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Din activitatea consiliilor agricole ale regiunii București Oin
A

Ing. Vasile VEDEANU 
președintele Consiliului agricol 

regional București

STWTEIAgricultura noastră socialistă, a- flată în plin proces de dezvoltare intensivă și multilaterală, este o-rientată cu- consecvență spre folosirea largă a cuceririlor științei agrozootehnice și a experienței înaintate... Imaginea realizărilor obținute în întreaga țară este însuflețitoare. Colaborarea tot mai strînsă dintre oamenii de știință și unitățile agricole socialiste, miile de specialiști care lucrează nemijlocit în producție contribuie la aplicarea diferențiată a metodelor științifice în scopul creșterii producției agricole. Consiliile agricole, în care sînt antrenate cadrele tehnice cele mai reprezentative, asigură rezolvarea competentă a tuturor problemelor.în regiunea București s-au obținut realizări importante în ce privește sporirea recoltelor medii la hectar și a producției zootehnice, în perioada anilor 1961—1963, recolta medie de grîu la hectar a crescut cu 350 kg, cea de porumb cu 600 kg, iar cea de floarea-soare- lui cu 300 kg. Și în acest an, cu toate condițiile climatice nefavorabile din unele raioane, multe gospodării de stat și gospodării colective au obținut producții mari la hectar. în ramura creșterii animalelor, producția de lapte de vacă a crescut în 1963, față de 1961, cu 42 la sută, cea de lînă cu 41 la sută, iar cea de carne cu 42 la sută.La obținerea acestor rezultate au contribuit înzestrarea agriculturii regiunii cu peste 11 000 de tractoare, 10 000 de semănători și peste 7 000 de combine, aportul pe care îl dau cele aproape 4 000 de cadre cu pregătire superioară și circa 15 000 de tehnicieni, care lucrează în regiune.Consiliile agricole regional și raionale se ocupă îndeaproape de introducerea în producție a celor mai înaintate metode agrozootehnice, iz- vorîte din rezultatele cercetărilor științifice și din practica înaintată. Hotătîtor în această privință este sprijinul pe care îl primesc unitățile agricole socialiste din partea institutelor de cercetări, stațiunilor experimentale, centrelor de încercare a semințelor. Pe teritoriul regiunii București își desfășoară activitatea I.C.C.P.T. Fundulea, stațiunile experimentale Fundulea și Mărculești- Slobozia (agricole), Săftica (zootehnică), Țigănești și Greaca (hortivitico- le) și 8 centre de încercare a soiurilor. Faptul că în Capitală există 3 institute de cercetări științifice — I.C.C.A., I.C.H.V., I.C.Z. — ca și Institutul agronomic, constituie un a- jutor concret în acțiunile ce se întreprind pentru sporirea producției agricole și sprijinirea unităților socialiste în dezvoltarea și consolidarea lor economico-organizatorică. Cum se realizează introducerea în practică a metodelor științifice noi de lucrare a pămîntului și de creștere a animalelor ?în ultimii ani, în gospodăriile colective din regiune au fost create 26 de puncte de sprijin ale stațiunilor experimentale. Aici sînt verificate în producție soiurile și hibrizii nou creați, metodele agrotehnice stabilite de cercetători, diferențiat pe zone microclimatice. în acest fel, colaborarea între cercetători și unitățile de producție s-a ridicat pe o treaptă mai înaltă. în tematica stațiunilor experimentale se oglindesc tot mai concret, mai viu, problemele producției unităților din regiune.Printre realizările cele mai importante ale oamenilor de știință, care sînt de un real folos pentru producție, se află stabilirea zonelor pe- dogeografice și climatice din regiunea București. Aceasta a ușurat sarcina zonării ecologice, a stabilirii celor mai favorabile zone de cultivare a diferitelor plante agricole. Raiona- rea soiurilor de grîu și hibrizilor de

porumb constituie o lucrare importanță sebită, la I.C.C.P.T. : lea a adus contribuție. Unitățile a- sprijin din partea zootehnice
de o deo- i care Fundu- ceamai mare gricole primesc Institutului de cercetări în ce privește metodele noi de hră- nire și îngrijire a animalelor. în ultimii ani s-a evidențiat tot mai mult ajutorul cercetătorilor de la I.C.H.V. Cu sprijinul lor, consiliile agricole au organizat bazinele legumicole Giurgiu, Oltenița, Tr. Măgurele, ca și pe acela, aflat în curs de organizare, de la Alexandria-Zimnicea. Institutul asigură semințe din soiuri și hibrizi de mare valoare.Sprijinul institutelor de cercetări și al stațiunilor experimentale se manifestă și sub alte forme. La plenarele și ședințele pe secții ale consiliului agricol regional, cercetătorii prezintă referate care cuprind rezultatele experiențelor întreprinse. La ședințele lunare ale consiliilor agricole raionale, cercetătorii sînt invitați să prezinte referate despre ultimele noutăți din agricultură. în institute și stațiuni experimentale sînt trimiși specialiști, brigadieri, colectiviști care lucrează în sectoare importante ale gospodăriei, pentru a-și ridica nivelul de cunoștințe profesionale. La I.C.C.P.T. Fundulea, ingineri agronomi din diferite raioane au fost instruiți în problemele extinderii irigațiilor și aplicării raționale a udărilor. Trebuie menționat că numeroși cercetători țin conferințe în gospodăriile colective, la căminele culturale, fac demonstrații practice în cîmp sau la fermele de animale, po.pularizînd și explicînd metodele noi de lucru în agricultură.în scopul introducerii și generalizării în producție a cuceririlor științei agricole, se organizează consfătuiri, schimburi de experiență, demonstrații, instructaje. Anul trecut, I.C.C.P.T., în colaborare cu consiliul agricol regional, a organizat un instructaj la care au participat 300 de specialiști, brigadieri și colectiviști, în problema agrotehnicii culturilor irigate. Pe lîngă faptul că aceștia s-au putut convinge de importanța aplicării unor măsuri agrotehnice corespunzătoare, participanții constatat eficiența economică a gațiilor. între anii 1961—1964,

In avans față de graficConstructorii de mașini de la Uzinele din Reșița au livrat cu 30 de zile înainte de termen o turbină de 11,5 MW destinată uneia din hidrocentralele de pe Bistrița. în prezent, ei execută o altă asemenea turbină, la care lucrările sînt în avans față de grafic cu 15 zile. La realizarea acestor turbine, constructorii au adoptat o serie de soluții tehnice moderne, printre care modificarea constructivă a inelelor superior și inferior și a capacului turbinei, care au permis îmbunătățirea calității hidroagrega- telor și reducerea consumului metal și manoperă.
Utilaje moderne
pentru comerțNoile unități comerciale date folosință în ultimele luni, cum cele din cartierele Balta Albă și altele

de

în sînt Mihai Bravu, din Capitală,
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(Continuare în pag. IlI-a)

au iri- su-
La Librăria noastră nr. 74 din Capi
tală (str. M. Eminescu nr. 2) este a- 
menajată o expoziție permanentă de 
manuale și rechizite școlare. Vizita
torii — elevi, părinți, profesori — 
cercetează cu interes manualele 

prezentate

Combinatul din lima

Țiglina-Galați, centrul orașului Baia Mare, Suceava etc, au fost dotate cu utilaje și mobilier comercial nou, de construcție modernă. Ele sînt realizate de către 15 întreprinderi din țară, între care „Frigocom“, I.C.M.A. din București, - „Electrometal“-Timi- șoara, „Balanța“-Sibiu și altele.în numai cîteva luni, aceste întreprinderi au livrat unităților comerciale utilaje în valoare de peste 30 milioane lei. De asemenea, ele au realizat peste 200 de chioșcuri pentru desfacerea diferitelor mărfuri.Pînă la sfîrșitul anului, unitățile comerciale vor fi înzestrate cu noi utilaje, a căror valoare depășește 50 milioane lei. (Agerpres).
Cursuri de perfecționare 
de scurtă durată

Paralel cu preocuparea pentru forma
rea de noi cadre, în uzinele construc
toare de mașini se acordă o mare aten
ție îmbogățirii cunoștințelor tehnice și 
profesionale ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor prin cursuri de 
scurtă durată. Numai anul acesta, au ab
solvit asemenea cursuri aproape 30 000 
de persoane. (Agerpres)

Concurs studențesc
Ieri, la Universitatea din București 

a început etapa finală a concursului 
anual studențesc de matematică, me
canică, fizică și chimie, organizat de 
Ministerul învățământului, U.A.S.R., 
Societatea de științe matematice și 
Societatea de științe fizice și chimice 
din R. P. Română. Participă 317 stu- 
denți selecționați în etapele ante
rioare, care au avut loc în cadrul in
stitutelor de învățămînt superior din 
întreaga țară. Cîștigătorii concursu
lui vor fi premiați.

Tema consfătuirii: 
regulile de circulație

în sala Teatrului de copii și tineret 
a avut loc o consfătuire deosebită. La 
ea au participat pietoni contravenienți 
la normele de circulație pe drumurile 
publice. Specialiști în circulație de la 
Direcția Miliției Capitalei au vorbit 
despre urmările grave la care șe expun 
cei ce circulă neatent pe străzile aglo
merate ale orașului. Au fost discutate și 
numeroase propuneri făcute de cetățeni 
pentru îmbunătățirea circulației în ora
șul București. Apoi s-au prezentat cîte
va filme educative despre circulație, 
printre care „Ilustrații la un album“, 
„Cum să circulăm“. „Pietonul“.

Someșului
Lîngă obișnuitele barăci de șantier 

din vecinătatea combinatului în construc
ție s-au adunat cîfiva oameni în aștep
tare. Era într-o luni, la numai cîteva 
ceasuri de la izvorul zilei. Departe, pe 
drumul dinspre Bistrița transilvăneană, 
alții doi se îndreptau - către ei, stîr- 
nind colbul. Ziua n-a apucat să se lim
pezească bine, cînd două autocamioane 
au intrat în aria largă a șantierului.

Bistrițenii 
combinatului 
Dej se duc 
seara, cale de 60 de kilometri. Iar lunea, 
cînd începe să se crape de ziuă, se în
torc cu îndoită poftă de 
despre care aminteam 
structori din brigada lui Simion Frim. 
Constructori încercați, dintre cei mai 
buni. La numai 29 de ani, Simion, mun
citor cu o cutezanță și o experiență la 
care în mod normal omul ajunge la o 
vîrstă mult mai înaintată, a devenit unul 
dintre constructorii cunoscuți de pe So
meș.

Cei 
care se află și tatăl său, se grăbesc să 
întîmpine soarele pe schele. Și schele 
sînt multe în lunca Someșului. A trecut 
putină vreme de la începerea lucrărilor,

care lucrează la ridicarea 
de celuloză și hîrtie din 

acasă în fiecare sîmbătă

muncă. Cei 
sînt con-:

din brigada lui Frim, printre

dar încă de pe acum se pot ve
dea, pe o mare suprafață de te
ren, hale industriale impunătoare. De sus, 
de pe construcția halelor în care vor fi 
instalate mașinile de celuloză și hîrtie, 
se vede întreaga desfășurare a viitorului 
combinat. Sub aspectul capacității de 
producție, combinatul din Dej va fi simi
lar cu cel din Suceava. în secțiile prin
cipale de fabricație — fierbătorie, sor- 
tare-spălare, albitorie, precum și în hala 
cazanelor de regenerare și evaporare — 
lucrările avansează în ritm susținut. So
sesc mereu, cu autocamioanele și cu tre
nul, utilaje chimice livrate de mari uzine 
constructoare de mașini din țară — „23 
August" și „Vulcan" din Capitală, „Inde
pendența” din Sibiu, „Unio"-Satu Mare etc. 
Și-n vremea asta excavatoarele sapă noi 
fundații și se ridică pereții altor hale 
încît, văzut în ansamblul său, combinatul 
îți dezvăluie o activitate în trepte, „în 
lanț” cum spun constructorii, de la tur
nări de betoane la lucrări de finisaj.

Un fapt reține atenția cu deosebire. 
Chiar și omul neinițiat în problemele 
tehnicii șantierelor poate observa că are 
dinainte un combinat industrial fără con
strucții metalice. Elementele prefabricate

din beton, în greutate de la 1 pînă la 25 
de tone, folosite la suprastructuri, au 
imprimat muncii o cadență tipic industria
lă. Prefabricatele de tonaj mare sînt con
fecționate pe șantier. Utilajele de trans
port pe verticală și pe orizontală — fo
losite la întreaga lor capacitate — 
șantierului un aspect de organizare 
dernă și eficientă.

...Frim și-a desfășurat planurile 
strucției și, ca un adevărat tehnician cu 
o largă viziune asupra lucrărilor, conduce 
montajul. Macarale uriașe se rotesc larg 
deasupra schelelor, purtînd „la cîrlig’ 
panouri mari. Se văd scăpărările aparate
lor de sudură, mașinile transportă beton 
proaspăt. Un tablou măreț, în care pînă 
și cel mai neînsemnat detaliu pare să se 
miște laolaltă cu oamenii de pe schela 
și cu utilajele de șantier.

Nu-i deloc ușor să conduci un colec
tiv de 80 de muncitori. Dar Frim este — 
după cum afirmă șeful șantierului, ingine
rul Petre Moldovan — „un fînăr inventiv, 
care rezolvă ingenios soluțiile construc
tive. Are cunoștințe de tehnician, vede 
lucrurile în perspectivă". Brigada lui 
Frim își îndeplinește regulat planul lu
nar cu 7 zile mai devreme. Aceasta a

dau 
mo-

con-

Foto : Gh. VințilaBlocuri noi in orașul Piatra Neam)

UN EVENIMENT CULTURAL
DE ÎNALT PRESTIGIU

h preajma celui de-al ill-lea Concurs 
și Festival internațional „George Enescu

Peste cîteva zile se va deschide cel de-al treilea Concurs și Festival internațional „George Enescu“, manifestare artistică de mare importanță în viața noastră culturală. Redactorul ziarului nostru, Valeriu Rî- peanu, a adresat în legătură cu acest eveniment mai multe întrebări tovarășului ION PAS, președintele Comitetului național de organizare a celui Festival nescu“. de-al treilea Concurs și internațional „George E-
rugăm să ne vorbiți despre 
pe care îl ocupă în viața

Vă 
locul 
noastră culturală această impor
tantă manifestare.Instituit în 1956 printr-o hotă- rîre a guvernului Republicii Populare Romîne, Concursul și Festivalul internațional „George Enescu“ au înalta semnificație a omagierii memoriei celui mai mare tălmăcitor, .pe planul creației muzicale, al geniului poporului romîn, din rîndu- rile căruia s-a ridicat. Integrat, prin opera sa, în galeria creatorilor de valoare și permanență universală, primind pe aproape toate meridianele globului omagiul admirației, el a ținut să afirme în orice împreju- -rare că. se ;cohsideră .legat de țară și de destinul poporülui său. Este știut că și-a exprimat convingerea în triumful ideilor progresiste, a detestat fascismul, declarînd că omenirea nu se poate îndrepta decît spre democrație și socialism.Puterea populară i-a acordat semnele unei înalte cinstiri, alegîndu-1 membru fondator al Academiei Republicii Populare Romîne, înființînd burse care îi poartă numele, dînd apoi numele său întîiei și celei mai importante formațiuni simfonice ro-

stimulat și alte colective de pe șantier. 
Lucrul după grafic, respectarea și chiar 
scurtarea termenelor de construcție au 
dat posibilitate monforilor să avanseze și 
ei cu lucrările de montare a instalațiilor 
și utilajelor de fabricație. In locul struc
turii monolit prevăzută pînă la cota 29, 
s-a adoptat solufia de a se folosi pre
fabricate începînd cu cota 16. Această 
schimbare de solujie a creat posibilita
tea introducerii în hală a utilajului greu 
de fabricație fără a se mai aștepta so
sirea și instalarea podurilor rulante. 
Acum este rîndul monforilor să mențină 
același ritm viu în continuarea lucrărilor.

Pe șantierul Combinatului de celuloză 
și hîrtie de la Dej s-a aplicat, pentru pri
ma oară în țară, metoda construirii cana
lelor colectoare din elemente prefabri
cate. S-au și executat pînă acum aproape 
trei kilometri de canale colectoare, care 
ar fi necesitat turnarea pe traseu a 11 000 
mc beton, după metoda clasică. Folo
sirea prefabricatelor a dus nu numai la' 
grăbirea ' lucrărilor de construcție, dar și 
la o economie de aproape 100 metri 
cubi de cherestea.

Așa se înalfă combinatul din lunca So
meșului. Oamenii lucrează ' cu spor din 
zori pînă-n noapte, apropiind astfel 
ziua cînd un nou și mare combinat in
dustrial va intra în circuitul producției 
naționale.

înființînd Dorohoi, memorial dînd de
mînești, rești și obiectiv născut, natal Liveni numele său și instituind acest concurs și festival internațional, a căror a treia ediție urmează să se desfășoare, cu amploare sporită, între 5 și 22 septembrie.înscriindu-se ca fapt de cultură cu semnificație și rezonanță care trec cu mult dincolo de hotarele țării, această manifestare este o nouă mărturie a prețuirii pe care partidul și statul nostru o acordă valorilor spirituale, a respectului și iubirii pe care le arată creatorilor de valori care au îmbogățit patrimoniul artei și culturii romînești.Acest al treilea concurs și festival internațional în ajunul căruia ne aflăm se adaugă festivităților consacrate în urmă cu cîteva luni celuilalt reprezentant de geniu al poporului romîn, Eminescu, și se situează într-un moment cînd vibrează încă puternic ecourile marii sărbători legate de-a XX-a aniversare a eliberării patriei noastre și de victoriile istorice dobîndite de poporul nostru în construirea socialismului.

A? ; t" • '__ •

ICe însemnătate alt' avut pen
tru viața muzicală cele două con
cursuri și festivaluri anterioare ?Prestigiul și popularitatea cîș- tigate de Concursul'și Festivalul internațional „George Enescu“ s-au învederat chiar de la întîia ediție, din septembrie 1958, cînd au reunit un mare număr de personalități proeminente ale lumii muzicale de pretutindeni — compozitori, interpreți, muzicologi, critici — și, de asemenea, un mare număr de con- curenți. Rezultatele au fost și mai remarcabile la a doua ediție, din 1961, prezențele prestigioase devenind și mai multe la număr, ca, de altminteri, și candidații. Autoritatea și o- biectivitatea juriilor, alcătuite din personalități de prim plan ale vieții muzicale din străinătate și din țară, au conferit hotărîrilor lor, în clasarea și ierarhizarea tinerelor valori interpretative, caracter de consacrare indiscutabilă. Laureați ai primelor două concursuri ca, de exemplu, Li Min Cean și Ayhan Baran, care vor fi prezenți la al treilea festival, Voskresenski, Beilina, Sèrge Blanc, Ștefan și Valentin Gheor-

muzee la Bucu- transformînd în casa în care s-a asemenea satului

ghiu, Ștefan Ruha, Varujan Cozi- ghian și alții constituie dovada că examinatorii nu s-au înșelat asupra însușirilor lor. A se prezenta cu diploma și titlul de laureați ai Concursului „George Énescu“ înseamnă pentru ei drum larg deschis în viață și în lume.
Ce aduce nou cea de-a 111-a 

ediție a concursului și festiva
lului ?Cu celebritatea cîștigată de-a lungul a zeci de ani în lume, opera lui Enescu devine, ■ datorită concursurilor și festivalurilor care-i cinstesc memoria, și mai cunoscută^ și mai înțeleasă în înaltele ei semnificații, în cercuri tot mai largi. Formații muzicale de seamă din întreaga lume, interpreți iluștri, posturile de radio de pe toate continentele au înscrise astăzi în programele lor piesele marelui nostru compatriot.Pe de altă parte, devine, prin concursurile și festivalurile internaționale care poartă numele lui Enescu, tot mai cunoscută și prețuită dincolo de hotare valoroasa creație muzicală a compozitorilor romîni contemporani, ale căror lucrări figurează în mai pronunțată măsură în concertele festivalului din septembrie și în programele cu care se vor prezenta concurenții. ■în acest an, personalități artistice de renume. mondial vor fi prezente în juriile concursului, iar colective artistice, dirijori și interpreți de frunte ai muzicii contemporane vor apărea la pupitrele și pe estradele de concert ale Capitalei. Amintesc astfel aici

(Continuare în pag. Il-a)

TELEGRAME

Pregătirea furajelor 
pentru iarnăPITEȘTI (coresp. „Scînteii“). în gospodăriile colective din regiunea Argeș se lucrează intens în a- ceste zile pentru însilozarea furajelor necesare animalelor în timpul iernii. La gospodăria colectivă din Coteana, raionul Slatina, a- ceastă lucrare este încredințată unei brigăzi cuprinzînd 200 de colectiviști. Pînă în prezent a fost însilozată întreaga cantitate de 1 500 tone de porumb pentru furaj prevăzută în planul de producție. Analizînd recent posibilitățile existente, consiliul de conducere al gospodăriei a ajuns la concluzia că pot fi însilozate în plus încă 1 000 tone de furaje, provenite din resturile de la grădină, precum și frunze și colete de sfeclă de zahăr. La G.A.C. Văleni, echipe speciale de colectiviști însilozează zilnic 50 tone de furaje. Pînă acum au fost depozitate în gropile de siloz peste 1 000 de tone. După cum ne informează președintele G.A.C. Văleni, ing. Voicu Florea, colectiviștii asigură pentru fiecare vită mare cîte 10 tone de siloz. Se lucrează intens la însilozarea 
furajelor șl la gospodăriile colective din Tesluij Călinești, Petreștl și în 
alte părți,

Ștefan ZIDĂRITĂ

TOVARĂȘULUI HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam 

TOVARĂȘULUI FAM VAN DONG 
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam HanoiCu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, guvernului Republicii Democrate Vietnam și poporului vietnamez un călduros salut tovărășesc și sincere felicitări.Succesele obținute de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, în opera de construire a unei vieți noi, socialiste, sînt urmărite cu simpatie și bucurie de întregul popor romîn.Poporul romîn își manifestă deplina sa solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Democrate Vietnam. Eforturile poporului vietnamez pentru înflorirea țării sale, pentru înfăptuirea năzuințelor legitime de reunificare pașnică a Vietnamului în conformitate cu acordurile de la Geneva se bucură de sprijinul poporului romîn.De ziua sărbătorii naționale a Republicii Democrate Vietnam vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate vietnamez, noi succese în lupta pentru construirea socialismului în țara dumneavoastră și pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

COMITETULUI NAȚIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

La viitoarea secție de spălare și sortare a materiei prime se montează 
stîlpll prefabricați

O familie de constructori : (de la stingă la dreapta) Minai Fnm, Simion 
Frlm fiul (șef de brigadă), Simion Frlm tatăl șl Andrei Beneș în timpul 

unei pauze

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist din Statele Unite ale Americii, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează un călduros salut frățesc și urează succes în activitatea partidului dv., în lupta pentru interesele vitale ale poporului american, pentru cauza păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
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documentarea și propaganda 
tehnică pe șantiereVolumui construcțiilor de locuințe prevăzut pentru Capitală este in continuă creștere. Dacă în 1948 numărul apartamentelor construite din fondurile statului era de 322, în 1963 s-<au dat în folosință blocuri cu 13 000 de apartamente, iar în acest an sînt prevăzute a se construi 15 000. Numai constructorii Direcției generale de construcții-mon- taj au predat, în cei șase ani de la înființarea acestei direcții, peste 48 000 de apartamente, de șase ori mai mult decît s-a construit în perioada 1948—1957. La acestea se a- daugă și numeroase construcții so- cial-culturale, spații comerciale, lucrări edilitare, drumuri, rețele de termoficare și altele.Creșterea volumului construcțiilor 

a determinat perfecționarea procedeelor <Je lucru și introducerea de soluții constructive noi, organizarea cît mai rațională a șantierelor și a muncii, trecerea la un ritm mai rapid de execuție. Toate acestea au făcut ca durata de execuție să fie, în general, sub cea normată, productivitatea muncii a crescut în 1963, față de 1959, cu 35 la sută (în 1964 se prevede o creștere de 42 la sută), sarcina de reducere a prețului de cost a fost realizată an de an. S-au obținut indici de mecanizare a lucrărilor cu volum mare de muncă foarte apropiați de cei stabiliți prin Directivele Congresului al III-lea al partidului.
Raportul tehnica noua 
constructorRezultatele tot mai bune în grăbirea ritmului de execuție, în ridicarea calității lucrărilor au la bază folosirea în măsură din ce în ce mai mare a cuceririlor tehnicii construcțiilor. în acest scop am dat o mare atenție ridicării continue a cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de pe șantiere. Aceasta pentru că, după cum se știe, rezolvarea cu succes a sarcinilor de producție implică nu numai o bună cunoaștere a proiectelor cărora trebuie să le dăm viață, ci și o susținută și temeinică muncă de documentare tehnică ; aceasta îi înarmează pe constructori cu noutățile ce apar în tehnica de execuție, le dă posibilitatea' să-și însușească modalitățile de folosire a materialelor noi de construcții și a metodelor avansate de lucru.Un mijloc foarte frecvent de propagare a cunoștințelor tehnice, care a dat bune rezultate, sînt conferințele. Am căutat ca tematica acestora

Pe șantierul nr. 4 din Balta Albă s-a propus ca la finisarea fațadelor 
terasitul să fie înlocuit cu travertit, material mal bun șl economic. Iată 
în fotografie pe ing. Dumitru NACEA expllcînd unul grup de construc

tori modul de folosire a acestui material

Șl SÄNÄTATDezvoltarea impetuoasă a tuturor ramurilor industriale, precum și chimizarea și mecanizarea agriculturii au impus extinderea măsurilor de securitate a muncii, ridicarea acestei activități la nivelul tehnicii moderne și al cerințelor actuale. în acest scop, statul democrat-popular a alocat, în ultimii ani, multe milioane de lei, folosite pentru montarea unor instalații de protecție, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, procurarea de echipamente apărătoare, efectuarea în continuare a unor studii și cercetări de specialitate. Un rol important în această privință revine institutelor de igienă și sănătate publică. Vă prezentăm unul dintre ele — cel din Timișoara. *O clădire cu mai multe etaje, cu ferestre mari, luminoase. înăuntru, aplecați asupra unor moderne aparate medicale de investigație, zeci de oameni în halate albe. N-ai zice că între ei — cercetători ai Institutului — și furnaliștii hunedoreni sau metalurgiștii reșițeni ar fi vreo legătură. Și totuși...în timp ce vizităm institutul, dr. Virgil Lupea, director adjunct, ne dă informațiile cerute. In institut se desfășoară o activitate vastă, de larg interes. Se caută și se aplică soluții noi pentru îmbunătățirea protecției muncii, se urmărește rezolvarea unor probleme sanitare legate de igienă cu toate ramurile sale : igiena comunală, a muncii, a alimentației publice etc. Institutul are zeci de laboratoare, în care lucrează un mare număr de specialiști : medici, chi- miști, ingineri, fizicieni. Periodic, ei se deplasează în uzine, pe șantiere, în gospodăriile agricole de stat și colective. Studiază mediul înconjurător, iau mostre de aer, de apă, urmăresc pe faze procesele de producție pentru descoperirea cauzelor care ar putea duce la îmbolnăviri profesionale. Este o activitate profi- 

să fie cît mai variată șl strtns legată de cerințele muncii pe șantiere. în fața constructorilor au fost prezentate conferințe tratînd despre folosirea cofrajelor glisante, despre procedee avansate de executare a lucrărilor de instalații și finisaje, metodele noi la lucrările de drumuri, productivitatea muncii în transporturile pe șantiere, mecanizarea lucrărilor, probleme de termoficare.Concomitent cu conferințele au loc prezentări de filme tehnlco- documentare în fața inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor din întreprinderi și de pe șantiere. Filmele prezentate tratează probleme privind executarea construcțiilor cu metoda cofrajelor glisante, finisajele, realizarea izolațiilor termice și fonice la clădirile de locuit, mecanizarea lucrărilor, prepararea și transportul betonului, montarea clădirilor de locuit din elemente prefabricate, realizarea construcțiilor din elemente spațiale și altele. Astfel de filme au fost prezentate în toate întreprinderile de construcții-montaj din Capitală ; deseori ele au fost urmate de discuții.Pe deplin și-a dovedit eficacitatea în însușirea tehnicii noi, în îmbunătățirea activității șantierelor, și organizarea periodică a schimburilor de experiență. Direcția generală și întreprinderile sale au organizat schimburi de experiență atît în cadrul lor, între întreprinderi și șantiere, precum și cu alte organizații de construcții din. țară. Tematica schimburilor de experiență a fost diferită, ea cuprinzind probleme începînd cu organizarea lucrărilor de șantier pînă la însușirea celor mai avansate metode de execuție. Un aport deosebit au adus schimburile de experiență pe tema extinderii executării blocurilor cu cofraje glisante. După terminarea celor 6 blocuri prin această metodă de către I.C.M. 1, pe șantierul Floreasca-Parc, cele 5 întreprinderi de construcții- montaj ale D.G.C.M. au trecut la folosirea ei. Experiența acumulată de constructorii de la I.C.M. 1 a fost împărtășită pe larg muncitorilor și tehnicienilor din celelalte întreprinderi, permițînd acestora să-și însușească noul procedeu tehnologic și apoi să-l îmbunătățească. Un larg schimb de experiență, cu toate șantierele, s-a făcut și în domeniul finisajului noilor locuințe.Un aport important la desfășurarea activității de documentare tehnică aduc bibliotecile de specialitate. Ele constituie un mijloc eficace de ridicare a nivelului de cunoștințe 

lactică, de prevenire a bolilor profesionale și a epidemiilor....Turnătoriile uzinelor din Reșița au fost vizitate de o brigadă de cercetători. S-a constatat că la înlăturarea resturilor de pămînt și nisip de pe piesele turnate se degajă praf. Au fost luate operativ măsuri pentru a-i feri pe muncitori de inhalarea prafului. Pentru desprăfuirea aerului s-au introdus perforațul Ia umed ; șlefuirea pieselor se face acum în carcase speciale, colectoare de praf; la șlefuire se lucrează cu măști protectoare.In urma studiilor întreprinse, alte brigăzi de cercetători au conceput instalații pentru reducerea trepidațiilor, măștile împotriva zgomotului din cazangerii și de la laminoare, împotriva radiațiilor calorice din topitorii, au colaborat la introducerea în întreprinderi a unor dispozitive menite să asigure securitatea muncii, a numeroase echipamente de protecție : ochelari, haine și încălțăminte etc.Munca specialiștilor de la Institutul de igienă și sănătate publică din Timișoara nu se termină o dată cu constatarea cauzelor care ar putea produce îmbolnăviri și‘găsirea unor prime soluții de restrîngere sau lichidare a acestora. Periodic, se studiază acțiunea măsurilor luate, se caută noi metode de îmbunătățire a protecției muncii. Brigăzile de cercetători sînt complexe. Medicii care le însoțesc examinează pe lucrători la locul de muncă, propun măsuri pentru prevenirea bolilor profesionale.O bună parte din cercetările specialiștilor institutului țin de domeniul sănătății publice. împotriva vicierii aerului prin fum și gaze se experimentează instalații de captare, condensatoare. Și îmbunătățirea calității apei stă în atenția cercetătorilor. Multe întreprinderi industriale sînt amplasate pe malurile apelor. Pentru preîntîmpinarea degradării lor, au fost concepute instalații de epurare, a reziduurilor ro-

tehnice, aflat la Indemînă fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer. Pentru popularizarea cărților și revistelor existente în biblioteci șl atragerea constructorilor la studierea acestora, în întreprinderi s-a trecut la întocmirea unor liste ale publicațiilor pe meserii sau teme. Au căpătat de asemenea, o largă circulație în cadrul întreprinderilor buletinele de informare bibliografică, prin care se popularizează literatura de specialitate intrată în bibliotecă. în unele cazuri, acestea cuprind și recomandări asupra principalelor cărți tehnice care-i interesează pe constructori, în funcție de lucrările pe oare le execută.Pentru a veni și mai mult în sprijinul șantierelor în ce privește introducerea elementelor de tehnică nouă, a metodelor avansate, a experienței pozitive, am trecut la editarea, începînd din acest an, a unui buletin tehnic informativ propriu — cu apariție lunară. Cu ajutorul lui, tot ceea ce este nou și valoros în construcții este explicat operativ și extins pe șantiere.Am folosit și alte forme de propagandă tehnică : organizarea unei expoziții pe tema introducerii materialelor noi în construcții și instalații, după-amieze documentare, sesiuni tehnico-științifice etc. A fost amenajat un mic studiou cinematografic, dotat cu aparataj și materiale necesare realizării de filme tehnice documentare pentru șantiere.Prima sesiune tehnico-științifică organizată anul acesta cu cadrele noastre tehnice a avut un mare rol în răspîndirea experienței înaintate. Ea a confirmat orientarea inginerilor și tehnicienilor spre probleme tehnice de un nivel mai ridicat, spre o bogată documentare bibliografică din literatura de specialitate, spre observarea metodică a lucrărilor pe care le execută. Această sesiune a constituit totodată un prilej pentru realizarea unui larg schimb de experiență asupra rezultatelor obținute, contribuind în același timp la stimularea și dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale cadrelor de specialiști.
Peste 6 200 000 lei 
economiiActivitatea de documentare și propagandă tehnică desfășurată în cadrul unităților noastre a avut ca rezultat direct scurtarea duratei de execuție a lucrărilor și îmbunătățirea calității lor, creșterea productivității muncii pe șantiere. înarmați cu cunoștințe tehnice temeinice, un număr din ce în ce mai mare de muncitori, tehnicieni și ingineri au venit cu propuneri valoroase în scopul realizării sarcinilor de plan, predării în folosință într-un timp mai scurt a noilor locuințe. Numai economiile aduse de inovațiile și perfecționările tehnice acceptate se ridică la peste 6 200 000 lei.Deși, în general, pe linia documentării, și propagandei tehnice au fost înregistrate realizări importante, trebuie să arătăm că mai sînt foarte multe de făcut în această direcție. Este vorba mai ales de legarea ei mai strînsă de practica și cerințele șantierelor, de folosirea unor forme și mai eficiente. Apreciem că măsurile luate și cele ce vor fi stabilite în viitor vor duce la dezvoltarea în continuare a activității de documentare și propagandă tehnică — pîr- ghie importantă în realizarea sarcinilor de plan și îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții.

Ing. Mihail HODOVANU 
director general 
al Direcției generale 
construcții-montaj București

J

DIN TIMIȘOARAzultate din procesele de fabricație și evacuate în rîuri.O altă latură a activității institutului are în vedere găsirea de noi soluții pentru perfecționarea continuă a modalităților de conservare a produselor alimentare. In acest scop, se studiază, în continuare, feluritele materii prime, șl — paralel, în întreprinderi — procesul de fabricație.
★în ultimii ani, cercetătorii Institutului de igienă șl sănătate publică din Timișoara au studiat peste 500 de teme de profil. Rezultatele multora dintre ele au fost comunicate la congrese internaționale, în consfătuiri și simpozioane organizate în țară ; altele au fost publicate în reviste de specialitate. Soluțiile găsite sînt a- plicate cu succes în industrie și a- gricultură, devin bun al întreprinderilor și unităților agricole, al gospodăriilor comunale orășenești, servind uneia și aceleiași cauze : sănătatea omului.

Gheorghe GRAURE

Intr-unui din laboratoarele Institutului

De sus, din preajma zidurilor străvechii cetăți a Sucevei, vizitatorii admiră construcțiile moderne ale orașului Foto : Gh. VințlU

Concursul de admitere
în instituteDupă cum s-a mai anunțat, între 7 și 16 septembrie va avea loc concursul de admitere în institutele tehnice și agronomice, în facultățile de matematică-mecanică, fizică, chimie, secțiile de filozofie din cadrul universităților din București și Iași, secția de filozofie-pedagogie (secundar istorie) de la Universitatea din Cluj, în institutele de artă și Institutul de cultură fizică. La celelalte institute și facultăți, concursul de admitere se va ține în zilele de 18—25 septembrie, urmînd ca la facultățile de educație fizică din institutele pedagogice de 3 ani, probele practice să înceapă la 13 septembrie. în instituțiile de învățămînt superior au loc în prezent înscrierile candidaților și pregătiri intense în vederea organizării în condiții bune a concursului. S-au constituit comisiile de admitere, s-au înființat centre de îndrumare a candidaților ș.a. în fiecare zi, la institutele și facultățile din țară, între orele 7,30 și 15,30, tinerii care doresc să devină studenți au posibilitatea să se informeze asupra condițiilor de participare la concurs, asupra disciplinelor incluse în probele scrise și orale, asupra condițiilor de învățătură și viață asigurate studenților. Cadre didactice cu experiență prezintă absolvenților școlilor medii specificul facultăților ale căror cursuri se pregătesc să le urmeze, modul de organizare a procesului de învățămînt din fiecare an de studiu, le arată laboratoarele, bibliotecile, noile cămine și cantine etc.Cheia succesului la concursul de admitere este, desigur, studiul individual. în sprijinul pregătirii candidaților, în institute și facultăți s-au programat consultații — între 25 august și 5 septembrie pentru tinerii care se prezintă la concursul de admitere din 7 septembrie, și între 6 și 16 septembrie pen

A apărut

Revista de filozofie
nr. 4|1964

Număr festiv închinat celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării

Revista cuprinde articolele : Rolul științei în societatea socialistă de Ilie Murgulescu ; Determinismul social și caracterul științific al politicii Partidului Muncitoresc Romîn de Constantin Vlad ; Gîndirea so- cial-politică și analiza procesului •revoluționar din țara noastră de 
Mihail Cernea ; Baza social-econo- mică a unității poporului de Sergiu Tamaș ; Valorificarea tradițiilor gîndirli sociale și filozofice progresiste din țara noastră de C. I. Gu- 
lian ; 20 de ani de dezvoltare a logicii în țara noastră de Radu Stoi- chiță șl Petre Bieltz; aspecte sociologice și estetice actuale ale urbanismului de Anton Moisescu.La rubrica „Comunicări“ semnea
ză Drăgan Stoianovici, iar la rubri
ca „Critică și bibliografie“: E. Roz- 
sa, I. Aluaș și Gh. Toma, N. Kallos și A. Roth.în revistă se publică și un „Buletin bibliografic”.

înscriși la facultățile undetru ceiconcursul începe la 18 septembrie. Consultațiile se țin de 3 ori pe săp- tămînă, cîte 3—4 ore pe zi, și sînt organizate pe grupe de candidați și pe discipline. Profesori, conferențiari și lectori universitari de specialitate răspund întrebărilor formulate de candidați urmărind, pe lîngă lămurirea unor probleme, o mai bună sistematizare și aprofundare a cunoștințelor asimilate în școala medie etc. La Institutul de petrol, gaze și geologie. Institutul agronomic „N. Bălcescu“, Instițutul politehnic, Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ din Capitală și în alte părți, locul, ora și tematica consultațiilor sînt aduse la cunoștința candidaților prin afișe și cu ajutorul centrelor de îndrumare. Atît în timpul participării la consultații cît și în zilele concursului de admitere, la diferite facultăți li se asigură candidaților masă și cazare contra cost.

Foto : M. CIoo

La centrul de îndrumare a candidaților de la Institutul de petrol, gaze șl 
geologie din București

Un eveniment
(Urmare din pag. I-a)Orchestra filarmonică din Viena condusă de Herbert von Karajan, Baletul Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova, pe pianiștii Arthur Rubinstein, John Ogdon, Monique Haas, pe violonceliștil Gaspar Cas- sado, André Navara, pe violonistul Henry Szering, pe dirijorii Ahdré Cluytens, John Pritchard, Zubin Mehta, pe cîntăreții Kim Borg, Miroslav Ciangalovici, Patricia Johnson, Mc. Alpin, pe clavecinistul Hans Pischner. Programele concertelor care se vor desfășura în cele mai mari săli ale Capitalei vor fi susținute și de soliști și dirijori de frunte din țara noastră.
TEATRE®
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (la Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău“) : Comedia erorilor — (orele 
20). Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(în sala „Savoy“) : Carnaval la Tănase — 
(orele 20). Circul de stat : Sărbătoare la 
clro — (orele 20).

CINEMATOGRAFE i Moral >63 : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Singurăta
tea alergătorului de cursă lungă : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), Capitol (10;
12,30; 15; 17,45; 21; la grădină — orele
19,30),  Aurora (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
la grădină — orele 20,30). Brațul nedrept 
al legii: Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare) — orele 19,45. Rîul negru: Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste 
neîmplinită : Luceafărul (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9) — orele 19,30. Rebelul magnific: 
Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20). Madame Sans-Gêne — cinemascop : 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; 
la grădină — Pasajul „Eforie" — orele
20) . Comoara din lacul de argint — cine
mascop: Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30;
la grădină — orele 19,30). La strada: Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16,45; 18,30; 20,45), Co- 
troceni (16; 18,15; 20,30). Pagini do istorie 
— Romlnia, orizont 64 : Lumina (10; 
12,45; 16; 19). Unde-i generalul ? : Union 
(16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18; la gră

SCRISORI
scris

Vagoana pentru bagaje

Un corespondent voluntar ne-a 
că trenurile personale care circulă pe 
ruta Titan — Oltenița sînt adesea aglo
merate din cauză că nu se pun la dis
poziția călătorilor suficiente vagoane.

Direcția regională C.F.R. București ne 
face.cunoscut că la trenurile 8 311, 8 313, 
8 038, 8 310 numărul vagoanelor a fost 
sporit, între altele și cu vagoane spe
ciale pentru transportul bagajelor volu
minoase, care nu 
mente. ,

au loc în comparti-

Apele minerale

Corespondentul

de Zizin

Corespondentul voluntar Gh. Negri- 
cioiu din Sînnicolau Mare ne-a semnalat 
că apa minerală Zizin este de calitate 
necorespunzătoare. Cercetînd sesizarea, 
serviciul tehnic producție Apemin din 
Ministerul Industriei Alimentare ne răs
punde că pentru remediere au fost luate 
o serie de măsuri : prespălarea cu acizi 
a sticlelor goale, astuparea cu capsule, 
marcarea buteliilor la umplere, executa
rea exigentă a controlului bacteriologic în

cultural de înalt prestigiuAș ține să ilustrez interesul în creștere pe care, de la o ediție la alta, îl trezesc concursul șl festivalul nostru, arătînd că dacă în 1958 au participat aproximativ 80 de cancurenți străini, iar la cele din 1961 numărul lor a fost de aproape o sută, la concursul de acum s-au înscris aproape 140 de tineri din multe țări ale globului ; că, pe de altă parte, dacă etapele în- tîiului concurs au fost urmărite de peste 7 000 de spectatori, la acelea ale concursului al doilea numărul lor a trecut de 18 000 ; că dacă programele festivalului au totalizat, în anul 1958, 12 000 iubitori de muzi
CINEMATOGRAFE

dină — orele 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). întuneric în 
plină zi : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Glu- 
leștl (9; 12; 15; 18; 21), Floreasca (10,30; 
16,15; 18,45; 21). Cerul șl mocirla — Șase 
fabule șl un struț : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Doi colonei : înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18,15; 20,30). Zile 
de fior și rîs : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Bărbații : Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18:
20,30),  Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
împușcături în ceață : Dacia (9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , Un surîs în plină vară : Buzești 
(15,30; 17,30; la grădină — orele 20). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Crîngași (16;
19.30) . Primul troleibuz : Grlvița (10; 12: 
16; 18; 20), Tomls (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . Sechestratul din Altona : Flacăra
(14: 16,15; 18,45; 21), Volga (9,15; 11,30:
13,45; 16; 18,30; 21), Grădina „Vitan“ (Ca
lea Dudeștl — orele 20,15). Kozara : Vitan 
(16; 18,15; 20,30), Popular (15,30; 18; 20,30). 
Comisarul : Munca (15; 17; 19; 21), Viito
rul (16; 18,15; 20,30). Domnul Topaze — ci
nemascop : Arta (16; 18,15; la grădină 
— orele 20). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Moșilor (15; 17; 19; la grădină — 
orele 20,15). Popasul : Cosmos (16; 18; 20). 
Căliți In foc — cinemascop : Colentina 
(16; 18; 20). Locotenent Cristina : Rahova 
(15; 17; 19; la grădină — orele 20). Două 
duminici : Progresul (15,30; 18; 20,15), Lira 
(15,30; 18). Inspectorul șl noaptea : Dru

laboratoare special înființate, recepjia sti
clelor pe loturi. Pe etichetele de pa 
sticle se va imprima prin ștampilare, ca 
și la celelalte ape minerale, data îmbu- 
telierii.

Pentru odihna cetățenilor

Locatarii din vecinătatea grădinii de 
vară a restaurantului „Brăila" din orașul 
cu același nume au sesizat că din prici
na difuzoarelor care funcționează pînă 
la ore tîrzii din noapte, nu se pot odihni.

Găsind îndreptățită sesizarea, sfatul 
popular orășenesc și conducerea T.A.P.L 
ne răspund că au dispus modificarea 
programului de funcționare a acestor di
fuzoare.

între oraș și împrejurimi

Mai mulți cetățeni din comuna Podari 
de lîngă Craiova ne-au scris că nu au 
la indemînă suficiente mijloace de trans
port care să le asigure o bună legătură 
cu orașul.

Sfatul popular al regiunii Oltenia, că
ruia i s-a trimis scrisoarea, ne informea
ză că pe rufa menționată circulă acum 
autobuze începînd de la orele 5 și pînă 
la 22. O ultimă mașină pleacă din Cra
iova spre Podari la orele 23,30.

Amenajarea unor lacuri izoterme

„Nu mai fusesem pe la Ocna Sjbiului 
de mulți ani — arăta înir-o scrisoare că
tre redacție corespondentul voluntar Va
sile Cozma. Revăzînd stațiunea, am fost 
foarte mirat că cele trei lacuri să
rate de aici au fost lăsate în paragină”.

Adresîndu-ne Sfatului popular al regi
unii Brașov, ni s-a răspuns că se vor 
efectua lucrări de amenajare a lacurilor 
izoterme din localitatea amintită.

Măsuri operative

Cu cîtva timp în urmă, Bănică Chiru din 
Capitală ne-a semnalat că din cauza va
riațiilor de tensiune din rețeaua electrică 
nu poate urmări emisiunile radioului și 
televiziunii.

Scrisoarea a fost trimisă Întreprinderii 
regionale de electricitate București, De 
curînd, corespondentul ne-a trimis o 
nouă scrisoare : „Situația s-a îmbunătățit 
— arată el. I.R.E.B. a luat măsurile cuve
nite. Acum cetățenii cartierului nostru 
pot folosi în bune condiții frigiderele, te
levizoarele și alte aparate de uz casnic".

că, spectatorii manifestărilor din 1961 au depășit cifra de 40 000.Comitetul național de organizare a celui de-al treilea Concurs și Festival internațional „George Enescu“ este astăzi în posesia tuturor elementelor legate de perspectivele desfășurării Iul pentru a deduce că el va avea, așa cum am mai spus, o mai mare amploare și un răsunet mai larg în țară și în străinătate.
Iln încheierea convorbirii, tova

rășul Ion Pas ne-a spus ':Oaspeților care în acest moment se pregătesc să pornească la drum spre țara noastră, le adresez, în numele Comitetului de organizare^ urarea călduroasă de : Bun venit 1

mul Sării (16; 18; 20), Pacea (16; 18; 20). 
Cauze drepte — cinemascop : Ferentari 
(15,30; 18; 20,30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în cea 

mal mare parte a țării. Cerul a fost mai 
mult senin în sudul țării șl noros în Ar
deal, Moldova ț și regiunea de munte, 
unde au căzut ploi locale. Vîntul a su
flat potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 10 grade la Cîmpulung Moldova și 
27 grade la Medgidia. In București : Vre
mea a fost frumoasă, dar s-a răcit ușor. 
Cerul a fost variabil mai mult senin. 
Vîntul a suflat potrivit din sectorul 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 
26 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 septembrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă, dar răcoroasă mal 
ales în cursul nopților. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin. In prima parte a 
intervalului vor cădea ploi izolate. Vînt 
potrivit cu intensificări temporare în 
sud-estul țării. Temperatura mai întîi în 
scădere apoi în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 șl 12 grade, 
iar maximele între 16 și 26 grade. In Ar
deal șl nordul Moldovei condiții favora
bile producerii brumei. In București și 
pe litoral : Vreme în general frumoasă 
dar răcoroasă. Cerul va fi mai mult no
ros după-amiază. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
în creștere ușoară.
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Pe teme ale întăririi economico - organizatorice

a gospodăriilor colective

anuri
în acțiunea de întărire economică a gospodăriilor colective, planificarea judicioasă a producției, veniturilor și cheltuielilor și urmărirea zi de zi a felului cum sînt realizate prevederile planurilor întocmite au un rol important. Iată de ce Consiliul agricol regional Maramureș a recomandat consiliilor agricole raionale ca în activitatea lor de îndrumare a gospodăriilor colective să pună un accent deosebit pe lucrările de elaborare a planurilor de producție și financiare, iar ulterior să urmărească modul în. care acestea se îndeplinesc. Consiliile agricole au ținut seama de aceste indicații. încă din perioada premergătoare întocmirii planurilor economice și financiare în gospodăriile colective ele au ajutat conducerile acestor unități și pe colectiviști să studieze amănunțit condițiile pedoclimatice și economice respective și pe această bază să prevadă în plan dezvoltarea acelor ramuri care corespund specificului local, aduc venituri mari cu cheltuieli cit mai mici.Cum era și firesc, la alcătuirea acestor planuri grija cea mai mare s-a acordat măsurilor care contribuie la sporirea producției de cereale. Avînd în centrul atenției această problemă consiliile agricole și conducerile gospodăriilor colective s-au ocupat cu răspundere și de dezvoltarea altor ramuri (îndeosebi creșterea animalelor, legumicultura, pomicultura și viticultura), care în multe locuri din regiunea noastră găsesc condiții dintre cele mai favorabile, pot aduce, îndeosebi în primele luni ale anului, venituri însemnate, atît de necesare pentru desfășurarea în mod normal a procesului de producție în gospodării, cit și pentru împărțirea de avansuri bănești membrilor colectiviști. Aceste preocupări sînt oglindite de planurile financiare întocmite în unități. Potrivit prevederilor lor, în primul semestru al anului trebuiau să se obțină venituri de aproape 100 milioane lei, din
um realizăm producția planificatăCine străbate ogoarele Crișanei întîlnește pretutindeni roadele hărniciei și muncii înfrățite a colectiviștilor. Același lucru este evident și la gospodăria noastră colectivă din Șimand. In întrecerea'ce se des- ovine în loc de 4 580 de oi sînt 6 230. fășoară în cadrul'celor 8 brigăzi de cîmp și al brigăzii zootehnice, obiectivul este îndeplinirea și depășirea angajamentelor privind mărirea producției la hectar, realizarea construcțiilor etc.In acest an noi am cultivat 1 460 hectare cu grîu. Terenul a fost bine pregătit, gunoit și însămînțat uniform, la adîncimea și densitatea indicată de agronomul gospodăriei, Viorel Budiu. Rezultatul : producția medie a fost de 2 190 kg boabe. Ca la carte s-a lucrat terenul și pentru celelalte culturi.Unul din obiectivele planului nostru de producție și anume, terminarea construcțiilor planificate pe anul în curs, a avut ca termen 20 august, încă de la 11 august construcțiile planificate pentru acest an — un grajd cu o capacitate de 240 de vaci, prevăzut cu instalații de muls, adăpătoare și transport mecanizat, o maternitate cu 48 de boxe pentru scroafe și 2 saivane a cîte 800 de di — erau complet gata.Un alt punct din planul de producție îl constituie realizarea și depășirea tuturor indicilor în sectorul zootehnic. Planul de producție prevede ca pînă la sfîrșitul anului să avem un efectiv de 1 100 taurine, din care 389 vaci cu lapte. Dar gos-

Dumitru Constantin, unul din îngrijitorii fruntași de la gospodăria 
colectivă din Cosoba, raionul Răcari

Foto : M. Andreescu

e
Din experiența 

Consiliului agricol 
regional Maramureș

care 57,1 la sută din creșterea animalelor, 28,8 la sută din cultura plantelor, 2,8 la sută din activități anexe și 11,3 la sută din alte surse cum ar fi prestări de servicii etc. A- nalizînd cifrele de mai sus se poate trage concluzia că la alcătuirea planului de venituri gospodăriile colective au fost bine orientate.
Prevederile 
se îndeplinesc pas cu pas înfăptuirea prevederilor înscrise în planurile de producție necesită o serie de cheltuieli bănești, atît pentru producție, cît și pentru investiții, care trebuie acoperite din veniturile obținute de gospodării. în scopul realizării unei depline concordanțe între venituri și cheltuieli, precum și al folosirii judicioase a fondurilor destinate diferitelor activități, consiliile agricole raionale urmăresc sistematic modul în care se îndeplinesc prevederile planurilor de producție și financiare. îndrumătorii contabili, repartizați pe gospodării, răspund în fața comitetelor executive ale consiliilor agricole de felul cum unitățile respective își gospodăresc veniturile realizate. în același scop, președinții, contabilii principali și cadrele de specialitate de la cîte o gospodărie colectivă prezintă periodic consiliului agricol referate vind îndeplinirea prevederilor prinse în planurile financiare. Se organizează și analize în care dezbat aspecte privind realizarea sarcinilor de producție și financiare, cum ar fi cumpărarea de animale, 

pri- cu-se

podâria are de pe acum 1 230 de taurine, din care 436 vaci cu lapte. Planul pînă la sfîrșitul anului prevedea un efectiv de 2 036 porcine, iar în prezent există 2 670, iar la
în medie, de la fiecare din 4 570 de oi tunse, cite 5,280 kg față de 5 kg cit era prevăzut, în prezent s-au obținut și cite

Și în ce privește producțiile în sectorul zootehnic planul a fost îndeplinit. La lapte producția prevăzută va fi depășită. Anul acesta s-au obținut cele lînă, Pînă18 purcei de la fiecare scroafă.O mare atenție acordăm asigurării bazei furajere. De pe cele 450 ha trifoliene s-a prevăzut o producție de 1 200 tone fînuri. Pînă la 1 august s-au și realizat aproape 1000 tone, urmînd ca după cea de-a 3-a coasă să se depășească cantitatea prevăzută. In scopul completării bazei furajere, am semănat în miriște 300 ha cu porumb masă verde. A- cest porumb se dezvoltă viguros și va putea fi însilozat. In balanța furajeră se mai prevede însilozarea a 1 500 tone de frunze și colete de sfeclă. în total vom asigura 6 500 tone de prevăzut precum centrate, gura fiecărui animal o furajare rațională în tot cursul anului.Una din preocupările noastre principale este realizarea înainte de termen a prevederilor privind creșterea fondului de bază. Am reparti-

furaje însilozate. S-au mai 3 100 tone coceni, paie, și 1 237 tone furaje con- astfel încît să putem ași

investiții etc. Asemenea analize au loc atît la nivelul raioanelor, cît și pe ansamblul regiunii. Pentru ca analiza să fie cît mai reală, membrii din permanența consiliului agricol sînt înștiințați din vreme, iar cu o- cazia deplasăriloi’ făcute pe teren, în unitățile dinainte stabilite, ei verifică, se documentează asupra felului cum se desfășoară procesul de producție, cum sînt gospodărite fondurile, modul de ținere a evidenței contabile etc. O asemenea analiză s-a făcut recent de către comitetul executiv al consiliului agricol regional. Cu această ocazie s-au dezbătut problemele privind îndeplinirea planului de venituri și cheltuieli pe primul semestru al anului și măsurile ce trebuie luate în continuare pentru realizarea acestui obiectiv. Din materialele prezentate a reieșit că gospodăriile colective din realizat în cu aproape te venituri perioadă a bune rezultate au fost obținute de gospodăriile colective din raioanele Vișeu, Satu Mare, Sighet și altele. Unele gospodării colective, cum sînt cele din Boghiș, Lucăceni, Săliștea de Sus, Mocira, Ardusat, Satulung și altele, au realizat venituri mai mari decît prevedeau planurile de producție. Datorită bunei organizări a producției și aplicării pe scară largă a metodelor agrotehnice înaintate, gospodăria colectivă din comuna Pir, raionul Carei, a obținut din legumicultura 105 600 lei peste prevederile, planului pe trimestrul II. Gospodăriile colective Mocira — orașul Baia Mare și „Sătmăreana" din Satu. Mare au realizat din legumicultură cu 61 și respectiv 17 la sută mai multe venituri față de plan.Aceste rezultate au avut o influență pozitivă asupra bunului mers al procesului de producție în gospodării, au asigurat o mai bună retribuire a colectiviștilor. In primul

regiunea noastră au decursul celor șase luni 17 milioane lei mai mul- bănești decît în aceeași anului trecut. Cele mai

zat la fondul de bază întreaga-sumă - de 1 250 000 lei prevăzută pentru anul 1964. Acest fond se ridică în prezent la 12 500 000 lei.în aceste zile, cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. Sîntana, colectiviștii muncesc ' cu avînt pentru asigurarea recoltei viitoare. Cu autocamioanele și atelajele gospodăriei s-au și transportat peste 2 000 tone gunoi de grajd pe ogoare. Cele 35 tractoare lucrează în două schimburi la efectuarea arăturilor de vară. Colectiviștii Traian Andru, Dumitru Dema, Maria Ungu- reanu, Vasile Anghel, Dumitru Tuca, Florica Moț se numără printre fruntașii care aduc o mare contribuție la îndeplinirea planului de producție, la continua înflorire a gospodăriei colective.
loan CORBACI
președintele G.A.C. Șlmand 
regiunea Crișana

FæfiM VESBE, mm NOUĂ
Privifi pe hartă. Vișina (raionul Găești) 

nu este o localitate de munte, nici mă
car de deal. Se află Intr-o cimpie ce se 
mărginește cu Bărăganul. Adevărat că 
terenul este podzolic. Bucate se făceau 
puține. Dar ocupația principală a oame
nilor de aci tot cultivarea cerealelor 
(griul și porumbul) rămînea. Griul era 
aproape singurul mijloc prin care țăranul 
de odinioară obținea cîțiva bani în 
schimbul cărora își cumpăra sarea, ga
zul pentru lampă, luminările și pachetul 
de tutun.

Intr-o încercare de monografie a co
munei, făcută de un grup de profesori 
și învățători, nu se arată cîți subnutriți 
se numărau, să zicem, la suta de locui
tori pentru simplul motiv că subnutriția 
era un fel de moștenire obștească și se 
transmitea din tată în fiu o dată cu va
tra părintească. Se arată însă că înainte 
de război se aflau peste o mie de pe- 
lagroși, că mortalitatea infantilă se ri- 

că fot 
te chi- 
tău cu 
lucrezi 
cîteva 

putinfa 
dicZîa 1 ô“l o"la"sut'ă,'“iar că“ mortalitatea să le tratezi cu .amendamente calcaroase, 

.................. - • ■ ■ .....  ' cu îngrășăminte. In creșterea producții-generală suia pînă la 16—18 la mie. Lip
sa de asistentă medicală constituia una 
din cauzele principale, dar o alta la fel 
de principală era și insuficienta hranei 
sau condițiile proaste de locuit.

Aspecte de-a dreptul dezolante nu în- 
fîlneai doar în privinfa sănătăfii, grefate 
pe tabloul sărăciei majorifăjii locuitori
lor din Vișina ; neștiinfa de carte atin
gea proporții de masă. Distanta mare 
de oraș, lipsa lăcașurilor de cultură, a 
cărfilor și a mijloacelor, de comunicație 
făceau aproape cu neputință orice pro
gres cultural. Casele alcătuite din cel 
mult două încăperi, majoritatea acoperi
te cu paie, gardurile din nuiele împle
tite, dădeau comunei acea imagine a u- 
nei sărăcii fără fund. Interiorul caselor 
era după chipul și asemănarea exterio
rului. Cîteva oale și străchini de lut, cî- 
teva linguri de lemn reprezentau, ca să 
zicem așa, inventarul bucătăriei. Pe jos 
pămînt în loc de podea, scînduri fixate 
pe doi căpriori sau patru pari bătufi în 
pămînt peste care se așternea o rogo
jină închipuiau patul.

în cele ce urmează ne vom ocupa de 
cîteva aspecte care îfi înfățișează ima
ginea exactă, îfi tălmăcesc cu ajutorul 
cifrelor ce anume se înfelege în prezent 
prin cuvintele „via)ă nouă" cînd vorbim 
de traiul țăranului colectivist. Izvoarele 
acestui trai ne duc direct la cele două 
gospodării colective. In 1957 individualii 

semestru al anului s-a repartizat pentru munca depusă de colectiviști, ca avans, suma de 31 144 000 lei, cu 4 300 000 lei mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.Trebuie spus însă că în unele gospodării colective rezultatele puteau fi mult mai bune. în ședința consiliului noi am dezbătut această problemă. Cu acest prilej s-a arătat că slaba organizare a muncii din unele unități, lipsa de experiență din altele au diminuat producțiile în primul semestru al anului și, implicit, veniturile bănești. Gospodăriile colective din comunele Pribilești, Lu- căcești, Pomi, Valea Vinului și altele nu au folosit cu întreaga lor capacitate utilajele de irigat pentru care s-au investit sume importante.
Fiecare leu, cheltuit 
cu folosConsiliile agricole regional și raionale se interesează și de folosirea cu chibzuială a sumelor încasate. în mod deosebit se urmărește ca fondurile consumate să fie întrebuințate în conformitate cu planurile de cheltuieli, numai în scopul producției sau al investițiilor. Datorită a- cestor preocupări, precum și grijii deosebite pe care o manifestă conducerile celor mai multe gospodării colective pentru cheltuirea cu grijă a fiecărui leu, în numeroase unități fondurile se folosesc cu eficiență ridicată. Sume importante au fost alocate pentru înființarea de noi plantații pomicole, care valorifică superior o seamă de terenuri slabe, în primăvara acestui an s-au plantat la timp și în bune condiții 1116 ha cu pomi fructiferi, 296 ha cu căpșuni și 100 ha cu viță de vie.Cu multă grijă se folosesc și fondurile destinate dezvoltării creșterii animalelor, construirii unor adăposturi ieftine și trainice. Datorită a- cestui fapt în multe gospodării colective se înregistrează rezultate tot mai bune în ce privește sporirea producției de lapte, cșrne etc. în primele șase luni ale anului, efectivul de ovine în gospodăriile colective a crescut cu peste 30 000 capete, cel de porcine cu 2000 de capete etc. Gospodăriile' colective din regiune au livrat statului cu 124 tone lînă și ..cu 1797 tone carne mai mult decît '■■în aceeași perioadă a anului trecut, precum și însemnate cantități de lapte de vacă și oaie. Toate acestea ■au adus colectiviștilor maramureșeni venituri .îns.umînd peste 47 milioane lei. ăi. .Nu putem spune însă că noi am făcut totul în această privință. Mai sînt cazuri cînd în unele unități fondurile bănești nu sînt folosite cu chibzuință, cu eficiență maximă, în acele sectoare sau activități care pot aduce gospodăriilor colective venituri bănești mari.Pe baza experienței acumulate, consiliile agricole, sub conducerea organelor și a organizațiilor de partid, vor pune și în viitor un accent deosebit pe urmărirea realizării sarcinilor stabilite în planurile de producție și financiare ale gospodăriilor colective, cu scopul de a se obține rezultate tot içnai bune.

Ing. Vasile MARCU 
vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional 
Maramureș

au scos cea mai mare producție de grîu 
de cînd se știu ei : 1 100 kg la hectar. 
Pe atunci gospodăria din Vișina-saf era 
mică, puterea ei încă slăbuță. Dar iată 
că în 1962, după colectivizarea satu
lui, pe 1 510 ha, colectiviștii au ob
ținut ceva mai mult de 1 400 kg la hec
tar. Pentru cernoziom aceasta o fi o re
coltă modestă, dar pe un teren podzo
lic... Anul acesta media la hectar este 
mai mare decît în 1962. Colectiviștii din 
satele Broșteni și Zîmbrești au recoltat 
șr ei anul trecut 1 615 kg grîu la hec
tar, iar pe acest an 1 800. Porumbul de 
asemenea înregistrează creșteri de a- 
proape trei ori în comparație cu anii de 
dinaintea colectivizării, deși terenului și 
astăzi i se zice podzol pentru 
podzol a rămas. Insă una este să 
nui de unul singur pe ogorașul 
unelte ca vai de lume și alta să 
tarlale împărțite în trupuri de 
sule de hectare. pe care să ai 

descătușată datorită"' muncii unite 
dovedesc colectiviștii din Vișina 
în numai doi ani, au construit 

grajduri mari, o magazie de ce- 
penfru 150 de vagoane, două ma-

lor ia hectar cuvîntul hotărîtor l-a avut 
mecanizarea. In această privință s-a por
nit de la zero. In toată comuna nu exis
ta nici un tractor, pe cînd astăzi cele două 
gospodării colective sînt deservite de trei 
brigăzi permanente de mecanizatori în
zestrate cu 36 de tractoare, 11 com
bine, 8 batoze, 14 semănători, culliva- 
toare etc. Colectivizare plus mecaniza
re, plus știință agricolă însușită în pro
porții de masă — iată cîteva din roa
dele concrete ale politicii partidului la 
sate care au descătușat puterea oame
nilor, au dus la schimbările profunde 
din viața lor. Ce înseamnă această pu
tere 
ne-o 
care, 
cinci 
reale 
ternifăți pentru porci, ateliere și altele. 
Același număr de construcții gospodă
rești îl au și colectiviștii din Broșteni. 
Valoarea fondului de bază al celor două 
gospodării se ridică la cinci milioane 
lei.

Spuneam că izvoarele noii vieți a ță
ranilor din Vișina duc la cele două gos
podării colective. Insă tabloul ar rămîne 
incomplet dacă . ne-am mărgini doar la 
afîta pentru că aceste izvoare au zeci 
de ramificații schimbînd înfățișarea co
munei tn totalitatea ei.

Greblă rotativă cu acționare me
canică pentru strîns finul

Exponate agricole

Dăm o listă semnificativă a construc
țiilor pe care le întîlnești astăzi în Vișina- 
sat : școală medie cu etaj și opt săli de 
clasă, școală de 8 ani cu patru săli de 
clasă, dispensar uman și casă de naștere, 
farmacie, dispensar veterinar, cămin cul
tural înzestrat cu cinematograf și biblio
tecă, magazin universal cu etaj, centrală 
telefonică, cooperativă, agenție C.E.C. 
Nici cele două sate Broșteni și Zîm
brești n-au rămas văduvite deși dis
tanta dintre ele și Vișina-sat nu-i prea 
mare. Și aci găsim adăpostite în clădiri 
noi două magazine sătești, un cămin 
cultural și se mai află în construcfie o 
școală de opt ani.

In 1938 în cele trei sate se aflau zece 
învățători. Astăzi sînt 25 de profesori, 
16 învăfăfori și două educatoare la cele 
două grădinife de copii. Școala medie 
este dotată cu laboratoare, stafie me
teorologică. aparat de proiecjie cinema
tografică, precum și cu o splendidă ex- 
pozifie de animale împăiate. In 1938, 
numărai pe degete tinerii din comună 
plecafi la studii universitare. Astăzi nu
mărul lor depășește suta.

O scurtă trecere în revistă a capito
lului sănătate ne relevă de asemenea 
realizări de neconceput înainte. Astfel 
asistenfa calificată la naștere și în casa 
de naștere este de sută la sută. în pe
rioada anilor 1957—1964 s-au făcut lo
cuitorilor din comună patru rînduri de 
microradiofotografii. Totodată un colec
tiv de specialiști ai spitalelor raional și 
regional a întocmit un studiu cu pri
vire la starea sănătăfii întregii popu
lații. De la un singur medic care de
servea cîteva comune (și numai Vișina 
avea peste o mie cinci sute de familii) 
lucrează în prezent, în cadrul dispen
sarului, 2 medici și 6 cadre medii sa
nitare. Pe lîngă dispensar mai activează 
13 posturi sanitare sprijinite de colecti
ve instruite care' acordă primul ajutor la 
locul de muncă și două grupe sanitare 
cu peste 60 de absolvenji ai cursurilor 
de Cruce Roșie. Aceștia au avut o con
tribuție importantă în lupta contra su
perstițiilor și a leacurilor băbești la care 
acum nu mai apelează nimeni. Numai 
în 1963 populafia comunei a beneficiat 
de 10 960 de consultații și tratamente 
gratuite.

Media de vîrsfă care era de 40—42 
de ani a crescut pînă la 60—62 de ani.

Una dintre cele mai îndrăgite insti- 

tufii din comună, rămîne, evident, bi
blioteca cu cele peste 7 000 de volume 
ale sale. De la 1 ianuarie s-au perindat 
prinfafa rafturilor 850 de cititori pe ale 
căror nume sînt trecute 5 200 de cărfi 
citite. De vreun an a apărut încă o bi
bliotecă, la școala medie, unde s-au și 
adunat circa 4 000 de volume. Dar și 
mai semnificativ este faptul că s-au sem
nalat pînă în prezent peste 50 de bi
blioteci personale în casele colectiviști
lor. Că setea cititului nu aparjine nu
mai celor din Vișina o dovedește nu
mărul cărfilor aflate în bibliotecile co
munale din raionul Găești: 167 000.

De regulă în ziua cînd se dă avansul 
bănesc, după ce pleacă de la gospodă
rie, colectivistul se îndreaptă în primul 
rînd către magazinul universal sătesc. 
Incepînd cu înfățișarea arhitectonică și 
terminînd cu amenajarea vitrinelor și a- 
provizionarea, acest magazin ar face 
fajă bună și pe Bd. Magheru ori Ca
lea Victoriei. Mobilier modern, vînzăfori 
îmbrăcafi în halate. Cele 6 raioane (ali
mentar, metalo-chimic, librărie, confecfii- 
încălfăminte, textile și tricotaje) satisfac 
gusturile cele mai diverse. Mai există 
în cadru! complexului un bufet și ate
liere de croitorie, cizmărie, frizerie. De 
la 1 ianuarie s-au vîndut aci mărfuri în 
valoare de 1 295 000 lei, din care îm
brăcăminte de 130 000, încălțăminte de 
81 000 — 120 ceasuri de mînă, 80 cea
suri de masă, 60 de biciclete. Raionul 
alimentar a avut și el vînzare bună, lată, 
numai pe luna iulie : 1 200 kg zahăr, 
1 000 I ulei ș. a. Cam cît s-ar fi vîndut 
în trecut într-un an întreg. Vorbeam de 
bibliotecile personale. Poffim dovada 
concretă : circa 2 000 de cărfi vîndute 
în prima jumătate de an.

Ilie Anghel era săracul săracilor din 
sat. Umbla în cămașă de tort, argăfea 
pe unde putea, trăia într-o căsuță mai 
mult colibă. Acum își construiește casă 
nouă, are aragaz, aparat de radio. Ni- 
culae Sultana se număra printre mij
locași. Cu toate acestea . în casa lui 
veche, cu două încăperi, nu găseai mai 
nici de unele. Astăzi vezi la el „mo
bilă de 7 000", radio „Miori|a* și alte 
lucruri trebuitoare unei gospodării de 
om cu stare.

L-am întrebat pe un alt colectivist, 
Gheorghe P. Șerban, ce a realizat 
pentru gospodăria sa personală în ulti
mii ani cu veniturile obfinute la colec
tivă. lată ce mi-a spus : Și-a construit 
o casă cu patru camere, bucătărie și 
cămară (cămara este ceva cu totul nou 
și nelipsită din noile case), și-a mai 
construit un grajd, și-a cumpărat mobilă, 
radio, 7 rînduri de haine pentru el, so

Seră solar demontabiiă, acoperită 
cu polietilenă

Foto : M. Cioo

(De la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. 
Romine).

fia și o fată, 12 perechi de încălțămin
te, 2 biciclete. „Mărunțișurile" nu le mal 
fine minte și nici eu n-am insistat să I» 
aflu.

Am dat cîteva exemple din sute, a- 
flafe într-o singură comună, dar pe care 
le găsești cu miile înfr-un raion.

Vișina de astăzi nici pe departe nu 
se aseamănă cu Vișina de ieri. Schim
bările petrecute aci sînt atît de izbitoa
re încît vechea Vișină fi-o imaginezi 
doar cu greu. însă drumul colectiviștilor 
din această comună nu se oprește la cît 
au cucerit pînă acum. O bună parte din 
forjele lor sînt îndreptate, în continuare, 
spre fertilizarea solului. Pînă în prezent 
colectiviștii din Vișina-sat au aplicat 
7 000 de tone amendamente calcaroase 
pe 1 700 de hectare. Anul ce vine încă 
400 de hectare vor primi asemenea 
„medicamente" de refacere, iar în cîfiva 
ani toată suprafafa arabilă de 3 200 ha 
va fi trecută la capitolul „teren podzo
lic îmbunăfăfit cu ajutorul amendamen
telor". Sigur că nu asta va fi totul. Ca 
și pînă acum la însămînfări vor fi fo
losite soiuri de grîu și de porumb din
tre cele mai productive; ca și pînă acum 
mecanizării i se vor încredinfa princi
palele lucrări agricole. Din robul acestui 
pămînt sărac să ajungi adevăratul stăpîn 
— iată una din marile satisfacfii ale 
colectiviștilor din Vișina.

înfr-o convorbire cu inginerul agro
nom Marin Neacșu, acesfa mi-a spus că 
producjia de porumb boabe pe acest 
an va fi de 2 500—3 000 kg la ha ; 
grîul din anul viitor va ajunge „neapă
rat" la 1 800 de kg la ha. Făcînd a- 
ceasfă afirmafie inginerul Neacșu nu se 
baza nicidecum pe un „an bun" picat 
din senin, ci pe munca susfinută împle
tită cu folosirea celor mai moderne reguli 
agrotehnice. Un exemplu : au și efectuat 
arături de vară pe 1 600 de hectare.

Arătam mai înainte că în doi ani au 
ridicat afîfea construcfii. Asta nu înseam
nă că șantierul și-a închis porfile. Dim
potrivă, constructorii lucrează de dimi
neață pînă seara pentru a preda încă 
două grajduri.

Toate acestea par lucruri de fiecare 
zi. Intr-adevăr, așa și sînt. însă adunate 
laolaltă, ele înseamnă acel bilanț care, 
la fiece sfîrșit de an, marchează încă 
un pas înainte.

înfăptuind zi de zi politica partidului 
de creștere intensivă a producfiei agri
cole, de dezvoltare continuă a averii 
obștești, colectiviștii din Vișina știu că 
propria lor viafă va fi ridicată pe noi 
trepte ale bunăstării.

Gheorghe VLAD



Pag. 4 SCÎNTEIA
INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Redăm cit ev a aspecte privind 
munca politică desfășurată de 
organizațiile de partid din între
prinderile Capitalei pentru ridi
carea continuă a calității produ
selor.

Demonstrații practiceîn jurul mașinii lui Ion Stanciu, de la Fabrica de mase plastice „București“, s-au adunat aproape toți operatorii din atelierul de injecție. Costică Coman, unul dintre cei mai buni meseriași, a făcut o demonstrație practică. Cei prezenți urmăreau cu atenție mișcările sigure și precise ale operatorului. Cînd demonstrația s-a terminat, cei care pînă atunci erau „spectatori“ s-au grăbit să controleze calitatea pieselor executate. Cite unul mai căuta nod în papură, dar instrumentele controlorilor, aprecierile tehnicienilor și inginerilor au dat muncii lui Coman calificativul „foarte bine”. Ion Stanciu și Ștefan Rașcu, care pînă atunci considerau că pentru calitatea necorespunzătoare a unor piese executate de ei de vină sînt mașinile, n-au mai avut ce spune. Organizarea de demonstrații practice chiar pe mașinile și în brigăzile unde se constată anumite neajunsuri a devenit o metodă folosită cu

Calitate înaltă, valorificare superioară
(Urmare din pag. I-a) faptul că nu a urmărit atent felul cum se execută lucrările de întreținere la unele utilaje și agregate. Recent, la compresoarele instalației de absorbție și fracționare a gazelor s-au făcut reparații necorespunzătoare, care au dat naștere la perturbări în procesul de fabricație.în perioada următoare, vor crește mult necesitățile de hidrocarburi ușoare folosite ca materii prime pentru chimizare. De aceea, un loc important în cadrul discuțiilor, l-a ocupat stabilirea celor mai potrivite măsuri pentru sporirea producției de propan, butan ' și de alte fracții. Vorbitorii au a- rătat că printr-o conducere a- tentă a procesului de fabricație și prin îmbunătățirea regimului tehnologic, instalația A.F.G. de la rafinăria Brazi și cea de prelucrare a gazolinei de la rafinăria Ploiești pot realiza cantități sporite de asemenea produse pentru industria petrochimică. Direcția noastră generală și-a propus să urmărească sistematic modul cum se produc și se livrează gazele bogate rezultate din procesele de cracare termică în toa
20 DE ANI DE EA CREAREA COMISIEI DE ORGANIZARE 
A MIȘCĂRII SINDICALE UNITE DIN ROMÎNIA

->La 1 septembrie ș-au împlinit 20 de ani de la crearea Comisiei de organizare a mișcării sindicale unite din Romînia, care a avut o însemnătate deosebită în refacerea unității acestei importante organizații a clasei muncitoare. In lumina drumului de lupte și victorii străbătut de poporul nostru, sub conducerea partidului, apar în toată amploarea semnificația istorică și rolul deosebit ce l-a avut lupta neobosită dusă de Partidul Comunist Romîn pentru făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare.în lupta sa, partidul nostru s-a călăuzit după învățătura marxist- leninistă care a demonstrat că proletariatul poate să-și îndeplinească rolul său social de clasă conducătoare în revoluție, misiunea sa istorică de răsturnare de la putere a claselor exploatatoare numai dacă muncitorii acționează unit. P.C.R. a dobîndit în această privință o bogată experiență încă în perioada anilor 1931—1933. Atunci, frontul unic muncitoresc s-a realizat de jos, pe baza unor largi comitete de acțiune, sporind considerabil forța clasei muncitoare. Acțiunea unită a muncitorilor a creat posibilitatea desfășurării luptelor de mare amploare și combativitate ale muncitorilor ceferiști și petroliști, care au dat o grea lovitură regimului bur- ghezo-moșieresc.In organizarea tuturor forțelor revoluționare ale poporului pentru răsturnarea dictaturii militaro-fas- ciste, potrivit indicațiilor și orientării date de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a acordat o însemnătate deosebită creării Frontului Unic Muncitoresc. Eforturile perseverente ale comuniștilor îndreptate spre făurirea unității de acțiune între P.C.R. și P.S.D., sprijinul dat de elemente de stînga din conducerea P.S.D., de muncitorii social-democrați care năzuiau spre unitate, . au dus, în prima jumătate a lunii aprilie 1944, la încheierea F.U.M. Acesta a fost un prim pas, după care și alte forțe politice aveau să se ralieze la lupta pentru eliberarea țării. Crearea Frontului Unic Muncitoresc a dus la consolidarea forțelor clasei muncitoare, 

bune rezultate la Fabrica de mase plastice. Dacă astăzi operatorii din secția a II-a primesc aprecieri pentru durabilitatea și aspectul îngrijit al produselor executate, este, fără îndoială, și un merit al organizației de partid, care în permanență caută ca experiența înaintată să devină un bun al tuturor.
„Vitrina calității"Uzinele de pompe București. Patru oameni s-au oprit în fața unei vitrine. Sînt tovarășii Stan Udrea, secretarul organizației de bază din sectorul turnătorie, maistrul Dumitru Mușat, controlorul de calitate Alexandru Nae și turnătorul Victor Timofte. Pe măsură ce maistrul expune piesele, numărul celor adunați se mărește. Sînt turnători, miezuitori. Unii cercetau cu atenție piesele, alții, citind fișele ce le însoțeau, explicau celorlalți cum poate fi ridicată în continuare calitatea produselor. Alexandru Goles- cu, care le executase, și el de față, se simțea oarecum stînjenit. Unele din piesele lucrate de el nu erau la nivelul celor realizate de imensa majoritate a colectivului uzinei. Controlul de calitate a explicat cauzele : nerespectarea procesului tehnologic, fuga după cantitate. După rezultatele obținute, se poate spune că vitrina „Calitate-rebut“ este o 

te rafinăriile din orașul Ploiești; acestea sînt expediate la Brazi pentru a fi prelucrate în instalația de absorbție și fracționare.
— Ce propuneri de măsuri au 

fost făcute cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan ?Numeroși vorbitori au apreciat eforturile susținute depuse de petroliștii din schele pentru a expedia rafinăriilor țiței curat, fără impurități, selecționat pe calități. Prin folosirea unor materii prime de bună calitate, rafinăriile au putut spori randamentul în produre valoroase, iar instalațiile tehnologice au funcționat în bune condiții. S-a propus ca această experiență să fie dezvoltată.Rafinăriile ploieștene au obținut anul acesta succese de seamă în îmbunătățirea calității produselor petroliere. Dar și în această privință rezervele nu au fost nici pe departe epuizate. Sînt condiții, bunăoară, pentru îmbunătățirea culorii motorinelor și petrolurilor, a indicelui de vîscozitate la uleiuri etc. In acest sens s-au făcut propuneri pentru folosirea unor rețete de amestec mai raționale și economice încît produ

la întărirea rolului său de conducător al maselor largi populare, a mărit tăria forțelor sociale chemate să înfăptuiască insurecția.După 23 August 1944, partidul, reorganizîndu-și activitatea pe baze legale, a desfășurat o uriașă muncă pentru organizarea tuturor forțelor revoluționare, acordînd o însemnătate deosebită activității sindicatelor în noile condiții istorice. încă în zilele insurecției armate P.C.R. a chemat clasa muncitoare să se organizeze în sindicate unice. „Am cucerit libertatea — spunea tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 30 august 1944 — dar ea trebuie consolidată. Și rolul de frunte în această consolidare revine clasei muncitoare și luptei sale. ...Numai lupta organizată poate avea succes deplin. Organiza- ți-vă în sindicatele unite ale întreprinderilor voastre, formați comitete de fabrică“. Pînă la sfîrșitul lunii august, în numeroase întreprinderi din Capitală ca „Vulcan“, „Voina“, „Laromet“, precum și la Atelierele C.F.R. din Pașcani și Galați, la uzinele „Nadrag“, „Făget“ și altele au fost alese pe baza Frontului Unic Muncitoresc comitete de fabrică și s-au constituit organizații de sindicat unice din care făceau parte muncitori comuniști, social-democrați și fără partid.La 1 septembrie 1944, pe baza frontului unic, a avut loc conferința delegaților Comitetelor Centrale ale P.C.R. și P.S.D. care a constituit Comisia de organizare a mișcării sindicale unite din Romînia. După ce în următoarele patru luni mișcarea sindicală a cuprins aproape întreaga clasă muncitoare, Congresul sindicatelor din ianuarie 1945 a consfințit refacerea unității mișcării sindicale, scindată de mai bine de douăzeci de ani, reorganizarea mișcării sindicale pe baza principiilor revoluționare ale unității muncitorești și ale luptei de clasă.Angrenîndu-se în tumultuoasa viață politică a țării, sindicatele au participat la marile acțiuni de masă inițiate și conduse de partid pentru democratizarea țării, eliminarea din aparatul de stat a elementelor reacționare, pentru înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agra

formă eficace și atractivă pe care organizația de bază o folosește în scopul ridicării continue a calității pieselor turnate.
La gazeta de pereteLa concursul încheiat la 23 August gazeta de perete „Munca noastră“ de la Atelierele „9 Mai“ a primit premiul I pe raion. Am răsfoit articolele apărute. Multe dintre ele au tratat diferite probleme privind calitatea produselor. Prin intermediul gazetei de perete s-a generalizat experiența înaintată. O mare parte din articole au fost consacrate ridicării gradului de finisaj și caracteristicilor tehnice ale benzilor transportoare și ale mala- xoarelor destinate fabricilor de ciment și var. Un ciclu de articole s-a referit la îmbunătățirea controlului tehnic interfazic, la introducerea de procedee tehnologice înaintate.Gazeta noastră de perete ar contribui și mai mult la munca politică de masă pentru produse de calitate — ne spune Ion State, secretarul comitetului de partid — dacă pe lîngă articole ar folosi caricaturi, epigrame și alte genuri gazetărești.E o constatare care merită atenție !

Constantin SOCI

sele rezultate să aibă caracteristici pe deplin corespunzătoare cerințelor de calitate.O serie de propuneri s-au referit la continuarea acțiunii de reducere a pierderilor de' țiței și produse, în primele 7 luni ale anului s-au economisit în rafinăriile din regiune, prin micșorarea acestor pierderi, 4 506 tone produse petroliere. Posibilități de a evita risipa există încă în fiecare rafinărie. La discuții au fost subliniate cîteva căi care pot fi folosite mai larg în această privință: etan- șarea perfectă a conductelor, pompelor și ventilelor, răcirea corespunzătoare a produselor înainte de a fi depozitate, eliminarea pe cît posibil a evacuărilor de produse la facle etc.*Dezbaterile au scos în evidență hotărîrea petroliștilor din rafinării de a intensifica întrecerea socialistă pentru realizarea planului pe anul în curs la toți indicatorii, și de a pregăti în cele mai bune condiții producția anului viitor, pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid privind valorificarea superioară a fiecărei tone de țiței.

re și făurirea alianței muncitorești- țărănești.Sindicatele au desfășurat o intensă activitate pentru a antrena masele de muncitori la munca eroică de susținere a frontului, au mobilizat clasa muncitoare, după instaurarea guvernului democratic de la 6 Martie 1945, împotriva sabotajului capitaliștilor, organizînd, la indicația P.C.R., controlul muncitoresc asupra producției, au luptat pentru înfăptuirea programului partidului de însănătoșire a vieții economice și financiare. Sindicatele unice, conduse de partid, au acționat ca factori puternici în apărarea cuceririlor revoluționare, au contribuit la întărirea rolului clasei muncitoare de conducător al maselor.După cucerirea întregii puteri de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare, oamenii muncii au trecut, sub conducerea partidului, la construirea societății socialiste. Realizarea sarcinilor noii etape în dezvoltarea țării impunea, ca o condiție fundamentală, înfăptuirea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare. Congresul de unificare din februarie 1948 a consacrat făurirea Partidului Muncitoresc Romîn pe baza principiilor organizatorice și ideologice ale partidului de tip nou, eveniment ce a marcat victoria deplină a marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din Romînia.Condițiile noi create în țara noastră prin construirea socialismului au determinat schimbarea radicală a rolului și sarcinilor sindicatelor. Ele își aduc contribuția la atragerea maselor largi de oameni ai muncii la conducerea economiei, la viața politică și obștească, la lupta pentru îndeplinirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale. Pe măsura înaintării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste crește rolul sindicatelor, se lărgește continuu sfera lor de activitate.însuflețiți de cuvîntul partidului, oamenii muncii luptă cu elan pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de Congresul al III-lea al 
P.M.R. Un concludent exemplu este

TG, MUREȘ. Peisaj dintr-un nou cartier al orașului

I——Pe urmele materialelor publicate—
„La ce cost realizăm 
metrul forat?"

In urma publicării în ziarul „Scân
teia“ nr. 6289 a unui articol sub ti
tlul de mai sus, Direcția generală 
foraj-extracție țiței din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei ne 
răspunde printre altele : „La insta
lațiile noi, în construcția cărora s-au 
folosit principiile cele mai moderne, 
s-a avut în vedere și posibilitatea ca 
montarea lor să se iacă utilizînd cu 
randament maxim mijloacele meca
nizate. Brigăzi complexe au fost for
mate în toate unitățile unde insta
lațiile se pretează la acest fel de 
organizare a lucrului. Deoarece ma
joritatea instalațiilor sînt de tipul 
T-50, 2DH, 3DH și 4 LD, la care 
brigada complexă nu are o utilizare 
rațională, montajul se realizează în 
blocuri mari și pe sănii, care necesi
tă un minimum de fundații și pre
zintă ușurință în organizarea trans
porturilor.

Forajul cu turbina este un proce
deu modern de lucru care, de la an 
la an, a căpătat o largă extindere. 
Experiența a arătat că eficiența eco
nomică a acestei metode este net 
superioară forajului cu masa rotati
vă în formațiuni tari și de tărie me
die. în terenuri moi (slab consoli
date) forajul cu masa realizează vi
teze de avansare similare forajului 
cu turbina, însă cu cheltuieli de ex
ploatare și montaj mai reduse. Așa 
se explică că ponderea forajului cu 
turbina variază în diferite regiuni 
ale țării. Preocuparea noastră este 
de a mări necontenit eficiența eco
nomică a noilor metode de lucru.

Este just că din analiza situației 
economice a întreprinderii de foraj 
Ploiești și a întreprinderii de foraj 
Cărbunești (regiunea Oltenia), pe 
primul semestru al anului în curs, a 
reieșit că prețul de cost pe metrul 
forat a fost depășit. Măsurile tehni-

în această privință întrecerea socialistă desfășurată în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist. Dovedind prin fapte atașamentul lor profund față de politica partidului, față de cauza nobilă a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră, oamenii muncii au realizat planul producției industriale pe primele 7 luni ale acestui an în proporție de 103,5 la sută, obținînd o producție cu 15 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Practic, toate întreprinderile țării și-au realizat planul și angajamentele luate.Bogata experiență acumulată în desfășurarea întrecerii socialiste organizate în cinstea marii aniversări este folosită de sindicate ca punct de plecare în vederea îndeplinirii și depășirii planului și a angajamentelor luate pe întregul an. Sindicatele inițiază și sprijină activ acțiunile menite să ducă la ridicarea nivelului tehnic al producției, la însușirea și perfecționarea tehnicii, la punerea tot mai largă în valoare a rezervelor și posibilităților existente. Un rol important au în această privință consfătuirile de producție, care s-au dovedit a fi o formă eficace de participare a maselor largi de oameni ai muncii la organizarea și conducerea producției. In cadrul acestora muncitorii, tehnicienii și inginerii dezbat problemele îndeplinirii planului de stat, ale perfecționării activității întreprinderilor. Propunerile sînt examinate cu atenție de către conducerile întreprinderilor și de sindicate, care urmăresc apoi aplicarea lor în procesul de producție.Sindicatele au contribuit și contribuie la dezvoltarea mișcării inovatorilor și raționalizatorilor, numărul acestora crescînd în 1963, față de 1951, de 6,2 ori, din care cel al muncitorilor inovatori de 10,2 ori. în prezent, există aproape 44 000 de inovatori. Cele 24 000 inovații aplicate în producție în primele 6 luni ale acestui an au o eficiență economică de aproape 400 milioane lei.O condiție importantă a introducerii și folosirii eficiente a tehnicii modeme este ridicarea continuă a calificării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. In țara noastră funcționează un mare număr de școli profesionale, școli tehnice și tehnice de maiștri, cursuri de calificare etc. Sindicatele urmăresc modul cum se realizează calificarea în aceste școli și organizează, în forme variate, acțiuni menite să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe tehnice ale diferitelor categorii de sala- riați. Acestei . cerințe îi răspunde și extinderea propagandei prin confe

co-organizatorice luate pe linia mic
șorării timpului neproductiv, ca și 
creșterea vitezelor utilizate la întoc
mirea unor devize de cheltuieli au 
dus, pînă la finele celui de-al doilea 
trimestru, la îmbunătățirea situației 
economice la întreprinderea de fo
raj Ploiești și la reducerea deficitu
lui inițial cu peste 50 la sută la în
treprinderea de foraj Cărbunești. în 
aceste întreprinderi se iau acum noi 
măsuri pentru reducerea în conti
nuare a prețului de cost“.

„Contracte și obligații"Referitor la articolul cu titlul de mai sus, publicat în ziarul nr. 6 318, uzina „Hidromecanica“ din Brașov ne comunică următoarele : „Este adevărat că uzina noastră nu a livrat întotdeauna ritmic, în tot cursul fiecărei luni, subansamblele care concură la fabricarea instalațiilor de foraj realizate la uzinele „1 Mai“-Ploiești. Această situație s-a datorat unor deficiențe interne precum și deselor modificări în contractele încheiate cu uzina coordonatoare, modificări aduse uneori chiar la începutul lunii în care urmează a se livra produsele. în scopul evitării acestor deficiențe s-eu luat măsuri pentru aducerea la timp a pieselor din colaborare, precum și pentru înlăturarea repetatelor modificări în contractele încheiate cu uzinele „1 Mai“-Ploiești
„Deservirea intr-un 
nou cartier"în urma publicării, în „Scîn- teia“ nr. 6 304, a unui articol cu titlul de mai sus, în care erau semnalate unele deficiențe privind deservirea în cartierul Ți-

rințe, a simpozioanelor pe teme tehnice, sesiunilor tehnico-științifice etc.O latură importantă a activității sindicale este munca cultural- educativă, stimularea talentelor și aptitudinilor oamenilor muncii. O amploare fără precedent a luat mișcarea artistică de amatori la care diferitele formații organizate de sindicate au un important aport. La în- demîna membrilor de sindicat stă o puternică bază materială pentru desfășurarea activității cultural-educative. Sindicatele desfășoară o muncă rodnică pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, educarea muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor în spiritul disciplinei socialiste a muncii, al răspunderii față de bunul obștesc, al atitudinii conștiente față de interesele colectivității, cultivă în rîndul maselor spiritul sănătos de întrecere și întrajutorare tovărășească.Concomitent cu dezvoltarea economiei și creșterea venitului național sporesc fondurile pentru asigurările sociale. în acest an s-au alocat de către stat, în acest scop, 4 771 milioane lei, cu peste 300 milioane lei mai mult decît s-a cheltuit anul trecut. Sindicatelor le este încredințată sarcina de a gospodări cu chibzuială aceste fonduri.Sindicatele noastre, educate de P.M.R. în spiritul înaltelor idei ale internaționalismului proletar, în cadrul Federației Sindicale Mondiale și al Uniunilor internaționale militează în permanență pentru întărirea unității mișcării sindicale din întreaga lume, pentru strîngerea legăturilor frățești cu sindicatele din țările socialiste, pentru întărirea colaborării cu sindicatele de diferite afilieri și autonome, considerînd că pe terenul intereselor comune ale oamenilor muncii se poate realiza o colaborare fructuoasă în numeroase probleme, în interesul maselor, al păcii și prieteniei dintre toate popoarele.Conducerea de către Partidul Muncitoresc Romîn este chezășia tuturor succeselor mișcării sindicale din țara noastră. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să asigure îndrumarea permanentă a sindicatelor, pentru ca ele să-și îndeplinească din ce în ce mai bine rolul de seamă ce le revine în viața economică și socială a țării noastre. Partidul ajută continuu sindicatele să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să-și sporească contribuția la atragerea maselor la îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al III-lea Congres al P.M.R. pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.
Constantin GĂUCĂ 

glina, Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc Galați ne. răspunde : „Cele semnalate sînt întemeiate. Pentru remedierea deficiențelor s-au luat următoarele măsuri : se vor deschide centre de pîine în complexele comerciale Țiglina I și II. Va fi dat în folosință complexul de alimentație publică Țiglina I. Lipsurile semnalate la centrul de reparat obiecte casnice cu termen de garanție, aparținînd cooperativei „Avîntul“-Galați, se datoresc lipsei de personal tehnic de specialitate. Cooperativa va completa schema unității cu cadre specializate. în legătură cu deficiențele privind oficiul poștal și telefoanele publice, informăm că, î-ntr-adevăr, față de numărul locuitorilor din cartierul Țiglina, spațiul oficiului este insuficient ; problema aceasta va fi rezolvată pînă la sfîrșitul a- nului 1964, conform proiectului de execuție a unui spațiu corespunzător. Extinderea de posturi telefonice publice în acest cartier este în atenția oficiului P.T.T.R. al orașului Galați; noile posturi vor fi montate pe măsura procurării aparatelor necesare de la baza de desfacere București“.A
Intre număr și editate

în ziarul „Scînteia“ nr. 6309 a 
apărut un raid-anchetă în care 
se analiza felul cum este organizată 
reproducția animalelor în zonele de 
munte din mai multe regiuni. Răs- 
punzînd ziarului, Consiliul agricol 
raional Baia de Aramă arată că cri- 
ticile aduse în articol sînt întrutotul 
juste, menționînd și unele măsuri 
concrete și operative luate pentru 
îndreptarea lucrurilor.

Pentru buna hrănite a reproducă
torilor din stațiunile de montă s-au 
repartizat fiecărei comune concen
tratele necesare pentru hrana tau
rilor.

In ceea ce privește asigurarea re
producției, au fost luate de aseme
nea un șir de măsuri concrete în 
funcție de specificul fiecărei comune.

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNI
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (la teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău“) : Cezar și Cleopatra (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(în sala „Savoy“) : Carnaval la Tănase 
(orele 20). Circul de stat : Sărbătoare la 
circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Moral ’63 : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), Capitol (10; 
12,30; 15; 17,45; 21 — la grădină orele 
19,30), Aurora (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 — 
la grădină orele 20,30). Brațul nedrept al 
legii : Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare orele 19,45), Luceafărul (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). Riul 
negru: Adesgo (15,30; 18; 20,30). Rebelul 
magnific : Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20). Madame Sans-Gêne —ci
nemascop: Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — la grădină — Pasajul Eforie
— orele 20) Comoara din lacul de argint
— cinemascop: Victoria (10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Bucegi (10; 12,15; 15,30;
18; 20,30 — la grădină orele 19,30). La 
strada : Central (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
18,30; 20,45), Cotroceni (16; 18,15; 20,30). 
Pagini de istorie — Romînia, orizont ’64: 
Lumina (10; 12,45; 16; 19). Unde-1 gene
ralul?; Union (16; 18,15; 20,30), Unirea 
(16; 18; — la grădină orele 20). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 diminea
ța). întuneric în plină zi : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18; 20,30), Excelsior (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop: Giuleștl (9; 12; 15; 18; 21), 
Floreasca (10,30; 16,15; 18,45; 21). Cerul 
și mocirla — Șase fabule șl un struț : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Doi 
colonei : înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30). Zile de fior și rîs: Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Bărbații : Feroviar (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamura (10;
12; ]4; 16; 18; 20). împușcături în ceață: 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Un surîs în 
plină vară : Buzești (15,30; 17,30 — la 
grădină orele 20). Ocolul pămîntulul în 
80 de zile — cinemascop (ambele serii): 
Crîngași (16; 19,30). Primul troleibuz : 
Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sechestratul din 
Altona : Flacăra (14; 16,15; 18,45; 21). 
Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Vitan (Calea Dudești — orele 20,15). Ko- 
zara: Vitan (15,30; 18; 20,30), Popular
(15,30; 18; 20,30). Comisarul : Munca (15; 
17; 10; 21), Viitorul (16; 18.15; 20,30).
Domnul Topaze — cinemascop : Arta 
(16; 18,15 — la grădină orele 20). M-am 
îndrăgostit la Copenhaga : Moșilor (15;

„Procedee incorecte"In ziarul „Scînteia“ nr. 6 320 a apărut cu titlul de mai sus un articol care critica practica ilegală a reținerii automate din salariu a unor sume pentru bilete la meciuri, baluri, spectacole. Biletele erau plasate obligatoriu, fără să se ceară consimțământul salariaților.Conducerea Uzinei de utilaj greu „Progresul“ din Brăila ne-a comunicat că s-au făcut, într-a- devăr, rețineri pentru bilete, în număr destul de mare, la un spectacol dat de un ansamblu artistic, fără a se cere în prealabil consimțămîntul salariaților. „Vă dăm asigurarea, ni se răspunde, că pe viitor nu se vor mai face rețineri de natura celor arătate“. „O.C.L. comerț mixt“ din Cîmpulung-Muscel, unitate criticată și ea în articol, ne răspunde : „Această problemă s-a discutat cu toți factorii răspunzători din întreprindere și s-a interzis să se mai folosească pe viitor asemenea procedee. S-a ho- tărît să nu se mai dea bilete pentru diferite spectacole și manifestări artistice-culturale decît salariaților care le solicită“.Uniunea centrală a coopera- ' tivelor meșteșugărești ne scrie că în urma, cercetărilor efectuate la cooperativa „Sporul“, vizată în articol, s-au dat dispoziții conducerii cooperativei să nu mai plaseze bilete obligatoriu pentru diferite spectacole.„Socotim ca o greșeală faptul că s-au distribuit biletele pe secții și nu pe grupe sindicale, ceea ce a dat loc la unele neînțelegeri și interpretări greșite și chiar la unele „procedee incorecte“, lucruri pe care le vom evita pe viitor“ — ni se răspunde în scrisoarea trimisă de U.S. „Bo- rangicul“ din Capitală. „Ne-am însușit învățămintele ce rezultă din articol și vă asigurăm că pe viitor vom lua toate măsurile ca asemenea situații să nu se mai repete“.

17; 19 — la grădină orele 20,15). Căliți în 
foc — cinemascop : Colentlna (16; 18; 
20). Locotenent Cristina : Rahova (15; 
17; 19 — la grădină orele 20). Două du
minici : Progresul (15,30; 18; 20,15), Lira 
(15,30; 18). Inspectorul și noaptea : Dru
mul Sării (16; 18; 20), Pacea (16; 18: 
20). Cauze drepte — cinemascop ; Fe
rentari (15,30; 18; 20,30). Cu toții acasă : 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 19,30). Privește înapoi cu mînie: 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,15). Nu-i loc pentru al 
treilea : Grădina „Colentina* (Șos. ,,țs’o- 
lentina nr. 84 — orele 19,30). V‘L 
nemuritor : Grădina „Tomis“ (Calea Vă
cărești nr. 21 — orele 19,30). Aventurile 
unui tînăr — cinemascop : Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Cosmos (15; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Mîini îndemî- 
natice : Construiți-vă singuri... un ven
tilator. 19,25 — Poveste cu iepurași. 19,35
— Recital de poezii „Din lirica lui 
Goethe“. 19,50 — Filmul artistic „Taxiul 
morțli“. 21,25 — Program de romanțe. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă. Cerul a fost mal mult aco
perit exceptind Dobrogea și sudul Mol
dovei, unde a fost variabil. Au căzut 
ploi temporare în Banat, Oltenia și cu 
caracter local în Muntenia, unde au fost 
însoțite și de manifestațiunl electrice. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
pînă la tare și în rafale în sudul șl estul 
țării, din sectorul nord-est. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 24 grade la Medgidia și 13 grade la 
Cîmpuiung Moldova. In București : Vre
mea a fost răcoroasă, cu cerul noros. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
pînă la tare din sectorul nord-est. Tem
peratura maximă 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 septembrie. In țară : Vreme răco
roasă în prima parte a intervalului, apoi 
în încălzire treptată. Cer variabil. La în
ceput vor cădea ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă între 3 și 13 grade, iar 
maxima între 16 și 26 grade. Condiții fa
vorabile producerii de brumă în nordul 
țării. Pentru București și litoral : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în încălzire 
ușoară. Vînt slab, pînă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura în scădere 
ușoară.


