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Realizarea în bune condiții
o ®aa planului de investiții

Potrivit Directi
velor Congresului 
al III-lea al parti
dului, statul nos
tru a investit și 
investește în peri
oada planului de 6

ALEXANDRU PINTEA 
vicepreședinte al Băncii 

de Investiții

__________ ani fonduri im
portante pentru construirea de noi 
combinate, fabrici, uzine, centrale e- 
lectrice, mine, pentru dezvoltarea și 
reutilarea cu mașini și utilaje mo
derne a întreprinderilor existente. 
Planul de stat pe anul 1964 preve
de realizarea unui volum de inves
tiții din fondurile statului de 38,8 
miliarde lei, cu 13 la sută mai mare 
decît în 1963.

Ca și în anii precedenți ai șese- 
nalului, o caracteristică a planului 
de investiții pe 1964 o constituie 
concentrarea fondurilor materiale și 
bănești îndeosebi pentru continua
rea în ritm susținut a lucrărilor pe 
marile șantiere cu caracter produc
tiv. Aceasta creează premizele pen
tru punerea în funcțiune, în ter
mene cît mai scurte, a unor noi o- 
biective de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea în ritm susținut a 
economiei naționale.

Problema centrala — 
grăbirea execuției 

și punerii în funcțiune
Așa cum s-a subliniat la recenta 

sesiune a Marii Adunări Naționale, 
problema centrală a planului de in
vestiții pe 1964 o constituie grăbi
rea execuției și punerii în funcțiu
ne, în primul rînd a lucrărilor în
cepute. Reducerea duratei de exe
cuție, accelerarea dării în funcțiune 
a noilor obiective industriale în
seamnă intrarea într-un timp mai 
scurt în circuitul economic a unor 
importante capacități de producție, 
asigurîndu-se prin aceasta realiza
rea mai devreme a unor produse 
necesare economiei naționale, spo
rirea acumulărilor bănești, elimina
rea unor importuri și mărirea ex
portului.

Experiența dobîndită în ultimii 
ani de o serie de șantiere arată că 
există condiții de a se grăbi darea în 
exploatare a noilor unități industria
le, mărindu-se astfel eficiența eco
nomică a investițiilor. Numeroase 
obiective au fost puse în funcțiune 
în termene mai scurte, decît în tre
cut. Constructorii și montorii de la 
Hunedoara au construit linia de la
minoare pentru profile ușoare în 16 
luni, iar cea de semifabricate — în 
17 luni. Complexul de reformare 
catalitică de la Rafinăria Brazi a 
intrat în funcțiune în numai 18 luni 
de la începerea lucrărilor, iar fa
brica de conserve de legume de la 
Ovidiu - Constanța a fost dată în 
producție într-un termen de 9 luni.

Concentrarea investițiilor pe ma
rile obiective creează posibilitatea 
să se realizeze un ritm susținut de 
execuție pe șantiere și, ca 

asigure punerea în 
termen sau chiar 
a noilor unități in-

ur
mare, să 
funcțiune la 
mai devreme 
dustriale, problemă de mare în
semnătate pentru întreaga economie 
națională. în acest scop este nece
sar ca toți factorii care contribuie 
la realizarea planului de investiții 
— titularii de investiții, proiectan- 
ții, constructorii, întreprinderile 
furnizoare — să acorde în continua
re atenție desfășurării normale, fără 
întrerupere, a lucrărilor pe șantie
re. Este imperios necesar ca șantie
rele să primească din vreme proiec
tele de execuție, să fie aprovizio
nate ritmic cu materiale, în sorti-

se

i» ctaia <*i 1 Angajamente mobilizatoare

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La Uzinele sodice 
Govora au fost elaborate primele șarje de silicat de so
diu la noua instalație care produce acest fabricat, folo
sit în industria metalurgică pentru formele de turnat 
fontă, în construcții — la realizarea de mortare antiaci- 
de și refractare. Procesul de producție al acestei insta
lații, care are o capacitate de 5 000 tone silicat de sodiu 
anual, este complet mecanizat. Instalația a fost proiec
tată de specialiști bucureșteni, 
fost construite de uzinele „23 August“-București, 
gresul“-Brăila, „Balanța“-Sibiu și altele. Primele șarje 
au fost elaborate de către operatorii chimiști Petre 
Burda, Ion Oprițoiu și Mihai Udubașa.

iar subansamblele au
“n—..... u, „Pro-

mentele și cantită
țile prevăzute, cu 

' utilaje tehnologice 
și de ' construc
ție, să aibă asigu
rată forța de mun- 

pentru ca activitateacă calificată, .
să se desfășoare în conformitate cu 
graficele de eșalonare a execuției 
lucrărilor.

Graficele de eșalonare a execu
ției lucrărilor, prin conținutul lor 
îmbunătățit, capătă în acest an o 
însemnătate deosebită. Scopul prin
cipal al acestor grafice, întocmite 
de beneficiarii de investiții, în co
laborare cu organizațiile de proiec
tare și de construcții-montaj și a- 
vizate de C.S.P., este de a asigura 
desfășurarea lucrărilor pe șantiere 
în ritmul și în ordinea necesare 
terminării cu precădere a obiecti
velor principale, care condiționează 
punerea în funcțiune la termen a 
capacităților planificate, evitîndu-se 
astfel dispersarea resurselor mate
riale și bănești.

Pentru desfășurarea ritmică a lu
crărilor pe șantiere și punerea în 
funcțiune la termenele planificate a 
noilor capacități de producție este 
necesar să se realizeze o strînsă co
relare a prevederilor din graficele 
de eșalonare a lucrărilor cu cele 
ale contractelor de livrare a docu
mentației de execuție și a utilaje
lor tehnologice. Nu trebuie să se 
mai repete situații ca aceea de la 
șantierul Centralei electrice de ter- 
moficare Iași, unde prin contrac
tul întocmit s-a prevăzut livra
rea unor utilaje pînă la 31 decem
brie 1963, cu toate că termenul de 
intrare în funcțiune era trimes
trul III.

Practica a confirmat că tot atît 
de important pentru realizarea u- 
nui ritm susținut de execuție 
șantiere este ca institutele de pro
iectare și furnizorii de utilaje 
respecte întocmai obligațiile

Pe

sa 
con

tractuale. Colectivul șantierului de 
construcție a fabricii de formalde- 
hidă din cadrul Combinatului chi
mic „Victoria“, avînd.asigurate la 
timp documentația de execuție și 
utilajele tehnologice, au putut să 
lucreze anul trecut cu continuitate 
și să ridice noul obiectiv în numai 
6 luni, dîndu-1 în funcțiune cu 15 
zile înainte de termenul stabilit. 
Trebuie evitate cazuri cum sînt cele 
petrecute în 1963 pe șantierele hi
drocentralei electrice Pîngărați și fa
bricii de cherestea foioase din ca
drul C.I.L. Pitești, unde din cauza 
livrării cu întîrziere a unor utilaje 
sau a elementelor prefabricate și a 
tîmplăriei metalice, s-au înregistrat 
rămîneri în urmă în execuția lucră
rilor de construcții-montaj.

Realizarea întocmai a lucrărilor pe 
marile șantiere are o mare impor
tanță pentru dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale și tocmai de aceea 
ele trebuie să primească sprijinul 
tuturor ministerelor și întreprinde
rilor furnizoare. Livrarea promptă, 
la termenele prevăzute în contracte, 
a mașinilor și utilajelor tehnologice, 
a instalațiilor și materialelor de 
construcție trebuie socotită de toate 
întreprinderile și organele econo
mice drept o sarcină de stat de 
mare însemnătate.

Pe șantiere - ritm susținut, 
o buna gospodărire

Faptul că organizațiile de con- 
strucții-montaj, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de pe șantiere

(Continuare în pag. IlI-a)

•s.

s;

Noua fabrică de formaldehidă (formol) intrată nu de mult în funcțiune la Com
binatul chimic „Victoria“. întreaga instalație, cu excepția panoului de comandă, 
este amplasată în aer liber, ceea ce a permis reducerea cheltuielilor de investiții.

în întrecere
Electrificări rurale

Uzina „Tehnofrig“ din Cluj. Se lucrează la montarea unui lot de compresoare Foto : GH. VINȚILĂ

brăila I O producție sporită,
preț de cost redus

Hotărîți să dezvolte realizările 
obținute pînă acum în valorificarea 
complexă a stufului din Delta Du
nării — una din marile bogății na
turale ale țării — colectivul Combi
natului de 
Brăila și-a 
de-a XX-a 
patriei următoarele angajamente în 
întrecerea socialistă pe acest an :

— să depășească sarcinile de 
plan la producția globală cu 
3 500 000 lei și la producția 
marfă cu 4 200 000 lei ;

— să producă peste plan :
• 1 800 tone celuloză ;
® 650 tone carton duplex

triplex ;
e 100 tone sodă caustică ;
— să sporească productivita

tea muncii peste sarcina plani
ficată cu 2,8 la sută ;

— să reducă prețul de cost 
peste sarcina planificată cu 
700 000 lei.

celuloză și hîrtie de la 
luat în cinstea celei 

aniversări a eliberării

COLECTIVUL COMBINATU
LUI S-A ANGAJAT SA REALI
ZEZE PÏNÂ LA 23 AUGUST:

— depășirea producției glo
bale planificate cu 2 950 000 lei ;

măr
iei ; 
prin

i

— depășirea producției 
fă planificate cu 3 650 000

— 450 000 lei economii 
reducerea prețului de cost

— 1 200 tone celuloză ;
— 450 tone carton duplex-tri

plex ;
— 100 tone sodă caustică.

In planul de măsuri tehnico-orga- 
nizațorice întocmit de . colectivul 
combinatului în vederea îndeplinirii 
angajamentelor luate se prevede 
mărirea capacității de transport 
pneumatic a tecilor de stuf de la 
tocătorie la fierbătoria de cartoane, 
executarea unor modificări la ma
șinile de tocat în scopul reducerii 
timpului de încărcare cu 5—10 mi
nute pentru fiecare fierbător de ce
luloză etc.

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
București

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Permiteți-mi să vă exprim mulțumirile mele cordiale pentru felici

tările și bunele urări trimise cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei 
mele de naștere. Vă asigur că în activitatea mea îmi voi consacra și în 
viitor toate forțele în interesul întăririi cauzei socialismului și păcii, 
precum și al adîncirii prieteniei frățești dintre popoarele noastre.

ISTVAN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

IARNA
LA

Trecînd peste podul de la Cerna
vodă, am văzut Dunărea prinsă în 
copci de argint. Sloiurile erau urmele 
pașilor lui ianuarie, care și-a risipit 
pulberile peste Bărăgan și cîmpu- 
rile dobrogene, înțelenindu-le. Ta
bloul alb și tăcut, întrezărit între flo
rile de gheață de pe fereastra com
partimentului, venea să anticipeze 
parcă răspunsul la întrebarea: cum e 
iarna la mare ?

Iarna, la mare, doar pescărușii, 
mereu aceiași în zborul lor planat, 
par a nu înregistra anotimpul. Sute 
sînt. Aripile lor poartă solia zilelor 
de vacanță, și pentru o clipă, ele te 
fac să uiți gradele cu minus înainte. 
Pentru o clipă doar. Răvășită de via
turile miazănopții, marea de un verde 
rece, mineral, izbește plajele pustii, 
săgetîndu-te. Mamaia e frumoasa a- 
dormită. Peste leagănul ei se învîr- 
tejesc, nescînteietoare, nisipurile. Ca 
într-un fel de inerție, troleibuzul spre 
Mamaia își face conștiincios datoria, 
cîteodată gol cu desăvîrșire. Ecou al 
unor lucrări de hidromecanizare. pă- 
cănit de pompe pe Siut-Ghiol. Dar 
asta nu tulbură pacea stufărișurilor 
țepene, de unde se avîntă, în crepus
culul cenușiu, zburînd, înotînd sau 
patinînd, lișițele.

înșelătoare priveliști. Se străvede 
prin ele doar o parte a chipului ier
nii la mare. Obloanele caselor de o- 
dihnă sînt trase. Ușile modernelor 
hoteluri — închise. Doar poarta din
spre apă a litoralului, marea poartă 
maritimă a țării, este mai deschisă, 
mai primitoare ca oricînd. Acum, în 
acest sezon, cînd copcile de argint

ale fluviului restrîng activitatea 
porturilor dunărene, portul Con
stanța înregistrează vîrf de trafic.

Ca în nici un alt anotimp.

CLUJ „Tehnofrig“
o marcă cu prestigiu
în 

anul 
„Tehnofrig“ din Cluj au hotărît să ridice pe o treaptă 
mai înaltă prestigiul mărcii fabricii. în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei ei s-au 
angajat să obțină noi succese în întrecerea socialistă 
pe acest an :

— să depășească planul anual Ia producția globală 
cu 3 000 000 lei ;

— să realizeze economii suplimentare în valoare de 
1 200 000 lei ;

— să obțină beneficii suplimentare de 1 000 000 lei ;
— să realizeze cu 15 zile mai devreme prototipul 

cuptorului de copt pîine mecanizat cu o capacitate de 
2,5 tone în 24 de ore.

P1NÄ LA 23 AUGUST SA REALIZEZE :
— o producție peste plan în valoare de 1 500 000 lei ;
— beneficii peste plan de 500 000 lei ;
— economii suplimentare prin reducerea prețului 

de cost în valoare de 600 000 lei.
Pentru realizarea angajamentelor luate a fost în 

tocmit un plan de măsuri tehnico-organizatorice.

adunările de dezbatere a 
1964 muncitorii, inginerii

sarcinilor de plan pe 
și tehnicienii uzinelor

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — în localitatea Hă- 
beni, raionul Tîrgoviște, s-a 
aprins, zilele acestea, lumi
na electrică. Echipa de 
constructori de rețele elec
trice de la întreprinderea 
regională de electricitate a 
terminat lucrările de elec
trificare executate aici,
o lună mai devreme față 
de grafic. în prezent, sînt 
electrificate 500 sate

I

cu

n
Agenția 

„Carpați“ 
rești a organizat, 
la sfîrșitul acestei 
săptămîni, excursii 
cu trenul și auto
carul. Peste 700 
de salariați de la 
diferite întreprin
deri și instituții 
din Capitală își pe
trec ziua de dumi
nică în stațiunile 
de la munte. Ieri 
după-amiază au 
plecat la Predeal 
4 autocare cu sa
lariați de la Uzi
nele „23 August" 
(în fotografia a- 
lăturată). Capitala 
a urimit ca oas
peți excursioniști 
din Iași și de la 
rafinăria Teleajen,

O.N.T. 
Bucu-

din

Ploiești. Pînă la 
acestui an vor fi

.regiunea 
sfîrșitul 
electrificate alte 40 de sate. 
Se execută lucrări de elec
trificare la sediile și clădi
rile gospodărești din 30 
G.A.C. Lucrări de electrifi
care se execută în aceste 
zile la Măneciu-Ungureni 
și Scăioși, raionul Telea- 
jen, Ederile, raionul Cîm- 
pina, Bădila și Lunca Fru
moasă, raionul Cislău.

excursie

wt1H ■■■R : V Ä jli

Artiști amatori în întrecere
HUNEDOARA (coresp. 

„Scînteii"). — Etapa a 
doua a celui de-al 7-lea 
concurs al formațiilor ar
tistice de 
desfășoară 
prinde, în regiunea Hune
doara, 1 031 de formații — 
coruri,, orchestre, brigăzi 
artistice de agitație, forma
ții de dansuri etc. —• cu 
aproape 18 000 de artiști. 
Numărul brigăzilor artisti
ce de agitație antrenate în

amatori ce se 
în prezent cu-

concurs este de 350. Prin 
stațiile de radioficare s-au 
difuzat noi cîntece de masă, 
texte pentru brigăzi, reper
torii etc. Activiștii cultu
rali au îmbunătățit acțiu
nile metodice la toate că
minele culturale. Pînă în'- 
prezent formațiile artistice 
ale căminelor culturale din 
Poiana, Dobra, Cimpa, 
Stremț etc. au prezentat 
cel mai mare număr de 
spectacole.

MARE
IN PORTUL CONSTANȚA. Trafic maritim intens în plină iarnă

Portul e un oraș
Că portul însuși reprezintă un ade

vărat oraș e un fapt mult mai pu
țin cunoscut decît acela că orașul 
Constanța e port. Peste 6 kilometri de 
cheiuri ; un păienjeniș de căi ferate 
care, puse cap la cap, ar lega între 
ele Bucureștiul de Ploiești ; o supra
față de vreo 200 de hectare, în peri
metrul căreia lucrează peste 10 000 
de oameni. Sînt doar cîteva dintre ci
frele ce recomandă portul drept oraș.

Ca orice oraș, portul are bulevar
dele sale — diguri și cheiuri. Are 
mari piețe, — bazinele. Și, de jur 
împrejurul lor, locuri de parcare — 
danele. Are cartiere : silozuri, șantie
re, magazii. O circulație intensă: pe 
uscat — tractoare, autostivuitoare, 
automacarale, trenuri ; pe apă — șa
lupe, remorchere, pilotine. Gîndiți-vă 
cîte meserii dau viață, zi și noapte, 
acestui oraș : marinari de punte și 
de la motoare, radiotelegrafiști, elec
tricieni — veghind pe nave. Mii de 
docheri răspîndiți de-a lungul cheiu- 
rilor, pe platforme și în hambarele 
navelor. Iar alături de ei — mecani
cii de utilaje, la volane, apă- 
sînd manete și butoane — într-un 
cuvînt, dirijînd mecanisme care a- 
pucă cu brațele lor de la povara unei 
lăzi pînă la aceea a unei locomotive. 
Sînt, apoi, muncitorii din atelie
rele de reparații și întreținere a na
velor și utilajelor portuare — „ate
liere“, dar cu dimensiuni și ritm de

uzină. Mai sînt piloții, aceste veșnice 
călăuze care-și cunosc portul ca pe 
propria locuință ; duc o viață cura
joasă piloții ; e destul să vi-i închi
puiți în rada portului cățărîndu-se pe 
o scară de pisică de-a lungul borda
jului mișcător al vasului, l.egănat de 
valurile puternice ale mării. Iar toa
tă această enumerare e încă săracă.

Nave vin, nave se duc... Ceea ce 
face ca portul să nu cunoască nicio
dată repaosul. Este unul din acele 
locuri cu „foc nestins“, unde fiecare 
oră de activitate se scurge vie și 
dă. Pulsul, în creștere, al acestei 
tivități își găsește exprimarea 
tr-un semnificativ procent : cu 
la sută a sporit traficul portului
tre anii 1959—1964. Asta înseamnă 
manipularea a milioane tone de 
mărfuri. Mîna și spinarea sînt mereu 
mai despovărate prin creșterea sub
stanțială. de la an la an, a procen
tului de mecanizare complexă. Erau, 
în 1960, 500 de mecanizatori. Acum, 
în acest ianuarie, lucrează 1 100. Alți 
400 li se vor adăuga în decursul anu
lui ’64, îngroșînd familia rutieriștilor, 
a celor care conduc macaralele de 
chei și mobile, autostivuitoare. Creș
te orașul.

Dar, ca orice oraș, portul crește și 
prin construcții. Pe orizontală și ver
ticală. Văzută de pe faleză, din 
dreptul bustului lui Eminescu, impu
nătoare este imaginea molului *) de

cal- 
ac- 
în-
324 
în-

larg, cu danele nou amenajate, de-a 
lungul cărora se profilează, între apă 
și cer, pădurea metalică a unei du
zini de macarale. Platformă de de
pozitare din beton-asfalt la molul 
genovez, platformă din pavele de 
granit la molul nou al bazinului de 
petrol. Doar într-un singur an, plat
formele moderne au luat locul celor 
vechi, de pămînt sau acoperite cu 
macadam, pe o suprafață de peste 
șapte hectare. Li s-au adăugat doi 
kilometri de drumuri principale, 
drumuri larg deschise pentru 
ducerea mecanizării. Chiar la 
rea în port te întîmpină o 
tă cu linii moderne ; magazia 
rifică în care pot fi adăpostite 800 
de tone de mărfuri. La dana 13, îi 
văd pe constructori în plină activi
tate pe șantierul magaziei de mărfuri 
generale. Temperatura sub zero grade 
nu încetinește lucrările nici la han
garul din beton armat pentru adă- 
postirea produselor lemnoase, nici la 
noile dane din fundul bazinului de 
petrol. Salopeta constructorului lîngă 
uniforma marinărească — nimic mai 
firesc în peisajul portului peste care 
se înscriu, mereu mai viguroase și 
mai limpezi, liniile sistematizării și 
contururile modernizării.

Jumătate de an pe mări 
și oceane

sosit 99 și au 
nave se duc.

două recente

*) dig da piatră construit la intrarea 
Intr-un bazin portuar.

plecat
Așa e

sosiri

intro- 
intra- 
silue- 
frigo-

port, să acosteze la una dintre zecile 
de dane. Vîrf de trafic : în ultima 
lună a anului trecut au sosit la 
Constanța 100 de vase și au plecat 
80. Iar în primele două săptămîni 
ale lui ’64 au 
67. Nave vin, 
iarna la mare.

Dintre toate,
au cunoscut un răsunet deosebit. De 
foarte departe, la capătul unei înde
lungate călătorii, au sosit cargourile 
București și Dobrogea. Muzică de 
fanfară, batiste fluturînde. Sărbă
toare pe chei în dimineața zilei de 
23 decembrie: București, prima navă 
sub pavilion romînesc. încheia oco
lul lumii. Că itinerariul său a depă
șit lungimea Ecuatorului, că a stră
bătut opt mări și trei oceane și că 
pentru întîia oară un vapor al nos
tru a trecut prin canalul Panama au 
devenit acum atît de notorii, încît. de 
la căpitănia portului pînă la ultima 
dană, auzi relatîndu-se alte amănun- 

faptul că Liviu 
navei, a 
cu sînge

ce
i-au fost adresate într-un interviu la 
televiziune. Sau : să-ți spună Neguț 
cîte scrisori primește acum din toată 
țara ! Mai ales că e necăsătorit... Se 
simte printre rîndurile lor mirajul și 
romantismul curajului marinăresc.

VICTOR VÎNTU

te. De 
Neguț, 
știut să 
rece și

pildă, 
comandantul

„navigheze"
printre întrebările

Am privit de pe faleză rada portu
lui. Cîteva nave, ancorate prin preaj
ma vechiului far de aterizare, aștep
tau. Iși așteptau rîndul să intre în (Continuare în pag. îl-a)
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mai bine valorificate
In comuna Cerătu, raionul Segar- 

cea, este o gospodărie colectivă pu
ternică. Deși anul trecut timpul a 
fost secetos, colectiviștii de aici au 
obținut producții bune la hectar :
1 560 kg grîu și aproape 3 000 kg po
rumb boabe. Sectorul zootehnic, în 
continuă dezvoltare, numără acum 
700 capete bovine, 820 porcine, 1 450 
oi cu lînă fină și semifină, peste
2 e*tf0 păsări matcă. Veniturile bă
nești realizate în 1963 au fost de a- 
proape 5 000 000 lei.

Ca pretutindeni la sate, în curînd 
și colectiviștii din Cerătu vor face 
bilanțul anului de muncă care a tre
cut și vor aproba planul de produc
ție pe anul 1964. în legătură cu des
fășurarea muncii de elaborare a 
planului de producție și financiar 
am avut recent o convorbire cu mai 
mulți membri ai consiliului de con
ducere. în cursul ei, Ion Voiculescu, 
președintele gospodăriei, a relevat 
atenția deosebită ce se acordă în
tocmirii proiectului de plan pe 1964. 
Timp de aproape trei săptămîni con
siliul de conducere al gospodăriei a 
făcut o analiză temeinică a posibili
tăților reale de dezvoltare a fiecă
rui sector de activitate. La ea au 
luat parte brigadieri, șefi de echipă 
și alți colectiviști fruntași în 
muncă. Gospodăria a primit un spri
jin prețios din partea consiliului a- 
gricol raional. In planul de produc
ție pe 1964 s-a prevăzut să se ob
țină recolte sporite față de anul 
1963 la toate culturile. Pe această 
bază se va dezvolta și mai mult 
creșterea animalelor, va crește vo
lumul de produse agroalimentare 
vîndute pe bază de contract. S-a 
calculat că veniturile bănești vor 
putea fi cu aproape 700 000 lei mai 
mari decît anul trecut.

La întrebarea pe ce căi vor spori 
producțiile anului viitor a răspuns 
Gheorghe Rusu, inginer agronom al 
gospodăriei :

— De la început vreau să subli
niez atenția pe care o dă gospodăria 
noastră folosirii raționale a pămîn- 
tului, încă din toamnă am pregătit 
să redăm circuitului agricol 27 ha 
de teren prin defrișarea unor pilcuri 
de pomi răzleți și desființarea unor 
drumuri de prisos. De pe această 
suprafață vom obține o producție 
suplimentară de circa 8 vagoane de 
porumb.

— Dar pămîntul, după cum se știe.

0 DSSCUJIE DESPRE ÎNTOCMIREA 

PLANULUI DE PRODUQIE 
ÎN GOSPODĂRIA COLECTIVĂ

este limitat ca întindere. Ce alte mă
suri ați preconizat pentru sporirea 
producției vegetale la hectar ?

— într-adevăr așa este. Noi dis
punem de alte mari rezerve de spo
rire a recoltelor la hectar. întocmind 
planul de producție, noi am și re
partizat cu atenție culturile pe te
ren. Totodată, am stabilit și. com
plexul de măsuri agrotehnice pe 
care urmează să-l aplicăm cu stric
tețe. Porumbul, floarea-soarelui, sfe
cla de zahăr se vor prăși de 4—5 
ori. în 1964 extindem cultura sfeclei 
de zahăr la 240 ha. Ea va fi ampla
sată pe terenuri bine pregătite și în 
apropierea drumurilor principale, 
deoarece, după cum se știe, aceas
tă cultură necesită un volum mare 
de transport. Vom lua noi măsuri 
pentru ridicarea fertilității solului. 
Am prevăzut să îngrășăm suplimen
tar 400 ha semănate cu grîu. In 
funcție de condițiile concrete exis
tente în fiecare brigadă de cîmp, 
precum și de gradul de fertilitate a 
terenului, noi am prevăzut să obți
nem producții diferențiate de la o 
brigadă la alta. Dacă pe întreaga 
gospodărie ar urma să obținem o 
producție medie de 2 800 kg la ha, 
unor brigăzi de cîmp, ca cele con
duse de Vasile Ivănuș și Marin Chi- 
chea, li s-au dat sarcini de plan 
sporite, în funcție de gradul de fer
tilitate a terenului.

în cursul discuției, inginerul agro
nom al gospodăriei a relevat preo
cuparea consiliului de conducere al 
gospodăriei pentru dezvoltarea le- 
gumiculturii. Suprafața ocupată de 
grădina de legume se va extinde în 
1964 la 40 ha. Folosindu-se mai 
multe soiuri de legume, se vor scoa
te eșalonat pe piață, din primăvară 
si pînă în toamnă tîrziu, legume 
proaspete. Din această ramură de 
producție gospodăria își propune să 
realizeze un venit de aproape 750 000 
lei.

Despre prevederile planului de 
producție în sectorul zootehnic a 
vorbit Luxița Manea, inginer zoo
tehnist al gospodăriei.

— în acest an numărul vacilor 
cu lapte se va mări cu 50 capete. 
Am prevăzut să obținem de la fie
care vacă furajată cîte 400 litri lapte 
mai mult decît anul trecut. în sec
torul porcin, sporind numărul de 
scroafe, vom crește și vom livra, pe 
bază de contract 850 de porci grași, 
în ce privește turma de oi, ea va a- 
junge la 1 650 capete. Prin măsu
rile luate încă de anul trecut, gos
podăria va crește cîte 600 păsări la 
o sută ha cultivate cu cereale, adică 
circa 13 000 capete.

în continuare, Ion Barbu, vice
președinte al gospodăriei, a vor
bit despre asigurarea bazei furaje
re. în planul de producție s-au pre
văzut 290 ha teren care vor fi cul
tivate cu plante furajere. Pe 70 ha 
a început încă din toamnă organij 
zarea conveierului verde, astfel că 
animalele vor avea masă verde din 
belșug de la 15 aprilie și pînă în a 
doua jumătate a lunii octombrie. 
Anul acesta se vor însiloza canti
tăți mult mai mari decît anul tre
cut. De unde vor fi luate aceste fu
raje ? în primul rînd se vor executa 
rări tul și copilitul porumbului; se 
vor însiloza vîrfurile de coceni și 
furajele provenite din culturi du
ble. Anul acesta se vor semăna in
tercalat prin porumb 300 ha cu do- 
vleci. O mare atenție se va da ri
dicării gradului de folosință a pășu
nilor naturale.

Referindu-se la felul cum va fi fo
losită producția anului viitor, preșe
dintele gospodăriei colective a sub
liniat avantajele sistemului de con
tractări, care oferă gospodăriilor co
lective mijloace necesare pentru in
vestiții și pentru acordarea de avan
suri bănești colectiviștilor. Pe baza 
calculelor făcute, s-a stabilit ca în 
1964 să se vîndă, pe bază de con
tract,. 1 200 tone cereale și floarea- 
soarelui, peste 4 000 tone sfeclă de 
zahăr, 100 tone carne, 2 100 hecto
litri lapte, 3 tone lînă și alte pro
duse. în felul acesta, veniturile bă
nești realizate de gospodărie vor 
depăși 5 600 000 lei.

Participanții la discuție s-au re
ferit și la importanța cunoașterii de 
către toți membrii gospodăriei co
lective a prevederilor planului de 
producție, la stabilirea unor norme 
de lucru corespunzătoare.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scânteii"

Gr, Vasiliu-Birlic și Eugenia Popovici în „Avarul“ de Molière, prezentat recent
în premieră la Teatrul Național din București.

la Teatrul Tineretului
Șade bine unui teatru al tineretu

lui să reprezinte lucrări menite să 
înaripeze imaginația spectatorilor 
săi și a apela în acest scop la opera 
lui Jules Verne este cît se poate de 
firesc. Dramatizarea romanului „O- 
colul pămîntului în 80 de zile“ nu 
este însă — cum s-ar putea crede — 
destinată publicului de vîrstă școlară 
ci îndeosebi aceluia trecut de primii 
ani ai adolescenței . Autorul drama
tizării — scriitorul ceh Pavel Kohout
— și-a propus să reconstituie ruta 
lui Phileas Fogg într-o comedie cu 
semnificații actuale.

Piesa debutează interesant, pre-
zentînd cu umor snobismul aristocra
tic al domnului Fogg și al amicilor 
săi de la ..Reform Club“. Replicile
ironice, îndeosebi 
la adresa colonia
lismului, nu lipsesc 
nici în continua- Cronica

Spectacole pentru colectiviști
GALAȚI, (coresp. „Scînteii"). — Ar

tiștii teatrelor de stat din Galați ?» 
Brăila, precum și ai celorlalte instituții 
artistice din regiune întreprind cu regu
laritate turnee la sate. Im casa raională 
de cultură din Bujor, artiștii gălățeni 
au prezentat un spectacol cu piesa 
„Bucătăreasa“ de Anatolii Sofronov, 
iar în comunele Independența, Țifești 
și Ivești, spectacole cu piesele „Take, 
Ianke și Cadir" de V. I. Popa și „Tai
na" de Horia Stancu. Și artiștii brăi- 
leni au prezentat în actuala stagiune la 
sate 44 de spectacole cu piesele „Ochiul 
babei“, „Un drac de fată", „O felie de 
lună" și „Nunta lui Figaro’’. Un mare

număr de țărani muncitori participă la 
spectacolele prezentate de Teatrul Mu
zical și formația de muzică populară 
romînească a orchestrei simfonice din 
Galați, precum și la cele date de Fi
larmonica de stat din Focșani. De la 
începutul acestei stagiuni și pînă acum, 
formațiile artistice profesioniste din re
giunea Galați au prezentat peste 250 de 
spectacole la sate. In prezent, colecti
vele acestor teatre pregătesc noi spec
tacole pentru colectiviști. Nu sînt uitați 
nici cei mici. Colectivele teatrelor de 
păpuși din Brăila și Galați prezintă la 
sate cîte 2—3 spectacole pe săptămână.

re. Totuși, cu cît __ _________
înaintează acțiunea
spectatorul are tot mai mult senti
mentul că aceste replici, ori referirile 
la zborurile cosmice, ori comentariile 
pe marginea cărții lui Verne făcute 
ca din partea unui cititor de astăzi 
rămîn simple aluzii disparate, care 
pigmentează textul pe ici pe colo, 
fără să se adune în jurul unei idei 
artistice unitare, într-o construcție 
dramatică solidă. Din această' cauză, 
numeroase episoade devin monotone, 
rețin cu greu interesul. In această 
dramatizare, romanul lui Jules 
Verne și-a pierdut suflul romantic, 
fără a cîștiga în schimb suficientă 
forță satirică și o perspectivă con
temporană convingătoare.

în lipsa unui text mai substanțial, 
am putut vedea totuși o bună echipă 
de interpreți, condusă cu siguranță 
și inteligență de regizorul Radu Pen- 
ciulescu. Pretutindeni unde i-a fost 
posibil, regizorul a stăruit în apro
fundarea tipurilor și în realizarea at
mosferei caracteristice. Merită citate, 
în acest sens, excelentele tablouri de 
la clubul englez (cu contribuția de 
calitate a actorilor Dinu Ianculescu, 
Arcadie Donos, Marin Moraru, Jean 
Lorin). Cei doi interpreți principali, 
Tudorel Popa (Phileas Fogg) și Florin 
Vasiliu (valetul său Passepartout) au 
fixat cu multă vigoare artistică per
sonajele respective ; ambii actori, 
după „Chirița în provincie“ unde au 
obținut de asemenea succes, își con
firmă din nou capacitatea de a ex
prima, prin intermediul mișcării sce
nice, trăsături de caracter. Felix Ca-

La G.A.C, Cerătu, raionul Segarcea, s-au studiat în amănunțime posibilitățile de amplasare a fiecărei culturi agricole. 
Iată-i în fotografie, în timpul unei discuții, pe Ion Voiculescu, președintele gospodăriei, Ion Barbu, secretarul comi
tetului de partid, Ștefania Ungureanu, tehnician agronom, Gheorghe Rusu, inginer agronom, și Luxița Manea, ingi

ner zootehnist Foto : A. CARTOJAN

roly a schițat cîteva compoziții amu

zante în rolurile succesive ale consu
lilor englezi dintr-o serie de țări pe 
care le parcurge Fogg. Olga Tudora- 
che, al cărei talent îl apreciem, are 
aci un rol care nu este pe măsura 
posibilităților sale. Căci văduva ma- 
harajahului nu aduce, în piesă, ni
mic altceva decît indecența. Actrița 
s-a socotit, probabil, datoare să sub
linieze această unică latură a per
sonajului — creată de autorul pie
sei, nu de Jules Verne — rezul
tatul fiind însă, . uneori, neplă
cut, . încît, cine, luîndu-se după 
numele teatrului și al piesei, crede 
că vine la un spectacol educativ 
pentru tineret, are toate motivele 
să plece nemulțumit. Vasile Nițules- 
cu, luptîndh-se și el cu un rol destul 
____________ de ingrat, a dat o 

oarecare indivi- 
4 o a + r a I ă dualitate detecti- I c d 11 d I d vului Fix. Alte ro- 
______________ luri au fost inter- 

pretate de Con
stantin Dinescu, Gh. Angheluță, Val 
Lefescu, Ion Anghel.

Regia a căutat, urmînd unele su
gestii ale textului, să dea unor mo-i 
mente alură de comedie populară 
modernă, în care se includ și ele
mente de revistă. Dar aceste momen
te rămîn nereușite în spectacol, ne
legate de piesă și nesusținute prin- 
tr-un conținut corespunzător. Dacă 
întrerupi acțiunea și aduci pe 
scenă un comper de cabaret ca s-o 
comenteze, cupletul pe care el îl 
rostește trebuie să fie plin de vervă. 
Dar nu e. Cu adevărat moderne sînt 
în schimb decorurile Adrianei Leo- 
nescu, alcătuite din foarte puțin mo
bilier, strict funcțional, și din pa
nouri desenate caricatural, cu spirit 
și gust.

E păcat că forțe valoroase din tea
tru se cheltuiesc în serviciul unei 
piese de slabă rezonanță artistică, 
și cu un conținut îndoielnic. Tea
trul Tineretului are largi posibi
lități de a-și îmbogăți repertoriul 
cu lucrări de prima mînă din dra
maturgia universală, clasică și con
temporană, lucrări fundamentale 
pentru formarea culturii teatrale a 
tinerilor spectatori, și pe care aceș
tia le primesc încă prea rar. Ce să 
mai spunem de datoriile cam de 
mult neaçhitate pe care le are acest 
teatru în ce privește dramaturgia 
originală ? Se simte nevoia unei a- 
tenții sporite pentru alcătuirea re
pertoriului, care va duce la întărirea 
continuă a legăturii teatrului cu pu
blicul său.

ANDREI BÄLEANU

na Z a
(Urmare din pag. I-a)

Sosit la cîteva zile după București, 
cargoul Dobrogea a stabilit și el o 
performantă. O performanță de timp. 
Plecat : 17 iunie 1963 ; întors: 1 ia
nuarie 1964. Ceea ce înseamnă că 
marinari; lui au navigat (echivalați, 
dacă e posibil, în unități de „dor“) 
mai mult de jumătate de an pe mări 
și oceane.

Adresele, în port, nu se indică prin 
nume de stradă și număr de casă. Ci 
prin dane, locuri de acostare. Mă 
îndrept spre Dobrogea cu adresa în 
minte : dana 32. în port, în bazinele 
lui, locul tramvaiului sau al trolei
buzului e luat de șalupă și remor
cher. De pe bordul micii șalupe, deci 
de la aproape nivelul mării, vapoa
rele printre care ne strecurăm par, 
la adevăratele lor dimensiuni, blocuri 
cu multe etaje. Printe acești mesageri 
ai atitor mări și țări te simți intrat 
de-a dreptul în paginile atlasului 
geografic. Vase sub zeci de pavilioa
ne. Și tot atîtea relații comerciale în 
continuă lărgire de la' un an la celă
lalt.

O ultimă voltă și am ajuns la a- 
dresă. La tribord se rotesc brațele 
macaralelor de chei, iar la babord, 
bigile. ca niște cumpene de fîntînă. 
urcă și coboară deasupra gurilor de 
magazie. Răsună comenzi marină
rești.

— Marinarului îi șade bine cu dru
mul — parafrazează, glumind, co
mandantul Constantin Coteț. Ne pre
gătim, după cum vezi, să plecăm în- 
tr-o nouă cursă. Mai pe-aproape, de 
astă dată : Constanța-Anvers. Și în
cărcăm.

Abia aici, pe bordul navei, înțelegi

cît de complexe sînt preparativele de 
plecare. Fiecare colțișor al mașinii 
trebuie revizuit. în grija marinarilor 
de la punte intră pregătirea vastelor 
magazii. Apoi, necesarul de combus
tibil și alimente. Se reîmprospătează 
întregul fond de cărți al bibliotecii. 
Cineva montează, pentru întîia oară 
pe bordul vasului; o antenă de te
levizor. Se reverifică, pînă la ultimul 
nasture, uniformele. Se cercetează 
minuțios hărțile. Vasul și oamenii lui 
sînt în fierbere.

...Fierbe între timp și cafeaua bra
ziliană a cărei aromă cheamă amin
tiri. Gazdele se cam grăbesc — nici 
lupii de mare nu sînt vaccinați îm
potriva frigurilor plecării. Au amin
tiri de-o carte (Constanța:—Alcona— 
Palermo—Rio de Janeiro—Buenos- 
Aires—Santos—Gibraltar—Genova— 
Constanța), dar timp abia de-o filă- 

două... Istorisirea comandantului pare 
tăiată în

Secvențe de film 
documentar

— ...Cînd ai trecut ecuatorul, ți-au 
dispărut de sub ochi constelațiile din 
emisfera nordică. îți apar în schimb 
Crucea sudului, Centaurul, Scorpio
nul. Eu nu-mi prea bat capul cu îm
părăția cerurilor, dar ce am văzut 
era al naibii de frumos.

— ...Cînd treci de 30 de grade la
titudine sudică, și o ții spre sud, de 
la Rio de Janeiro către Buenos- 
Aires, cerul în furtună nu mai sea
mănă cu al nostru. Bate în roșietic. 
Aproape de necrezut, dar acolo lumi
na fulgerului stăruie pe boltă aproa
pe un minut.

— ...Ne apropiam de Rio de la Pla
ta, cînd am văzut colonii de foci prin
se în dans nupțial. Cam cum se joacă 
pe Marea Neagră delfinii.

— ...Am adus cu noi și niște amin
tiri concrete din mările sudului. 
Scoici. Dar n-avem cum să vi le ară
tăm. Ele învelesc ca o cămașă fundul 
cargoului. Strat gros de-o palmă. 
Dacă le-am întinde pe uscat ar aco
peri jumătate de hectar. Zău, nu e o 
glumă. Să vă spună și tovarășul Pa- 
raschiv, șeful nostru mecanic, cu cît 
îți reduce cămașa asta din viteză.

O veche camaraderie marinăreas
că, cu rădăcini împlîntate în anii ti
nereții, îl leagă pe comandant de șe
ful mecanic. Constantin Coteț și-a 
sărbătorit de curînd un sfert de veac 
în marină și e pe cale să împlineas
că deceniul de cînd e comandant de 
navă.

— Așteptați, poate, să vă poves
tesc despre niște furtuni grozave. 
Dar nu, în cursa asta ne-au ocolit. 
Asta nu înseamnă că au lipsit mo
mentele de încercare. Cel mai greu 
te-ncearcă dorul de patrie, de ai tăi. 
Așteptam de aceea cu nerăbdare cli
pele legăturii noastre zilnice prin ra
dio. Comunicam date obișnuite : la
titudinea, longitudinea, starea mării, 
temperatura, vizibilitatea. Și pri
meam. firește, pe aceeași lungime de 
undă, dispoziții. Cîteodat.ă. recepțio
nam radiograme cu caracter personal, 
adresate unuia sau altuia dintre ma
rinari. Și — iar asta se întîmplă mai 
ales cînd ești departe de casă — ele 
aduceau bucurie întregului echipaj, 
deveneau un bun comun. Mi-amin- 
tesc cînd motoristul Ion Crintea a 
primit știrea că i s-a născut o fetiță... 
Sau, de ziua aceea cînd — navigam 
în Atlanticul de sud, de-a lungul 
coastelor Braziliei — șeful nostru ti
monier, Ion Rdznacenco, căruia noi 
îi spunem „papașa“, fiind cel mai bă- 
trîn din echipaj, a aflat că mezinul 
său a reușit la Politehnică.

Ii ascult povestind pe lupii de

NE
Fulare, mănuși, 

căciuli
Am pornit zilele acestea în cău

tarea unui fular, dar mărturisesc 
că mi-a fost greu să aleg unul. Nu 
că ar fi fost sortimentul prea să
rac; pur și simplu nu m-am putut 
hotărî. Multe dintre ele erau de 
culori mohorîte, indecise, altele, 
dimpotrivă, pestrițe, de culori ți
pătoare. Mi s-au oferit și fulare 
flaușate, de asemenea cu un colo
rit care nu are cu obiectul respec
tiv nici în clin, nici în mînecă.

La fel de greu mi-a fost să-mi 
potrivesc mănuși. în unele unități 
comerciale nu se găsesc toate 
numerele (undeva am găsit doar 
mănuși bej nr. 10), lipsesc mănu
șile îmblănite, care se caută mal 
mult. Aprovizionarea este tot atît 
de nesatisfăcătoare în ce privește 
căciulile.

Articolele despre care am vorbit 
sînt specifice sezonului de iarnă. 
Pentru cei care le produc, ca și 
pentru cei care au datoria să le 
aducă în magazine, la îndemîna 
cumpărătorilor, o fi sosit primă
vara ? (Mihai Gheorghiaș — pro
fesor — București).

mare. Viața pe bord nu este ușoară ; 
disciplina, simțul de răspundere, a- 
tenția trebuie menținute pururi tre
ze, asemeni unor lumini permanente, 
de zi și noapte ; nu degeaba sînt nu
mite aceste curse, în limbaj marină
resc, „marșuri“. în săptămînile, în lu
nile de marș —• oceane, porturi, oa
meni necunoscuți — tăria fiecăruia 
se alimentează necontenit din tăria 
întregului echipaj, din felul cum e 
organizată viața pe bord.

Ce fac oamenii cînd nu sînt de 
cart, în ceasurile lor libere ? Apă și 
cer, cer și apă... Dar uscatul își pre
lungește, firesc, ecourile în activita
tea de pe bord. Ca și pe uscat, oame
nii ascultă cîte o conferință, își fac 
conspecte și se pregătesc cu grijă 
pentru seminariile învățământului de 
partid ; studiază matematica și me
canica ; trec prin emoțiile concursu
rilor „Cine știe cîștigă" — aici pe 
teme specifice ca: „Să ne cunoaștem 
nava“, „Să cunoaștem instalația de 
balastare“. Se merge seara la cine
matograf, la „grădină“ — vizionările 
se făceau pe punte, sub cerul înspu- 
zit de stele — replicile celor vreo 
cincisprezece filme de pe bord fiind, 
după o vreme, știute de toți pe dina
fară. Nici voleiul n-a lipsit : jucat pe 
același teren plutitor, deasupra că
ruia mingea, pentru a nu fi expedia
tă printr-o „bombă" în valuri, era le
gată cu o sfoară groasă de traversa 
dintre catarge. între cer și apă, viața 
celor 48 de marinari de pe acest vas 
modern, înzestrat cu tehnica cea mai 
nouă, se orienta după busola vieții de 
acasă.

— Și revelionul ? Cum l-ați pe
trecut ?

— La doi pași de casă. Undeva în
tre Bosfor și Caliacra. Cel mai soli
citat în noaptea aceea a fost radiote
legrafistul, care abia mai prididea cu 
recepționarea și transmiterea radio
gramelor cu „La multi ani 1“.

Acum, la apariția acestui reportaj, 
pavilionul de pe Dobrogea flutură 
iarăși pe mare.

Am cumpărat la ma
gazinul „Femina" din 
Galați o pijama din 
tricot imprimat, re- 
semnîndu-mă în fața 
coloritului și impri- 
meului straniu : tran
dafiri galbeni prin
tre... buline mov.

Și toate au fost bune 
pînă ce pijamaua mea 
a ajuns la spălat. Ce a 
rămas după aceea nu 
mai semăna nici pe 
departe cu ceea ce am 
cumpărat. S-a triplat 
în lățime pe seama 
lungimii! Nu o mai pot 
îmbrăca, deși am pur- 
tat-o atît de puțin. De 
pe etichetă am aflat 
că acesta este un pro
dus al fabricii' de tri
cotaje „Crinul" din 
București. Oare tova
rășii de acolo nu știu 
că pijamalele se spa
lă, trebuie să afle 
acest lucru abia 
din reclamațiile 
cumpărătorilor ? 
La fel am pățit și 
cu o flanelă de 
corp, cu mined, 
produsă de Fabri
ca de confecții și 
tricotaje București. 
Am cumpărat-o pe 
măsura mea — nr. 
42 — dar după ce 
am spălat-o e toc
mai bună pentru 
o fetiță de 7 ani. 
Producătorii ar 
trebui să infor-

tele de deformare la 
spălat ale fiecărui 
articol în parte, iar da
că produsele nu sînt cu 
adevărat reușite, mai 
bine să nu le dea pe 
piață, spre a nu induce

•A
N.R. Am avut ocazia 

să vedem pijamaua pe 
care corespondenta 
ne-a trimis-o la redac
ție. A trecut printr-o 
ciudată metamorfoză. 
Parc-ar fi fost în- 
tr-un joc de oglinzi 
strîmbe. Bluza a de
venit de o lățime ne
obișnuită. Are talia u- 
nui grenadir spătos. 
Cînd o îmbraci, te ră
tăcești în ea. Pentru 
compensație, s-a scur
tat. Pantalonii s-au 
lățit în șolduri ; în 
schimb, s-au scurtat

în eroare pe cumpără
tori și a nu știrbi pres- 

. tigiul mărcii fabricii.

MARCELA ȚURLICA 
desenatoare tehnică 

Galați

pînă deasupra genun
chilor. Și imprimeul, 
de o factură neobiș
nuit de „originală“, a 
suferit transformări : 
bulinele mov s-au 
turtit, iar trandafi
rii galbeni s-au ghe
muit. în rest, pi
jamaua e neschimba
tă. Atîta doar că nu 
mai e pijama. Propu
nem fabricii să-i gă
sească alt niîme.

Și, eventual, și altă 
întrebuințare.

meze pe cumpără- 
tori care sînt limi-

— Vai ce trandafiri face „Crinul“ !...
Desen de EM. MIHAILESCU

Fiori sau numai 
ghivece ?o

Zilele trecute, o prietenă a mea 
își sărbătorea ziua nașterii. După 
cum se știe, în asemenea ocazii 
buchetul de flori este traditional. în 
drum spre o florărie mă qîndeam 
ce anume flori să aleg. Garoafe 
albe de seră, invoalte și parfumate? 
Sau nu, mai bine roșii. Ori tranda
firi ? Dar parcă cel mai mult mi-ar 
fi plăcut o crenguță de liliac alb.

Este greu să te hotărăști pînă nu 
le ai în fața ochilor. Am intrat la 
florăria din Piața Romană. Frumos 
magazin. Se găseau aici mai multe 
specii de plante ornamentale, flori 
în ghivece, cîteva lăzi cu plante e- 
xotice. Eu căutam însă cu totul alt
ceva. Pînă la urmă am zărit și o 
vază cu flori. Erau „gura leului". 
Cum să duci cuiva, la o aniversare, 
un asemenea buchet ?

Am pornit mai departe. Nici la 
alte florării de pe bulevardul Băl- 
cescu n-am găsiț ce căutam. La flo
răria „Gostat" (lîngă cofetăria „Sca
la") m-au întîmpinat aceleași ghi
vece, mai mari sau mai mici ; la 
florăria „Codlea" am zărit, prin 
geamul aburit al vitrinei, niște flori 
roz, albe. Garoafe ! Văzute însă de 
aproape s-au dovedit veștede și 
ciufulite.

Pînă la urmă a trebuit să renunț 
la dorința de a dărui prietenei mele 
flori. E adevărat, mi-am spus, că 
iarna florile nu cresc în grădină. 
Dar există sere unde, la căldură și 
lumină, fie ele și artificiale, înflo
resc ca și vara. Oare de ce nu le 
vedem și în florăriile instalate în 
localuri atît de spațioase ?

MARIA CONSTANTIN 
funcționară

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Madame Butter
fly — (orele 11), Othello — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : 
Opereta cîntă dragostea — (orele
10.30) , Lăsați-mă să cînț — (orele
19.30) Teatrul Național „I. L. Caraglale“ 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 10), Siciliana — (orele 15), Ma
ria Stuart — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 10), Mașina de 
scris — (orele 15), Surîsul costă un mi
lion — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Notta
ra“ (Sala din bd. Magheru) : Peer Gynt
— (orele 10), Vlaicu Vodă — (orele 15,30), 
Steaua polară — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (ore
le 10,30 șl orele 20), Băieții veseli — (o- 
rele 16). Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Cezar și Cleopatra — (orele 10), Tai
na — (orele 15). Război și pace — (orele 
19,30) ; (Sala Studio din str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Comedia erorilor — (orele 10), 
Noaptea e un sfetnic bun — (orele 15). 
Omul care aduce ploaie — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 10,30 și orele 19,30), Um
bra — (orele 15,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : Paharul cu apă — la 
Sala Palatului R. P. Romîne — (orele 
19 30), Băiat bun, dar., cu lipsuri — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala din str. C. Miile) : Chirița în 
provincie — (orele 11). Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20). Studioul 
de teatru al Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
Cum vă place — (orele 20). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
11 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Privește înapoi 
cu mînie rulează la cinematografele ;

CINEMA • inEILIEVimiWIE
Patria (0; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

21), București (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20.45), Grivlța (1.0; 12,15; 14,30;
16,45; 10; 21,15). Qivltoq : Republica
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Fes
tival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Jurnalul Annei Frank — cinemascop : 
Victoria (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Au
rora (0,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Modern 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Pisica de '
mare : Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). A 
treia repriză — cinemascop : Carpați 
(10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30), Flamura . (10,- 
12,15; 16; 18,15; 20 30). Parașutiștli : Giu- 
lești (10,30;. 12,45; 15; 17,30; 20), .Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tudor — ci
nemascop (ambele serii) : Central (9,30; 
13; 16,30; 20), Buzești (13,30; 17; 20,30), 
Viitorul (11,30; 16; 19,30), Colentina (15,30;
19) . Placido ; Capitol (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21). Luna de miere fără bărbat ; Lu
mina (de la orele 10 la orele 14 în con
tinuare ; 16; 18,'15; 20,30). Ah, acest tine
ret ! : Union (1130; 14,30; 16,30;. 18,30;
20,30), Program special pentru copii : 
Doina (orele 10). Agatha, lasă-te de cri
me ! ; Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (11,30; 16; 18; 20). Un ciclu de fil
me documentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 rulează în continua
re). Cavalerul Pardaillan — cinemascop : 
Unirea (11,15; 16,15; 18,45; 21), înfrățirea 
între popoare (10; 11,30; 15; 17,30; 20). 
Pompierul atomic : cultural (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Medicamentul care ucide 
(ambele serii) : Feroviar (9; 12,30; 16,15;
20) , Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Floreasca
(12; 16,30; 20) Gol printre lupi — cinema
scop : Dacia (915; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45: 21). Contele de Monte Cristo (am
bele serii) : Crîngași (11,30; 16; 19,30). 
Nu-i loc pentru al treilea : Bucegi (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30). Legea e lege : Fla
căra (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Taxiul

morții : Vitan (11; 15, 17; 19; 20,45). Valsul 
nemuritor : Munca (12; 15; 17; 19; 21). 
Ucigașul șl fata : Popular (10,30; 15; 17; 
19; 21). Mișterele Parisului — cinema
scop : Moșilor (15; 17; 19i 21). Cu toții 
acasă : Arta (11; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
ceni (15,30; 18; 20,30), Lira (15,30; 1 ; 
20.30). Ei cuceresc cerul : Cosmos !.. ; 
18; 20). La vîrsta dragostei : Volga (16; 
12; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 
— Emisiunea pentru copil și ti
neretul școlar. 10,30 — Rețeta gos
podinei. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. 18,00 — Varietăți... pe zăpadă — 
transmisiune din Studioul de concerte 
al Radloteleviziunil. 19,00 _ Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Partea a doua a emi
siunii de varietăți. 20,45 — Actualitatea 
cinematografică. 21.25 — Maeștri al ge
nului scurt : Boccaccio — prezentare de 
conf. univ. Zoe Dumltrescu-Bușulenga : 
Povestiri din Decameron. în încheiere : 
Buletin de știri, sport șl buletin meteo
rologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 20 21 

și 22 ianuarie. In țară : Vreme în gene
ra] rece, mai ales noaptea. Cer variabil. 
Ninsori locale, mai frecvente în jumă
tatea de nord a țării Vînt moderat din 
nord-vest. Temperatura în creștere la 
început, apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 5 și minus 15 
grade, local mai coborîte, iar maximele 
între zero și minus 10 grade. Local cea
tă. în București: Vreme în general rece, 
cu cerul variabil, mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară. Seara șl dintl- 
neața ceață.
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„Medicii“ plantelor agricole
In a doua jumătate a secolului 

trecut s-a abătut asupra viilor un 
mare flagel : filoxera. O insectă ori
ginară din America s-a răspîndit în 
scurtă vreme în întreaga Europă, 
atacînd rădăcinile și frunzele viței 
de vie. Rezultatul : viile au fost dis
truse în masă. Pentru refacerea 
lor a fost nevoie ca viile europene 
să fie altoite pe portaltoi de origine 
americană, care rezistă atacului a- 
cestui dăunător. Culturile sînt ata
cate și de alți dăunători : păduchele 
din San José, care atacă pomii fruc
tiferi, gîndacul de Colorado, dușma
nul cel mai de temut ai cartofilor 
etc. Răspîndirea lor se datorește 
faptului că, în urmă cu ani nu a 
existat o acțiune organizată de ca
rantină.

împotriva răspindirii în țara noas
tră a dăunătorilor și a bolilor la 
plante stau de veghe specialiștii care 
lucrează în cadrul Laboratorului 
central de carantină fitosanitară si

din im- 
la diferite

tuat în apropierea Capitalei.
De la tov. Mihai Petrescu, șeful 

laboratorului poți afla că în acest 
scop se execută numeroase anali
ze și expertize ențomologice, fi- 
topatologice etc, la produsele de 
origine vegetală sosite 
port sau primite de
unități agricole socialiste din țară. 
Nu este produs de origine vegetală 
care să fie adus în țară — portocale, 
lămîi, cafea, cacao, ca și semințe de 
diferite plante — care să nu fie ana
lizate cu atenție, în laboratoarele do
tate cu aparatură modernă. Produ
sele din import, sosesc, însoțite de 
certificate fitosanitare, iar inspecto
rii le verifică prin sondaj. Dacă bă
nuiesc existența unor boli sau a u- 
nor dăunători se ridică probe care 
sînt trimise la laboratorul de la 
București. Ce se întîmplă aici ?

Iată-ne în laboratorul de fitopato- 
logie. La microscoape cu o mare pu
tere de mărire, cercetătoarea Aneta 
Popescu urmărește dacă la probele 
care au fost aduse există sau nu
urme de boli, germeni patogeni. Ală
turi, în laboratorul de entomologie, 
se determină dăunătorii plantelor a- 
gricole. Tot în acest scop, în alte ca
mere s-înt termostate unde se fac

pe diferite medii culturi de micro
organisme care provoacă boli la 
plante. Sînt dăunători și boli care nu 
pot fi ușor identificați, mai ales a- 
tunci cînd se aduc semințe, tuber
culi, material săditor. flori de peste 
hotare etc. în asemenea cazuri, aces
tea sînt plantate sau însămînțate în 
cîmp și sînt urmărite în perioada de 
vegetație. Tot aici găsești și o seră 
care servește acestui scop. Spre deo
sebire însă de serele obișnuite, ea e 
împărțită în boxe, unde plantele de 
diferite proveniențe sînt izolate. Toa
te aceste măsuri ajută să se stabi
lească cu precizie „sănătatea" mate
rialului. Dacă se constată boli sau 
dăunători, se recomandă măsuri de 
refrigerare, gazare sau sortare a pro
duselor.

Cit de vastă este activitatea aces
tui laborator o dovedește următoa
rea cifra. în 1963 au fost făcute 3 820 
de analize și expertize, fiind depis
tate cu acest prilej dăunători, dife
rite boli ale plantelor și buruieni de 
carantină. Dar activitatea laborato
rului nu se oprește aici. Specialiștii, 
cu ajutorul inspectoratelor de caran
tină și protecția plantelor, urmăresc 
și sănătatea plantelor de la noi din 
țară, care sînt trimise peste hotare. 
Inspectoratele regionale țin sub ob
servație culturile agricole din regiu
nile respective și cînd acestea sînt 
date la export confirmă că nu sînt 
atacate de boli sau dăunători. Cînd 
au îndoieli, trimit probe la labora
torul de la București, iar specialiștii 
de aici își spun ultimul cuvînt.

în egală măsură se ocupă labora
torul și de carantina internă. Unele 
boli ale plantelor și unii dăunători 
sînt răspîndiți numai în unele re
giuni. Așa sînt rîia neagră a carto
fului, păduchele din San José etc. 
Pentru a opri răspîndirea lor, 
laboratorul veghează să nu fie trans
portate produse din regiunile infec
tate în celelalte sau recomandă tra
tarea lor.

Ca niște adevărați medici, lu
crătorii laboratorului stau de veghe, 
împiedicînd răspîndirea dăunători
lor și a bolilor la plante.

Ședința secției 
de hortiviticuHură- 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

Vineri și sîmbătă a avut loc șe
dința de lucru a secției de hortivi- 
ticultură a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Membrii secției și in
vitații — colectiviști, brigadieri, pre
ședinți și ingineri din gospodării co
lective și gospodării de stat, oameni 
de știință, cadre didactice din învă- 
țămîntul agricol superior și mediu 
— au dezbătut rezultatele obținute 
în anul trecut în producția legumi
colă și măsurile luate sau în curs de 
înfăptuire, în scopul obținerii în a- 
cest an a unor recolte sporite de ca
litate, pentru aprovizionarea popu
lației în tot timpul anului'și într-un 
sortiment cît mai variat. Participan- 
ții au subliniat că anul acesta există 
toate condițiile ca producția legu
micolă să cunoască un puternic 
avînt.

La ședință, care a constituit un 
bogat schimb de experiență, s-a sub
liniat că prin folosirea intensivă a 
răsadnițelor, serelor și adăposturi
lor din material plastic, prin spori
rea terenurilor irigate și extinderea 
pe aceste terenuri a culturilor suc
cesive și asociate, precum și prin îm
bogățirea sortimentului de legume 
se vor putea obține recolte sporite 
și asigura astfel o mai bună apro
vizionare a populației.

Partlcipanții la ședință au adop
tat recomandări privind măsurile 
pentru producerea eșalonată și îm
bogățirea sortimentului de legume 
pe anul 1964.

(Agerpres)

INFORMAȚII
PLECAREA ÎN SUEDIA 

A UNEI DELEGAȚII 
DE SPECIALIȘTI 

CONDUSE DE MINISTRUL 
INDUSTRIEI METALURGICE

Sîmbătă dimineața a plecat spre 
Stockholm o delegație de specialiști 
din Ministerul Industriei Metalur
gice, Comitetul.de Stat al Planifi
cării și Ministerul Comerțului Exte
rior, condusă de ing. Ion Marinescu 
ministrul industriei metalurgice, 
care întreprinde o vizită de studiu 
și documentare în Suedia.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost condusă de repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice și de funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și de Sture 
Johanson, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Suediei în R. P. Ro
mînă.

★
La 18 ianuarie a plecat spre New 

York o delegație condusă de arh. 
Gustav Guști, vicepreședinte al Co

mitetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții și siste
matizare.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Atena, o delegație 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. care, la invitația Uniunii 
Naționale a Studenților din Grecia, 
va face o vizită în această țară. De
legația este condusă de Mircea An
geleses membru al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Centrul universitar 
București.

La sosire, pe aeroportul din Ate
na, delegația a fost întîmpinată de 
I. Geanatakos, președintele Uniunii 
Naționale a Studenților din Grecia, 
D. Șkamnakis, vicepreședinte, și V. 
Kostopulos, șeful secției relații in
ternaționale. (Agerpres)

Sesiunea Sfatului popular a! Capitalei

„Tehnica va ■ zăvori Porțile de fier“
Un arfico! din ziarul austriac Arbeiter Zeitung

I. HERȚEG

Specialiștii din cadrul Laboratorului central de carantină fitosanitară cercetează 
la microscop bolile plantelor agricole.

A apărut revista 
„Știința solului“

Editată de Consiliul Superior al 
Agriculturii și Societatea națională 
romînă pentru știința solului, revista 
„Știința solului“ își propune să in
formeze specialiștii despre rezulta
tele cercetărilor științifice privind 
știința solului, noutățile apărute pe 
plan mondial în acest domeniu.

Revista publică lucrări originale, 
referate, cronica Societății naționale 
romîne pentru știința solului, re
vista cărților, informații documen
tare și bibliografie. (Agerpres)

în aula Facultății de științe juri
dice a avut loc sîmbătă cea de-a 
Xl-a sesiune a Sfatului popular al 
Capitalei.

Au luat parte, în afară de depu- 
tați, invitați din partea unor insti
tuții centrale de stat, activiști de 
partid, conducători ai unor între
prinderi bucureștene, oameni de 
artă, știință și cultură.

Sesiunea a fost deschisă de Flo
rian Dănălache, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R.. care a prezidat lucrările.

Raportul privind analiza executării 
planului economic și de acțiuni so- 
cial-culturale și a bugetului pe anul 
trecut, precum și planul și bugetul 
pe anul 1964 au fost prezentate de 
Ion Cozma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

Atît în raportul cît și în discuțiile 
care au urmat au fost făcute nume
roase propuneri pentru îmbunătăți
rea continuă a activității Sfatului 
popular al Capitalei.

(Agerpres)

VIEN A 18 (Agerpres). — Sub titlul 
„Tehnica va zăvori Porțile de Fier. 
Cea de-a doua mare hidrocentrală 
din Europa va înlătura o piedică în 
calea navigației și va produce uriașe 
cantități de energie", ziarul „Arbei
ter Zeitung“ publică un articol sem
nat de Paul Uccusic despre con
strucția și însemnătatea viitoarei 
hidrocentrale.

Subliniind că după hidrocentrala 
de pe Volga această construcție va 
fi a doua din Europa, prin propor
țiile ei, ziarul menționează că ea va 
produce anual 10,7 miliarde kWh,

Potrivit acordurilor încheiate în
tre Romînia și Iugoslavia, care vor 
prelua în părți egale cheltuielile 
pentru construirea uzinei, energia 
urmează, de asemenea, să revină în 
părți egale celor două țări — arată 
ziarul.

Articolul se referă apoi la difi
cultățile ce stau în prezent în ca
lea navigației și arată că obstaco
lul cel mai mare îl constituie Por
țile de Fier. Pe acest loc urmează 
să fie creat barajul, care va avea o 
lungime de 1 200 metri și o înălți
me de 54 mc i. în spatele bara
jului se va forma un mare lac de 
acumulare.

Articolul scoate în evidență faptul 
că noul sistem de navigație va per
mite vaselor de pînă la 5 000 de tone 
să vină pînă în portul Belgrad, ceea 
ce va duce la o ieftinire considerabilă 
a transporturilor pe Dunăre. De ase
menea, trecerea unui convoi de vase, 
prin Porțile de Fier, care în prezent 
durează circa 100 ore, va fi scurtată 
considerabil.

Foloasele acestui măreț proiect, 
spune autorul articolului, justifică 
cheltuielile considerabile pe care le 
implică pentru cele dc-uă țări con
structoare, Romînia și Iugoslavia.

După ce arată posibilitățile exis
tente pentru amenajarea pe Dunăre 
și a altor obiective hidroenergetice, 
în articol se spune :

„Specialiștii tuturor țărilor sînt 
unanim de părere că o dezvoltare 
integrală a tuturor treptelor energe
tice pe Dunăre ar aduce nu numai 
avantaje în domeniul energetic, ci și 
o mai bună stăpînire a navigației. 
Hidrocentrala de la Porțile de Fier 
este o contribuție importantă, dacă 
nu chiar cea mai importantă, pentru 
folosirea forțeloi- hidraulice ale Du
nării“.

Dezvoltarea economiei 
R. P. Ungă re

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Ungare a dat publicității co
municatul cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului economiei na
ționale pe anul 1963, Potrivit comu
nicatului, în anul 1963, producția 
industriei socialiste din R. P. Ungară 
a crescut cu 7 la sută față de anul 
1962, iar venitul național a depășit 
cu 5 la sută nivelul anului prece
dent.

Potrivit datelor preliminare, pro
ducția agricolă a depășit cu 4—5 la 
sută nivelul anului 1962.

VIATA CULTURALĂ imRÄATIMALA
Corespondentă din Paris

„Săptămîna gîndirii 
marxiste 1964“

Arta romană in Austria

Al 13-lea volum 
din Lexiconul tehnic romin
în Editura tehnică a apărut recent 

cel de-al 13-lea volum din Lexico
nul tehnic romîn. Primul volum al 
Lexiconului a apărut în 1957 ; în 
cursul acestui an vor mai apărea 
volumele 14 și 15. Lucrarea repre
zintă rodul activității unui larg co
lectiv condus de acad. prof. Remus 
Răduleț, sub auspiciile Consiliului 
Național al inginerilor și tehnicieni
lor. La întocmirea ei participă apro
ximativ 160 colaboratori.

(Agerpres)

Realizarea în bune condiții 
a planului de investiții

(Urmare din pag. I-a)

și-au însușit și și-au dezvoltat an 
de an experiența în realizarea lu
crărilor complicate, de înaltă tehni
citate și de mare amploare ca vo
lum, constituie o premiză temeinică 
pentru îndeplinirea în bune condiții 
a planului de investiții pe acest an. 
Deosebit de important este ca încă 
din primul trimestru al anului să 
se folosească la maximum capaci
tatea de execuție de care dispun 
șantierele, să se mențină un ritm 
normal de lucru cît mai apropiat 
de cel realizat în ultimul trimestru 
al anului trecut.

Rămînerile în urmă din primul 
trimestru influențează negativ ac
tivitatea constructorilor în trimes
trele următoare și, acolo unde sînt 
mai însemnate, nu mai pot fi întot
deauna recuperate integral. La 
Uzina metalurgică Iași, hala de fa
bricație a rămas descoperită și ne- 
închisă în iarna trecută și de aceea 
lucrările în interior nu s-au putut 
relua în ritm normal decît în aprilie 
1963.

Pe unele șantiere — cum sînt cele 
ale Fabricii de policlorură de 
vinii Borzești, Unității Integrate 
de lînă Palas-Constanța, C.I.L.-Si- 
ghet ș.a. — neatingîndu-se stadiile 
fizice prevăzute în proiectele de or
ganizare. nu s-a asigurat în această 
iarnă un front de lucru care să per
mită menținerea ritmului de execu
ție corespunzător pe timp friguros. 
Se impune ca, pe șantierele unde 
pregătirile sînt întîrziate, să se 
ia în timpul cel mai scurt mă
suri pentru închiderea și încăl
zirea spațiilor de lucru. încît să 
se asigure condiții normale de 
muncă în interior, inclusiv pentru 
montarea utilajelor și instalațiilor.

îndeplinirea sarcinilor de plan 
de către organizațiile de construc- 
ții-montaj nu trebuie în nici un 
caz obținută prin „goana“ după lu
crări care asigură a proporție mare 
de îndeplinire a planului valoric. în 
dauna lucrărilor cu o valoare mai 
mică, dar absolut necesare pentru in
trarea în funcțiune a noilor unități 
industriale. Executarea tuturor lu
crărilor va trebui să se facă potri
vit eșalonărilor prevăzute în grafice.

Dezvoltînd experiența acumulată 
în ultimii ani, colectivele șantiere
lor au datoria să se preocupe mai 
intens de îmbunătățirea calității 
lucrărilor și mai ales de reducerea 
costului construcțiilor prin execuție.

Organizarea temeinică și execu- 
.tarea ritmică a lucrărilor în cursul

anului, aplicarea pe scară largă a 
metodelor moderne industriale de 
execuție, folosirea raționala a forței 
de muncă, utilizarea din plin a 
timpului de lucru și a mijloacelor 
de mecanizare, gospodărirea cu gri
jă a materialelor — iată numai cî- 
teva căi pentru reducerea costului1 
construcțiilor prin execuție.

în șantiere sînt încă posibilități în
semnate de economisire a materia
lelor, în special a metalului și a 
cherestelei, precum și de întrebuin
țare pe scară mai largă a materia
lelor înlocuitoare. Folosind cofraje 
glisante și demontabile, placaje tego 
și altele, colectivul Trustului de 
construcții Galați a redus anul tre
cut indicii de consum, în compara
ție cu 1961, cu 36,4 la sută la che
restea și cu 16,2 la sută la lemn ro
tund.

Nu pe toate șantierele se iau însă 
măsuri corespunzătoare pentru fo
losirea cu economie a materialelor, 
pentru reducerea cheltuielilor cu 
transportul, manipularea și depozi
tarea lor. Pe șantierul din Cîmpu- 
lung-Mușcel al Trustului de con- 
strucții-montaj cărbune, s-au utilizat 
anul trecut circa 700 m c material 
lemnos pentru susțineri și cofraje, în 
loc să se folosească eșafodaje meta
lice.

Pentru sporirea eficienței econo
mice a investițiilor, este tot atît de 
important ca și indicatorii tehnico- 
economici prevăzuți în documenta
ția care a stat la baza aprobării și 
realizării noilor obiective industria
le să fie atinși cît mai repede după 
darea în exploatare. Aceasta este o 
sarcină principală a tuturor minis
terelor și a conducerilor întreprin
derilor, căci numai prin îndeplinirea 
parametrilor proiectați economia na
țională poate obține efectele econo
mice scontate.

Este de remarcat preocuparea u- 
nor ministere și întreprinderi de a 
asigura realizarea indicatorilor teh- 
nico-economici proiectați. Ministe
rul Industriei Petrolului și Chi
miei, de exemplu, a luat încă din 
anul 1961 măsuri tehnico-organiza- 
torice pentru realizarea principali
lor indicatori la capacitățile puse în 
funcțiune. O serie de măsuri pe a- 
ceastă linie au fost luate și de Mi
nisterul Industriei Metalurgice, Mi
nisterul Industriei Alimentare, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor.

Sînt în această privință nume
roase exemple— la complexul de 
reformare catalitică de la Rafinăria 
Brazi, la Fabrica de țevi Roman,

laminorul de sîrmă de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, Fabrica 
de lapte praf „Mureșul“-Remetea 
și altele — care arată că prin mă
suri tehnico-organizatorice cores
punzătoare și prin pregătirea din 
timp a cadrelor se pot realiza sau 
chiar depăși indicatorii tehnico-e- 
conomici proiectați într-un termen 
relativ scurt de la punerea în func
țiune. Există totuși și cazuri cînd 
la unele capacități de producție 
puse în funcțiune, indicatorii teh- 
nico-economici proiectați nu se rea
lizează decît în parte și după o pe
rioadă de timp îndelungată, cum 
s-a întîmplat la Filatura de in și 
cînepă Fălticeni, Fabrica de cără
mizi Roman și altele.

Noile reglementări privind reali
zarea indicatorilor tehnico-econo- 
mici prevăzuți în documentațiile 
tehnice, aprobate pentru noile capa
cități de producție industrială puse 
în funcțiune, creează un cadru me
todologic de urmărire a eficienței 
investițiilor industriale după darea 
lor în exploatare. Ministerele, cele
lalte organe centrale și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale sînt obligate să asigure 
realizarea principalilor indicatori 
tehnico-economici, prevăzuți în do
cumentațiile tehnice aprobate, în 
maximum 24 luni de la punerea în 
funcțiune.

Mr
Organelor Eăncii de Investiții le 

revin sarcini sporite în realizarea 
planului de investiții pe acest an. 
Ele au datoria să cunoască îndea
proape mersul lucrărilor pe șantiere, 
să urmărească sistematic asigurarea 
condițiilor de realizare ritmică a pla
nului în conformitate cu graficele de 
execuție, să sesizeze din vreme, prin 
controlul pe care-1 exercită, orice ră- 
mînere în urmă, să analizeze temei
nic și multilateral modul de folosire 
a fondurilor de investiții. Vor contri
bui astfel la impulsionarea punerii 
în funcțiune la termen a noilor ca
pacități de producție, la reducerea 
costului lucrărilor de construcții- 
montaj.

Există toate condițiile pentru rea
lizarea întocmai a planului de in
vestiții pe anul 1964. îndeplinirea 
exemplară a volumului sporit de 
investiții din acest an va însemna 
un nou și important pas pe calea 
industrializării socialiste a țării, a 
lărgirii bazei tehnico-materiale a 
socialismului, în interesul dezvol
tării și înfloririi întregii economii 
naționale și al ridicării nivelului de 
trai al poporului.

„Săptămîna gîndirii 
marxiste 1964“ confirmă 
Pe deplin succesul pe 
care această manifestare 
culturală, devenită tradi
țională, l-a obținut în cei 
doi ani precedenți. Este 
încurajator să constați 
interesul pe care ea îl 
trezește în opinia publică 
și maj ales în rîndu- 
rile tineretului. A doua zi 
după seara de inaugu
rare, ziarul „Le Monde" 
scria : „Săptămîna gîndi
rii marxiste 1964“ pare să 
aibă asigurat un larg și 
viu succes, dacă judecăm 
după numărul auditorilor 
care au asistat la ședin
ța de inaugurare. Peste 
3 000 de persoane, majo
ritatea tineri, au umplut 
miercuri seara marea sală 
„Mutualité1'. Maj multe 
sute de persoane n-au 
mai încăput în sală și 
multe zeci de oameni au 
urmărit dezbaterile așe
zați pe jos".

Anul acesta tema cen
trală a dezbaterilor este 
„Materialismul“. Din a- 
ceaslă temă vastă sînt 
desprinse o serie de as
pecte ca ; Materia și is
toria sa ; Trebuie să e- 
xiste o morală materia
listă ? ; Concepția mate
rialistă a vie[ii ; Materia
lismul filozofic și realis
mul artistic etc.

La aceste dezbateri, în 
cadrul cărora se înfrun
tă concepții divergente și 
uneori opuse, participă 
reprezentant! ai vieții 
publice, militanli politici, 
intelectuali cunoscufi,

muncitori. Iată numele u- 
nora dintre participanta Ja 
dezbateri: Jacques Duclos, 

Roger Garaudy, Georges 
Prischmann, membri ai 
Biroului Politic al Parti
dului Comunist Fran
cez, Georges Gurvitch, 
profesor la Sorbona, 
Jean Orçel, membru al 
Institutului, Henri Fau
ré, președinte al Ligii 
învățământului, Eugène 
Aubel, profesor onori
fic la Facultatea de 
științe din Paris, dr. 
Sguchard și Pierre Vi
lar, directori de studii la 
Școala de studii superi
oare, Armand Lanoux 
(Premiul Gon'court), pic
torul Jean Michaud. Pen
tru prima oară la 
„Săptămîna gîndirii mar
xiste“ au participat doi 
ecleziaști catolici : re
verendul Jolif, profesor 
la Facultatea catolică din 
Lyon, și reverendul Du- 
barlé, profesor la Insti
tutul catolic din Paris, 
în cursul celei de-a doua 
și ultime dezbateri, într-o 
intervenție care a fost 
apreciată, reverendul Du- 
barlé, afirmîndu-și pro
priile sale convingeri re
ligioase, a declarat lotuși 
că „știința trebuie să fie 
materialistă".

„Săptămîna gîndirii 
marxiste“ subliniază din 
nou forța de atracție 
crescîndă a ideilor mar- 
xism-leninismului în 
Franța.

HENRI VELAY

.A’AVĂ

in lunile mai-octombrie 1964, în 
orașul Krems va fi organizată expozi
ția „Arta romană în Austria“, ma
nifestare care va reuni 350 de expo
nate din perioada 1050—1275, din 
ducatele de pe malurile rîului Enns, 
din Stiria, din regiunea Salzburg și 
din comitatul Tirol. Fragmente din 
Cîntecul Nibelungilor, precum și 
poeme lirice și epice de Walther von 
der Vogelweise vor fi înregistrate pe 
bandă de magnetofon și vor putea fi 
audiate de public. Se proiectează ca 
la inaugurarea expoziției, să se exe
cute muzica interpretată în anul 962 
la încoronarea împăratului. Othon I la 
Roma. Secțiile principale ale expozi
ției vor fi cele ale sculpturii și pictu
rii murale. Pentru opere caracteristice 
ce nu pot fi transportate — de pildă 
mînăstirea de la Millstatt — vor fi 
realizate mulaje ce vor fi expuse în 
parte în aer liber.

relatează 
„Times“, 

din 1964
(Austria)

Descoperirea unei
După cum 

ziarul englez 
la festivalul 
de la Bregenz
se va juca, printre al
tele, piesa „El Gran 
Duque de Gandia“ („Ar
hiducele de Gandia“) a- 
parținînd cunoscutului 
dramaturg spaniol Pe

Pictorul sovietic V. A. Serov, autorul cunoscutelor ta
blouri „Asaltul Palatului de Iarnă“, „Lenin proclamă pu
terea sovietică“ și altele este pe cale de a termina acum 
o nouă pînză intitulată „Recviem“, în care zugrăvește 
durerea poporului la moartea lui V. I. Lenin. în fotogra

fie, V. A. Serov lucrind la tabloul „Recviem“.

piese de Calderon

original 
conside- 
fost re- 
în bi-

dro Calderon 
Barca.

Manuscrisul 
scris în 1671 și 
rat pierdut, a 
cent descoperit
blioteca castelului Mladă 
Vozice (în R. S. Ceho
slovacă) de prof. dr. 
Vaclav Cerny.

hi anul memorial Michelangelo
In 1964 se 

400 de ani de 
lui Michelangelo, 
memorial 
veche 
două orașe 
Toscanei — 
Chiusi 
dreptul de a purta nu
mele de 
genialului artist. Un do
cument găsit cu 9 ani în

împlinesc 
la moartea 

Anul 
a redeschis o 

controversă între 
din nordul 
Caprese și 

care revendică

oraș natal al

■‘r

PUPA DOUA PARTIDE, STEAUA-GALAT ASARAY 131 — 131

Așadar, un al treilea meci9 7
Timp de aproape o oră și jumă

tate, circa 2 500 de spectatori au a- 
sistat aseară din tribunele sălii Fio- 
reasca la una din cele mai pasio
nante partide de baschet văzute in 
ultima vreme în Capitală. Protago
niste : echipele masculine Steaua 
București și Galatasaray Istanbul. 
Dornice în egală măsură să-și asi
gure calificarea în turul următor al 
„Cupei campionilor europeni“, am
bele echipe au făcut totul (bineînțe
les în limita regulamentului de joc) 
pentru a reuși aceasta. Deși por
neau handicapați serios in partida 
retur (primul meci, la Istanbul, l-au 
pierdut la 18 puncte diferență), 
baschetbaliștii bucureșteni au reușit 
să obțină o frumoasă victorie la 
capătul unui joc dîrz, de mare lup
tă. Scorul meciului de aseară (80—62 
pentru Steaua) n-a rezolvat însă 
problema întîietății dintre cele două 
echipe. Pentru calificare va fi nece
sar — conform regulamentului 
competiției — să se dispute o nouă 
partidă. Meciul decisiv va avea loc 
astă-seară, de la ora 19, tot în sala 
Floreasca.

...In jocul de ieri, oaspeții au în
ceput ceva mai bine decît echipa 
bucureșteană, dar după zece minute 
de joc scorul este egal (13—13). In 
continuare, avantajul a fost de par
tea formației noastre. Pînă la pau
ză, deși ratează o serie de aruncări 
din acțiune sau din lovituri libere, 
Steaua se distanțează și încheie pri
ma repriză cu 42—28.

Jucătorii noștri sînt mai deciși în

repriza secundă. Jocul pivoților este 
mai sigur, se luptă pentru fiecare 
minge. Oaspeții n-au lăsat însă ca 
avansul adversarilor să crească. In 
bună măsură jucătorii turci au reu
șit să intervină prompt, să înscrie 
puncte, deși uneori au abuzat de du
rități.

Cu 17 secunde înainte de fluierul 
final al arbitrilor, cînd Steaua con
ducea cu 17 punc
te, oaspeții au de 
executat două lo
vituri libere. Ei 
nu înscriu decît 
un punct și scorul 
devine 78—62. Iată 
însă că chiar în 
ultimele clipe ale 
jocului, bucureș- 
tenii înscriu din 
acțiune și tabela 
de marcaj se mo
difică : 80—62.

In jocul de astă- 
seară, decisiv pen
tru ambele echipe, 
Steaua are desigur 
avantajul terenu
lui propriu. Ar fi 
normal ca bas
chetbaliștii bucu
reșteni să nu 
piardă ocazia de a 
obține din nou 
victoria și cu a- 
ceasta — califica
rea.

O Filurmonica din Hamburg este pri
ma orchestră vost-germană după anul 
1945 care va întreprinde un turneu în 
R. P. Polonă. Sub conducerea muzicală 
a prof. Wolfgang Sawallisch, orchestra 
va da — în mai 1964 — două concerte 
la Varșovia, precum și în alte orașe po
loneze.

urmă în arhiva din Flo
rența atribuia orașului 
Caprese această cinste. 
Chiusi a continuat să-și 
apere dreptul de a pur
ta numele 
tal al lui 
bazîndu-se 
din „Viața 
gelo"
contemporan cu

de oraș na- 
Michelangelo, 
pe un pasaj 

lui Michelan-
de Vasari, biograf 

artistul.

O în cursul anului 1963 țările Americii 
Latino au predus în total 93 de filme 
artistice, dintre care 40 au fost realizate 
numai în Mexic. Printre cele mai reușite 
filme mexicane sc numără „Bandita” cu 
Maria Felix „Omul de hîrlie”, „Zile de 
toamnă” și „Intrare imediată" cu comicul 
Cantinflas, cunoscut în țara noastră din 
filmul „Pompierul atomic”.

O Do un mare succes se bucură un 
disc înregistrat de curînd care cuprinde 
eînteeo ale lui Edith Piaf- în cele 11 
cîntoce sînt intercalate răspunsurile pc 
care le-a dat Edith Piaf într-un inter
viu acordat mai demult cu 
prietenie, tinerețe, fericire, 
Fiecare dintre răspunsurile 
servește drept introducere la 
dintre cele mai cunoscute.

■li

privire la 
dragoste, 
cîntărefei 

un cîntec

Aseară la hochei pe gheață
Ieri seară, selecționata de hochei 

a țării noastre a întîlnit, într-un 
meci de verificare, formația Tesla 
Pardubice (R. S. Cehoslovacă). De la 
bun început este de apreciat fru
musețea partidei, meritul revenind 
ambelor echipe.

în prima repriză hocheiștii ro- 
mini au avut inițiativa, au 'patinat 
în viteză, au atacat periculos. Dar 
n-au reușit să înscrie nici un punct; 
ca și oaspeții de altfel. La reluare, 
selecționata noastră reușește să ia

conducerea prin Andrei. Două gre
șeli evidente ale portarului Crișan 
fac însă ca scorul să devină 2—1 
pentru Tesla. Pînă la pauză hocheiș
tii cehoslovaci mai înscriu un punct. 
în repriza a treia echipa romînă 
joacă mai bine și, prin Biro și Ca
lamar. egalează (4—4). Finalul re
prizei aparține din nou oaspeților. 
Ei contraatacă și obțin victoria cu 
5—4 (0—0 ; 3-1 ; 2—3).

Cele două echipe se întîlnesc din 
nou astă seară, începînd de la orele 
19, tot pe patinoarul „23 August“.

Emil Niculescu în ofensivă

In câteva riasetei
HANDBAL. In preliminariile campio

natului mondial masculin de handbal în 
7 s-au desfășurat alte întîlniri. Echipa Nor
vegiei a învins la Oslo cu 17—9 echipa 
Olandei și s-a calificat în urma unui goal- 
averaj Superior (norvegienii pierduseră pri
mul joc cu 13—18).

Reprezentativa Franței a învins cu 16—8 
(6—6) echipa Spaniei. Cum primul meci fu
sese cîștigat de Spania doar cu 16—13, 
Franța s-a calificat pentru turneul final.

★
BOB. Ieri a continuat competiția interna

țională de bob pentru „Trofeul Cortina". 
Echipajul de „4“ al Italiei condus dç1 Zar- 
dini a realizat în cele două manșe cel mai 
bun timp : 2 03“44/100 (pîrtia a măsurat
1 300 m). Echipajul R. P. Romîne (Panturu, 
Dragomir, Pasovski și Maftei) s-a clasat pe 
locul 7 cu 2’09”90/100.

★
R^GBl. 20 000 de spectatori au urmărit 

sîmbătă la Londra meciul de rugbi dintre 
echipele Angliei și Țării Galilor din cadrul 
„Turneului celor 5 națiuni“. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 6—6 (6—3).

Comitetul.de
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Panama își retrage personalul
diplomatic din S.U.A.

Vizita lui Fidel Castro
în U.R.S.S.

Convorbirile de la Londra 
în problema cipriota

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
în seara zilei de 17 ianuarie, De
partamentul de Stat al S.U.A. a a- 
nunțat că guvernul panamez a adus 
la cunoștința guvernului american că 
își va retrage tot personalul său di
plomatic de la Washington, urmînd 
ca guvernul costarican să reprezinte 
interesele sale în Statele Unite.

Guvernul panamez a cerut, de a- 
semenea, guvernului S.U.A. să-și re
tragă personalul său diplomatic din 
Panama în cel mai scurt timp posi
bil. în Panama a rămas un singur 
reprezentant al guvernului S.U.A., 
consulul general Henry Taylor.

Un număr de 500 de cetățeni ame
ricani care locuiau în Panama și 
zona canalului au și fost evacuați și 
au sosit la baza aeriană din Char
leston; Carolina de sud. Unitățile 
militare de aviație au stabilit un pod 
aerian pentru a transporta pe cetă
țenii americani din Panama în Sta
tele Unite.

La Washington a avut loc la 17 
ianuarie o ședință a Consiliului 
O.S.A. pentru a asculta raportul Co
misiei interamericane a păcii asu
pra activității desfășurate în Pa
nama. înainte de ședință, Enrique 
Tejera Paris (Venezuela), președin
tele comisiei interamericane, a de

După cum transmite agenția 
U.P.I., trupele guvernamentale sud- 
vietnameze au dezlănțuit la 17 ia
nuarie un atac de mare amploare 
împotriva forțelor patriotice din del
ta fluviului Mekong. La acest atac 
au participat aproximativ 1 500 de 
soldați, sprijiniți de 50 de elicoptere 
militare și de aviația de bombarda
ment. Forțele patriotice au deschis 
un foc intens de artilerie. Multe eli
coptere au fost nevoite să se înapo
ieze la baza de plecare.

Trupele guvernamentale au sufe
rit pierderi importante. Au fost do- 
boi’îte 2 elicoptere, mai mulți sol

însemnări de călătorie din Argentina

PE MALUL LA
eostoită frămîntare de ape ca
fenii, de la falezele Costanerei 

pină în zarea estică ; marele plămîn 
acvatic al Argentinei. Este unghiula
rul estuar La Plata, în vîrful căruia 
se scurg fluviile Paranâ și Uruguay, 
în 1515, primul european care-1 des
coperă, spaniolul Juan Diaz de So
lis, i-a dat numele de „Mar dulce“. 
După 21 de ani, Petro Mendoza, cu 
11 corăbii și 1 500 de oameni, a pus 
temeliile Buenos Aires-ului. Cu 
timpul, estuarul mișcător devine Rio 
de la Plata (rîul de argint — de la 
sclipirile argintii ale valurilor în ră
sărit de soare).

De la străvechiul Buen Ayre la o- 
rașul modern de azi au trecut mai 
bine de patru secole. Pe malul La 
Platei pulsează cel mai mare port 
sud-american ; de la nord spre sud 
se înșiră lunga pădure a macarale
lor, colbăitele silozuri cerealiere, ele
vatoare, babilonicul colier al navelor 
lipite de dane (lungimea acestora to
talizează aproximativ 60 de kilo
metri). De curînd, poposise aici va
sul romînesc „Dobrogea“. Par
curgem pe rînd zonele portuare pe 
distanță de mai mulți kilometri 
prin furnicarul de camioane, mari
nari, pontatori, docheri, pe lîngă 
imense depozite de cărămidă roșie, 
ateliere.

Itinerariul portuar ne oferă va
riate aspecte. Alături de cheiuri zac 
mormane de lăzi cu mărfuri indus
triale importate, dar neridicate de 
cumpărătorii argentineni. Pe parcele 
îngrădite cu sîrmă, cîrduri de di
verse mașini îndură în ploaie și vînt, 
unele de ani de zile, procesul dete
riorării și al demodării. Guvernele 
precedente, pentru a face față bu
getelor supraîncărcate, au introdus, 
și apoi adăugat, taxe și suprataxe 
atît de mari, încît mulți au prefe
rat să-și părăsească marfa la voia 
întîmplării, mai ales că și taxele de 
locație, adunate, ajunseseră să în
treacă de cîteva ori prețul mărfii.

Cîteva vase sînt trase chiar „la 
stradă“, în dreptul barăcilor și ma
gaziilor cu fructe. Trecem pe lîngă 
vastele „frigorificos" ale portului, 
ceea ce ne amintește că Argentina 
este una din principalele exporta
toare de carne ale lumii. Iată „Fri- 
gorifico Anglo" — un impresionant 
complex de clădiri — care, ca trafic 
și capacitate, deține primul loc în 
America Latină. Se vede tunelul în

clarat ziariștilor că misiunea comi
siei a fost îndeplinită „în mod sa
tisfăcător“. Sarcina ei a constat ex
clusiv în a veghea să nu se producă 
noi incidente în zona canalului în
tre americani și panamezi.

★
CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager

pres). — După cum transmite agen
ția U.P.I.. studenții panamezi au or
ganizat o mare demonstrație în fața 
palatului prezidențial din Ciudad de 
Panama cerînd demilitarizarea zonei 
Canalului Panama și anularea Tra
tatului cu S.U.A.

Diplomatul chilian, Manuel Truc- 
co, care a rămas la Ciudad de Pa
nama în calitate de reprezentant al 
Comisiei interamericane de pace, a 
plecat vineri seara spre Washington. 
El a declarat ziariștilor că în cursul 
ultimei întrevederi avute cu pre
ședintele țării, Roberto Chiari, aces
ta din urmă i-a remis confirmarea 
scrisă a hotărîrii guvernului pana
mez de a încredința Republicii Costa 
Rica sarcina de a reprezenta intere
sele țării sale în Statele Unite. Pre
ședintele panamez a dat asigurări 
diplomatului chilian că ordinea, 
pacea și legalitatea vor fi menținute 
de autoritățile panameze.

dați au fost uciși sau răniți, iar o 
unitate militară formată din 100 de 
persoane, care a reușit să debarce, 
este dată dispărută, întrucît despre 
soarta ei pină în prezent nu se știe 
nimic.

Ziarul „La Tribune de Genève“ a 
publicat fotografia de mai sus, însoțită 
de următorul text : „Prima operațiune 
de anvergură inițiată de noul guvern 
sud-vietnamez împotriva răsculaților 
s-a soldat cu un eșec, cu tot ajutorul 
american. După luptele care s-au des
fășurat la 35 km la nord de Saigon, a 
trebuit să fie culeși numeroși răniți“.

clinat pieziș, pe unde urcă vitele. Lo
calnicii, carnivori dar sentimentali, 
l-au denumit „Puntea suspinelor“ 
(în altă parte a orașului, în cartie
rul creol „Los Mataderos“ — aba
toarele municipale — am întîlnit la 
una din intrări inscripția : „Fiți 
miloși cu animalele“).

nzii. pampa, pădurile tropica
le din nord, întreaga geografie 

prodigioasă a Argentinei respiră 
prin acest mare port — încrucișa
re intercontinentală de mărfuri și 
oameni. Economia argentineană gra
vitează în jurul Buenos Aires-ului. 
Pe o rază de 300 km, adică pe 5 la 
sută din teritoriu, trăiește jumătate 
din populația țării, se consumă 80 
la sută din energia electrică, se des
fășoară 80 la sută din activitatea 
industrială, tehnică, este concentrată 
majoritatea mijloacelor de transport 
și a șoselelor asfaltate... Restul — pe 
95 la sută dintr-o suprafață de a- 
proape 3 milioane km p.

„Restul“ acesta înseamnă un uriaș 
potențial latent, care a inspirat zeci 
de studii, cercetări, proiecte, pentru 
viitoarea dezvoltare industrială și 
agricolă a Argentinei. La sud de pa
ralela 42, muntoasa și friguroasa Pa
tagonie, cu vîntoase ce bat cu 100 
km pe oră, este un rezervor de in
comensurabile avuții subterane ; 
după datele din 1958, numai rezer
vele de petrol și gaze de acolo ating 
aproape 350 milioane metri cubi. în 
extremitatea sudică (regiunea Rio 
Turbio), au fost calculate zăcămin
te de cărbune de bună calitate de 
ordinul a 400 milioane tone. în apro
piere, în Sierra Grande, sub stîncile 
roșcate, minereul de fier așteaptă 
sesamica înfruntare cu perforatorul. 
Dezvoltarea industrială a regiunii 
patagonice (densitatea actuală — 1 
locuitor la peste 2 km p), odată cu 
valorificarea resurselor locale natu
rale (Argentina mai importă cărbu
ne), constituie problema unui viitor 
conturat deocamdată în rapoarte, 
schițe și planșe. Calculele unor eco
nomiști spun că tîrnăcopul ar putea 
dezgropa cuprul din Jujuy, zincul 
din Salta și Catamarca, manganezul 
și asbestul din Mendoza, wolframul 
din Rio Negro, bismutul din San 
Luis, aurul din Țara de Foc, caolină, 
argint, plumb, berilium, antimoniu, 
crom, nichel etc, etc, din alte multe 
regiuni ale variatului relief argen- 
tinean.

MOSCOVA 18 (Agerpres).—TASS 
transmite : Fidel Castro, prim-secre- 
tar al Conducerii naționale a Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste, 
președintele guvernului revoluționar 
al Cubei, și personalitățile cubane 
care îl însoțesc în vizita în Uniunea 
Sovietică și N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au vizitat vineri întreprin
deri industriale din orașul Kalinin 
(R.S.F.S.R.).

La Combinatul de lînă pieptănată 
a avut loc un miting la care au 
rostit cuvîntări Fidel Castro și N. S. 
Hrușciov.

Luînd cuvîntul, Fidel Castro a 
spus, printre altele, că revoluția so
cialistă care are loc în Cuba a deve
nit cu putință datorită faptului că 
„mai întîi a avut loc Revoluția so
cialistă din Octombrie“. „Știu, a 
arătat vorbitorul în continuare, că 
sentimentele, inimile și dragostea 
voastră se află alături de revoluția 
noastră“.

După ce a relevat prietenia de 
neclintit între Uniunea Sovietică și 
Cuba, Fidel Castro a scos în evi
dență impresia profundă produsă 
asupra lui de vizita făcută la Com
binatul textil din Kalinin. Ascultînd 
la acest miting cuvîntările sincere 
ale unor muncitoare și ale conducă
torilor combinatului, a spus Castro, 
„m-am gîndit la Uniunea Sovietică, 
la măreața istorie a Uniunii Sovie
tice, a poporului ei, a partidului ei 
comunist. M-am gîndit la lupta 
poporului sovietic, la munca lui 
plină de abnegație, la victoriile ex
cepționale dobîndite de el. Tot ceea 
ce vezi astăzi în Uniunea Sovietică 
confirmă încrederea lui Lenin în 
partidul, în poporul său*.

în cuvîntul său, N. S. Hrușciov, re- 
ferindu-se la ritmul de creștere a 
economiei Uniunii Sovietice, a 
menționat fapul că planul leni
nist de construire a unor cen
trale electrice cu o putere totală 
instalată de 1,5 milioane kilowați era 
prevăzut pe 15 ani. Acest plan a fost 
depășit în 11 ani, iar în prezent, nu
mai în cursul anului 1963, în U.R.S.S. 
s-au construit centrale electrice cu 
o putere totală instalată de mai bine 
de 10 milioane kW. „Iată cu ce pași 
înaintăm“, a spus el.

Referindu-se la relațiile dintre 
U.R.S.S. și Cuba, vorbitorul a ară
tat : „în timp ce Cuba lupta pentru 
libertate și independență, inimile 
noastre erau alături de poporul Cu
ban“. Apoi a arătat că „înțelegerea 
cu guvernul S.U.A. este în vigoare 
și astăzi, și atîta timp cît înțelegerea 
este respectată, noi ne ținem promi
siunea. Cred că partea cealaltă va 
da dovadă de suficient bun simț 
pentru a-și da seama la ce ar duce 
încălcarea înțelegerii“.

Șeful guvernului sovietic a spus 
că tocmai astăzi a citit informarea 
unor oameni de știință sovietici cu 
privire la experimentarea unei noi 
rachete, pe care a apreciat-o drept 
remarcabilă. „Cu toate că, tovarăși, 
racheta nu o poți băga în ciorbă, nu

PLATEI
Drumul acestor imense resurse de 

materii prime spre industrie nu e 
încă deschis. Sectorul industrial o- 
cupă încă un loc modest în ansam
blul economiei față de posibilitățile 
existente. Instabilitatea politică și 
economică, de lungă durată pînă la 
instalarea noului guvern al pre
ședintelui Illia, s-a răsfrînt nefavo
rabil și asupra industriei. Producția 
acesteia, după cum arăta oficial 
„Comision Honoraria de Reactiva- 
cion Industrial", a stagnat în per
manență în perioada ultimilor 15 ani. 
Inflația (anul trecut peso-ul ajunse
se să valoreze doar 5 centavos față 
de 100 în 1945), scăderea puterii de 
cumpărare cît și o serie de alte cauze 
determinaseră o restrîngere a con
sumului, urmată de cea a producției 
industriale (cu 30 la sută în 1962 
față de 1961, după datele Bursei de 
Comerț). Stocurile nevîndute repre
zentau — în siderurgie, industria- e- 
lectrotehnică etc — producția pe un 
an și chiar mai mult. Iată de ce 
punctele din programul noii admi
nistrații. ca însănătoșirea vieții eco

Pe o stradă din Buenos Aires

te poți sătura cu ea, cu rachete ne 
apărăm. Dar pentru a dezvolta, a 
consolida viața societății, trebuie 
muncit, trebuie create valori mate
riale“.

în continuare, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a spus: 
„U.R.S.S. a arătat totdeauna și de
clară din nou că toate popoarele care 
luptă pentru libertatea lor pot con
ta pe simpatia poporului nostru. Po
poarele care s-au ridicat cu arma în 
mînă la lupta împotriva dușmanilor 
lor știu că le vom acorda ajutor 
pentru a repurta victoria“.

El a ridiculizat născocirile unor 
cercuri reacționare, potrivit cărora 
evenimentele din Panama ar fi o 
operă a lui Fidel Castro. „Aceste 
evenimente sînt un rezultat al politi
cii de jaf, dusă de imperialiști în 
Panama“, a spus el, apreciind drept 
legitimă dorința panamezilor de a se 
elibera de sub jugul imperialist.

„Salutăm lupta poporului cuban 
pentru lichidarea bazei militare a- 
mericane de la Guantanamo, a sub
liniat vorbitorul. Pămîntul din 
Guantanamo este un pămînt cuban 
și el trebuie să aparțină Cubei“.

N. S. Hrușciov a declarat că oa
menii sovietici se bucură de suc
cesele prietenilor cubani. „Sîntem 
convinși, a arătat el în încheiere, că 
poporul cuban va repurta în dome
niul dezvoltării economice aceleași 
victorii pe care le-au repurtat po
porul sovietic și popoarele celorlalte 
țări socialiste“.

★

La 18 ianuarie au continuat discu
țiile între Fidel Castro și N. S. Hruș
ciov pe probleme care interesează 
ambele părți. La convorbiri au luat 
parte Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Nicolai Pod- 
gornîi, ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice, R. Ma- 
linovski, prim-Iecțiitorul său, mare
șalul Uniunii Sovietice, A. Greciko, 
și, de asemenea, ambasadorul U.R.S.S. 
în Cuba, Alexandr Alexeev. Convor
birile s-au desfășurat îritr-o atmos
feră cordială.

Apoi cu toții au participat la o vî- 
nătoare. în pădure a avut loc o masă 
tovărășească.

Restricții asupra profiturilor 
societăților străine

BRASILIA 18 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unei în
truniri publice desfășurate în ora
șul Petropolis, președintele Brazi
liei, Joao Goulart, a anunțat intra
rea în vigoare a legii cu privire la 
restricțiile asupra profiturilor obți
nute de societățile străine din Bra
zilia. Făcînd un istoric al participă
rii capitalului străin la dezvoltarea 

nomice, întărirea finanțelor țării, 
atrăgeau adeziunea maselor în acele 
zile de octombrie cînd președintele 
Illia se instala la Casa Rosada.

în economia argentineană — ca 
de altfel în a multor altor țări 
latino-americane — monopolurile 
străine, în primul rînd cele nord- 
americane, au pătruns în poziții- 
cheie ale diverselor ramuri, de unde 
au pus frîne în calea dezvoltării 
unei industrii naționale, obținînd re
gimuri privilegiate. Edificatoare a 
fost situația creată în industria pe
trolului.,

în toamna anului trecut, presa lo
cală — „El Economista“, „El Cronista 
Comercial“, „Economic Survey“ și 
altele — considerau cel puțin anor
male condițiile în care companiile 
petroliere nord-americane exploatau 
cele mai bune terenuri, pe suprafețe 
întinse. Numai societatea „Pan Ame
rican Argentina International Oil“ 
își desfășura activitatea pe mai bine 
de un milion de acri (după „New 
York Times“). Potrivit contractelor, 
firmele străine primiseră drep
tul de a extrage petrolul pe 
care îl vindeau societății de 
stat argentinene Yacimientos Pe
tr plif er os Fiscales“ (Y.P.F.). Prețul, 
stabilit dinainte prin contract, 
includea, ca o formă de com
pensare, cheltuielile efectuate de a- 
ceste firme. Se ajunsese astfel să se

Activitatea noului guvern 
din Zanzibar

ZANZIBAR 18 (Agerpres). — Re
ferindu-se la situația din Zanzibar, 
agenția Reuter, relatează că ea rein
tră în normal. Piețele și magazinele 
și-au reluat activitatea, aproviziona
rea populației cu alimente fiind sa
tisfăcătoare. Guvernul a hotărît să 
redeschidă școlile.

Potrivit unui comunicat oficial, 
guvernul Tanganicăi a hotărît să 
trimită în Zanzibar forțe polițienești 
pentru a sprijini noul guvern. Pri
mul grup de 100 de polițiști a plecat 
spre Zanzibar la 17 ianuarie. Aceas
tă hotărîre a fost luată în urma tra
tativelor ce au avut loc la Dar Es- 
Salam între reprezentanții guvernu
lui Tanganicăi și Zanzibarului.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
anunță că împreună cu 140 de per
soane de naționalitate britanică a 
părăsit Zanzibarul și Frederick Pi
card, consulul Statelor Unite, care a 
fost declarat „persona non grata“, 
fiind acuzat de guvernul Zanziba
rului de „amestec în treburile in
terne“.

Ciocniri la granița 
dintre Etiopia și Somalia
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Citind un comunicat al Ministerului 
Informațiilor al Etiopiei, agențiile 
de presă anunță că vineri, la fron
tiera dintre Etiopia și Somalia, în 
provincia Ogaden, au avut loc noi 
ciocniri între soldații etiopieni și 
grupuri înarmate somaleze. In co
municat se precizează că acesta este 
cel de-al treilea incident în decurs 

' de o săptămînă. Au fost uciși 26 de 
somalezi, iar alți 26 . au fost făcuți 
prizonieri.

Guvernele Kenyei și Etiopiei au 
remis secretarului Organizației uni
tății africane un memorandum co
mun în care sînt respinse acuzațiile 
aduse de guvernul Somaliei acordu
lui de colaborare și asistență mu
tuală dintre Kenya și Etiopia, rati
ficat în luna decembrie. Memoran
dumul precizează că acest acord nu 
este îndreptat împotriva vreunui stat 
african sau neafrican. în memo
randum se subliniază dorința guver
nelor Etiopiei și Kenyei de a între
ține relații de prietenie cu Somalia.

In Brazilia

economică a țării, președintele Gou
lart a declarat că societățile străine 
„erau privilegiate și obțineau pro
fituri uriașe“.

Potrivit prevederilor legii, societă
țile străine din Brazilia nu vor mai 
putea scoate din țară decît zece la 
sută din profiturile obținute, fiind 
obligate să reinvestească restul su
melor în economia țării.

plătească metrul cub de petrol cu 
19 pînă la 26 dolari, față de 10 do
lari — pe piața mondială. Propriul 
petrol costa mai scump... Chiar și 
riscurile forării erau suportate tot 
de Y.P.F.

La o lună de la instalare, și po
trivit programului expus atunci, nou! 
guvern a anulat inechitabilele con
tracte pe care fostul președinte 
Frondizi le încheiase cu societăți 
petroliere nord-americane. Decretul 
de anulare a contractelor a însem
nat un pas pe calea concretizării 
programului, bucurîndu-se de o 
largă aprobare populară. în schimb, 
această măsură ca și altele în folo
sul dezvoltării economice a țării, în- 
tîmpină rezistența forțelor reacțio
nare —: latifundiari, politicieni și 
militari legați de monopolurile 
străine. între aceste forțe și forțele 
democratice se desfășoară o luptă 
politică intensă, asupra căreia vom 
mai reveni.

Economia argentineană suferă 
de pe urma prețurilor neechi
valente pe piața mondială ca

pitalistă, în baza cărora plătesc 
scump mărfurile industriale pe 
care le importă și primesc puțin 
pentru produsele pe care le ex
portă. Oamenii de afaceri ar
gentineni manifestă de aceea un in
teres deosebit pentru dezvoltarea

LONDRA 18 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că activita
tea diplomatică de la Londra în pro
blema Ciprului a fost transferată 
sîmbătă la reședința primului minis
tru britanic, Douglas Home, de la 
Chequers.

Referindu-se la discuțiile avute 
pînă acum la Londra asupra pro
blemei Ciprului, agenția France 
Presse relatează că atît ciprioții 
greci cît și cei turci continuă 
să rămînă pe vechile lor poziții. In
tr-o declarație făcută vineri unui co
respondent al presei grecești, minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Erkin, a subliniat că actualele dez
bateri de la Londra „nu sînt dificile, 
ci foarte dificile“.

La 18 ianuarie, Jose Rolz Bennett, 
șeful adjunct al cabinetului secreta
rului general al O.N.U., care a avut 
la Londra întrevederi cu parti- 
cipanții la conferința privind Ciprul, 
a sosit la Nicosia. El se va întîlni cu

După conferința arabă la nivel înalt
CAIRO 18 (Agerpres). — Vineri 

seară a avut loc la Cairo o confe
rință de presă în cadrul căreia se
cretarul general al Ligii Arabe, 
Hassuna, a făcut unele precizări a- 
supra hotărîrilor luate de șefii ce
lor 13 state arabe. El a anunțat că 
conferința arabă la nivel înalt a ho
tărît numirea în funcția de șef al 
Comandamentului militar unificat 
arab a generalului Ali Amer, șeful 
statului major al forțelor armate ale 
R.A.U. Hassuna a făcut, de aseme
nea, cunoscut că. va fi constituit un

Vizita lui Palmiro Togliatti în Iugoslavia
BELGRAD 18 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Tanîug, în ca
drul vizitei sale în Iugoslavia, Pal
miro Togliatti, secretar general al 
P.C.I., a făcut o declarație revistei 
iugoslave „Kommunist“.

Referindu-se la cele două vizite 
anterioare ale sale în această țară 
el a arătat că „atît prima cît și cea 
de-a doua vizită au avut ca scop să 
realizeze între partidul nostru și co
muniștii iugoslavi nu numai relații 
de cunoaștere și înțelegere recipro
că, ci și de prietenie.

Toți simțim că întreaga lume se 
află la începutul unei noi perioade 
de dezvoltare a relațiilor între po
poare și state — a spus în continua
re Palmiro Togliatti. Lupta pentru 
destinderea încordării și crearea 
unei perspective pentru o pace trai
nică și stabilă pentru toți a obținut 
unele rezultate însemnate. Trebuie 
însă mers mai departe. Pentru reu
șită, este necesară o colaborare re
ciprocă ’a tuturor forțelor iubitoare 
de pace în realizarea — după posi
bilități — a unor programe comune, 
în elaborarea unor noi scopuri și în 

schimburilor internationale, pe baza 
principiilor egalității și avantajelor 
reciproce. In declarații oficiale și în 
convorbiri cu reprezentanți ai cercu
rilor comerciale este adesea expri
mată dorința de lărgire a comerțului 
cu țările socialiste. Am avut prile
jul să stau de vorbă cu cîtiva oa
meni de afaceri. Doi dintre ei, Gor
don și Shotlander, din conducerea 
unor mari firme exportatoare de piei
— Arexport și Panamericana — ve
deau lucrurile în mare, la scara pie
ței mondiale. Spuneau că multe 
fluctuații defavorabile în exportul 
pieilor se datoresc apariției încălță
mintei din materiale sintetice. „Nu 
sînt deloc îngrijorat — arăta Gor
don. Consider că pielea naturală ră- 
mîne inegalabilă, ca aspect și como
ditate. Concurența Sintetică — re
cunoștea el — ne dă totuși puțin de 
furcă, deoarece atrage o scădere a 
prețului la piei. De aceea, pentru a 
păstra cifra de afaceri, trebuie să 
vindem mai mult, să lărgim debu- 
șeele. Tn privința asta sînt optimist, 
și optimismul meu nu este deloc 
străin de ceea ce s-a realizat și 
mai ales de ce se poate realiza în 
domeniul destinderii între Est și 
Vest“.

Despre operațiile comerciale ro- 
mîno-argentinene, a vorbit Jan de 
Menou, de la marea firmă importa
toare „Sudaminter“. „Mărfurile dvs.
— spunea el — deși constituie ceva 
nou pentru piața argentineană, 
au ajuns să fie cunoscute și apre
ciate. Se poate afirma că există 
perspective de a lărgi schim
burile comerciale dintre Argentina 
și Romînia“. Unul din marii expor
tatori, Arnoldo Horenczik, care se re
ferea la aceste relații, arăta că oa
menii de afaceri argentineni se pro
nunță pentru extinderea relațiilor 
comerciale. De aceeași părere era și 
reprezentantul firmei „La Forestal“ 
(export de tananți) și alți cîțiva oa
meni de afaceri, care au subliniat că 
relațiile comerciale reprezintă un 
mijloc excelent de cunoaștere între 
popoare, chiar dacă le separă mari 
distanțe geografice.

argouri svelte spintecă valurile 
agitate ale La Platei, lăsînd 

efemere dîre înspumate în apele ei. 
Sînt însă și urme pe care talazul nu 
le poate șterge — căile din ce în ce 
mai bătute ale comerțului, înfrun- 
tînd distanțele, apropiind țărmuri și 
popoare.

LIVIU RODESCU 

generalul P. S. Gyani, reprezentan
tul personal al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, trimis în Cipru 
în vederea întocmirii unui raport a- 
supra situației.

Agenția U.P.L anunță că Gyani a 
avut sîmbătă întrevederi cu pre
ședintele Makarios, precum și cu vi
cepreședintele Kuciuk, asupra rolului 
pe care trebuie să-1 aibă în Cipru 
reprezentantul personal al lui U 
Thant.

★
într-un interviu acordat ziarului 

italian „II Resto del Carlino“, pre
ședintele Republicii Cipru, Maka
rios, a declarat că, dacă conferința 
de la Londra va eșua, problema Ci
prului va fi înaintată spre discuție 
O.N.U. Ceea ce dorim noi, a decla
rat Makarios, este abrogarea trata
tului de garanție care autorizează 
cele trei țări : Anglia, Grecia și 
Turcia de a se amesteca în treburilo 
interne ale Ciprului.

comitet special al Ligii Arabe, con
dus de secretarul general, care va 
supraveghea aplicarea hotărîrilor 
conferinței. El a precizat că s-a a- 
probat planul privitor la devierea 
apelor afluenților Iordanului, plan 
ce va putea fi înfăptuit în decurs 
de aproximativ 18 luni, cu cheltuieli 
în valoare de 6 250 000 lire egiptene. 
Aceste fonduri vor fi asigurate prin 
contribuții din partea fiecărei țări 
arabe. Lucrările ar urma să înceapă 
în luna mai.

muncă pentru îndeplinirea lor. în 
acest sens considerăm ca necesară 
contribuția pe care o poate da uni
tatea tuturor forțelor comuniste, 
indiferent de condițiile în care ac
tivează, indiferent de sarcinile lor 
naționale directe și de forțele lor.

Actuala noastră călătorie în Iu
goslavia tinde spre acest scop. Con
siderăm că aceasta este nu numai 
în interesul celor două partide, ci 
și în interesul celor două popoare, 
al celor două state“.

Agenția Taniug, anunță că Iosip- 
Broz-Tito și Palmiro Togliatti, îm
preună cu membrii celor două dele
gații, au sosit vineri seară la Kara- 
georgevo. Ei au petrecut ziua de 
sîmbătă discutînd și odihnindu-se.

Scurte știri
LONDRA. In legătură cu apro

piata redeschidere a Conferinței de 
Ia Geneva a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, Ivor Mon
tagu, membru al Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii, a făcut o de
clarație presei. Relevînd că această 
conferință are posibilitatea să adop
te „hotărîri pozitive în interesele 
cauzei păcii", Ivor Montagu cheamă 
pe participanții la Conferința de la 
Geneva ca în interesele păcii să de
pună o activitate pe măsura aștep
tărilor opiniei publice mondiale.

PARIS Un grup parlamentar 
francez alcătuit din șase deputați ai 
Adunării Naționale a plecat la 18 
ianuarie spre Pekin. Conducătorul 
grupului, François-Benard, membru 
al „Regrupării democratice“ (alcă
tuită din radicali și grupările care 
li s-au apropiat), a declarat că dele
gația parlamentară pleacă la Pekin 
răspunzînd unei invitații a guvernu
lui R. P. Chineze și va studia posi
bilitatea încheierii unor acorduri e- 
conomice și culturale cu China. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței, a adăugat François-Benard, 
a facilitat pe toate căile această că
lătorie.

CARACI. Sarvapalli Radhakrish- 
nan, președintele Indiei, a remis 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Pakistanului răspunsul la mesajul 
președintelui Ayub Khan, în care 
acesta din urmă îi cerea să ia mă
suri pentru încetarea incidentelor 
dintre hinduși și musulmani din 
Bengalul de vest. în răspunsul său, 
Radhakrishnan a propus președinte
lui Pakistanului ca împreună cu a- 
cesta să adreseze popoarelor din 
ambele țări un apel în care să le 
ceară încetarea ciocnirilor între di
versele comunități religioase.

VIENA. Presa austriacă informea
ză că vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, va vizita între 28 
ianuarie și 1 februarie Iugoslavia, 
la invitația președintelui Tito.

ADDIS ABEBA. Kenya a cerut 
să fie primită în Organizația unită
ții africane (O.U.A.).

DJAKARTA. Muncitori} și func
ționarii indonezieni au luat sub con
trolul lor o serie de întreprinderi 
din Djakarta aparținînd companiei 
britanice „Unilever“.

BOMBAY. în acest oraș a avut 
loc un miting de protest împotri
va intenției S.U.A. de a trimite în 
Oceanul Indian nave ale flotei a 
7-a americane. După încheierea 
mitingului, o delegație a demon
stranților a înmânat consulului ame
rican de la Bombay un memoran
dum în care Statele Unite sînt 
chemate să renunțe la dislocarea 
flotei a 7-a americane în Oceanul 
Indian.
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