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Reparațiile la tractoare
și mașini agricole

Peste puțin timp vor începe în 
cîmp lucrările agricole de primă
vară. Sînt create toate con
dițiile ca ele să fie făcute la vre
me și la un înalt nivel agroteh
nic. In 1963 crește gradul de me
canizare a agriculturii, sporesc 
cantitățile de semințe de înaltă 
productivitate, iar țăranii colec
tiviști, la cursurile învățămîntului 

agrozootehnic, își ridică continuu nivelul de cunoștin
țe agricole, care-i ajută să muncească mai bine. Toa
te aceste condiții trebuie însă folosite din plin.

Una din principalele măsuri de care depinde exe
cutarea la timp a lucrărilor agricole este pregătirea 
temeinică a parcului de tractoare și mașini agricole. 
Experiența a dovedit cît este de necesar ca, înainte 
de a începe lucrul, fiecare tractor, fiecare mașină 
să fie revizuită și reparată. Conducerile multor S.M.T.- 
uri și gospodării de stat s-au ocupat cu răspundere 
de efectuarea reparațiilor la timp și de calitate. La 
S.M.T.-urile Ciacova, Curtici și Variaș, regiunea Ba
nat, 23 August, regiunea Dobrogea, Făgăraș, regiunea 
Brașov, Făurei, regiunea Galați, Ciorani, regiunea 
Ploiești, și altele, reparațiile au fost organizate în flux 
și pe posturi specializate și de aceea au fost terminate 
cu mult înainte de termenul planificat. Organele și 
organizațiile de partid, Consiliile agricole regionale 
Ploiești, Brașov, Hunedoara și Argeș urmăresc îndea
proape cum se desfășoară munca intervin la timp a- 
colo unde se constată defecțiuni. în aceste regiuni re
pararea utilajului agricol este aproape terminată.

Deși timpul este înaintat, în unele S.M.T.-url ca Ză- 
noaga, regiunea Oltenia, Bogdănești. regiunea Iași, Da
rabani, regiunea Suceava, Rîioasa, regiunea București, 
Ștefan cel Mare, regiunea Bacău, repararea tractoa
relor și mașinilor agricole se execută cu încetineală. 
Conducerile administrative și organizațiile de partid 
din aceste unități nu acordă suficientă atenție rezolvă
rii operative a problemelor legate de terminarea grab
nică a reparațiilor la tractoare și mașini agricole.

Fără îndoială că terminarea la timp a reparațiilor 
este determinată în mare măsură și de aproviziona
rea cu piese de schimb. întreprinderile industriale 
care au sarcini în această direcție trebuie să livreze 
piese de schimb și materiale de bună calitate, pe sor
timente și în cantitățile stabilite. Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini trebuie să ia măsuri 
pentru ca întreprinderile care sînt în restanță cu li
vrarea unor piese de schimb absolut necesare, între 
care: pistoane, segmenți, supape de admisie și evacua
re, pinioane etc., să-și îndeplinească întocmai obliga
țiile contractuale.

Lipsurile în asigurarea unităților cu piese de 
schimb sînt pricinuite,și de unele întreprinderi de a- 
provizionare. Numai proasta organizare a muncii a 
făcut ca la întreprinderea de aprovizionare Iași să nu 
existe o serie de piese de schimb. Conducerea între
prinderii n-a îndeplinit la vreme formalitățile nece
sare pentru contractare spre a i se pune la dispoziție 
cantitățile dorite de piese.

Este necesar ca organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole să desfășoare o intensă muncă po
litică și organizatorică în rîndul mecanizatorilor pen
tru terminarea grabnică a reparațiilor. începerea lu
crărilor agricole de primăvară trebuie să găsească 
toate tractoarele și mașinile în perfectă stare de func
ționare.
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Realizările feroviarilor oradeni
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Luptînd pentru buna desfășurare a 
transporturilor feroviare, mecanicii 
și fochiștii depoului C.F.R. Oradea 
au remorcat în luna ianuarie tre
nuri cu tonaj sporit cu 11 456 tone, 
economisind o cantitate de com
bustibil convențional cu care se 
pot remorca 9 trenuri pe ruta 
Oradea-Arad. Printre feroviarii 
fruntași în întrecere se numără 
Teodor Man, mecanic de locomo

tivă, care, împreună cu fochistul 
Ion Gangoș a remorcat trenul nr. 
3604 pe ruta Oradea-Arad cu un 
tonaj mai mare cu 214 tone, me
canicul Cornel Sere și fochistul 
Florian Muscă care au transportat 
trenul 3 602 cu un tonaj sporit cu 
284 tone și alții. Mecanicul Corio- 
lan Bordaș a depășit cu locomo
tiva nr. 140 229 cu aproape 26 000 
km parcursul mediu planificat între 
două reparații generale.

In locuințe noi
CICEU (coresp. „Scînteii”).— De 

curînd, 20 de familii de ceferiști 
din cadrul complexului C.F.R. din 
Ciceu s-au mutat în locuințe noi, 
confortabile. Muncitorii com
plexului au la dispoziție un dis
pensar medical, un club, cinema
tograf, bibliotecă cu 6 000 de vo
lume etc.

Se extind metodele înaintate de foraj
In anul 1952 peste 50 la sută din 

planul de foraj a fost realizat prin 
forajul cu turbina. Datorită extin
derii acestei metode, viteza de fo
raj realizată în anul trecut a fost 
cu 7 la sută mai mare față de cea 
obținută în 1961.

Pentru anul 1963 s-a prevăzut 
creșterea vitezei de foraj în medie 
cu 8,2 la sută față de anul trecut

prin extinderea forajului cu turbi
na la 60 la sută din totalul metraju- 
lui.

Aplicarea metodei de foraj cu 
electroburul în regiunea Ploiești a 
dus la realizarea unor viteze de lu
cru de 2—3 ori mai mari față de 
forajul cu masa. Forajul cu electro
burul se extinde în prezent și în 
regiunea Argeș.

„COLOCVIU" LA COTA 1400
Un buchet de tineri s-a 

format în jurul asistentului 
Andrei Csögör. Aerul tare, 
al Bucegilor și efortul fă
cut pe serpentine le-au 
îmbujorat obrajii. Sînt cu 
toții nerăbdători să urce în 
teleferic. Dar, pentru a- 
ceasta e nevoie de promo
varea unui „colocviu“. In 
jur plutește o ceață ca 
vata, iar înălțimea Cotei

"'0 pare o insulă ciudată, 
u toate că asistentul e 

„^^vèinist, majoritatea în
trebărilor sînt din... geo
grafie.

— In ce parte e vîrful 
Omul ?

— încolo, arată cu pre
cizie o fetișcană blondă. 
Înălțime 2 507 m.

— Bun. Promovat.
Lelioara Rădulescu, stu

dentă la Institutul pedago
gic din Constanța aleargă 
spre cabină. întrebările, ca 
ș\ răspunsurile, curg rinul 
după altul. De fapt e o 
mbdalitate plăcută de a... 

^aștepta rîndul la teleferic.
■— Studenta Alma Arro-

Tjo din Mexic. Ce tempera
tură avem în jur ?

Viitoarea pictoriță, care 
se pregătește la Institutul 
de arte plastice din Bucu
rești, ridică un deget în 
aer. Degetul e cam înghe
țat, dar răspunsul e vesel.

— Temperatură plăcută. 
Ceața nu Vrea să dezvă

luie frumusețea munților. 
Excursia de duminică e însă 
minunată. Alături, pe pîr- 
tia de schi, rîsete și... căză
turi. Are loc un concurs de 
„inițiere" și cei care urcă 
pentru prima dată pe 
schiuri pierd într-o clipă 
echilibrul. Stoian Coman, 
student la Institutul de 
cultură fizică, aleargă de 
la unul la altul. Dă expli
cații. Ce faci însă cu expli
cațiile cînd schiurile... alu
necă I

Timpul trece pe nesimți
te. Cîțiva tineri s-au retras 
lîngă cabană și cîntă, in 
acompaniamentul acordeo
nului.

Zile de vacanță. Numai 
Pe Valea Prahovei petrec 
în tabere aproape 5 000 de

studenți. Pretutindeni răz
bat glasurile, veselia lor 
tinerească. In tabăra de la 
Sinaia sînt 1 400 de stu
denți, din 13 centre univer
sitare. Peste 30 vile au fost 
puse la dispoziția lor. Pro
gramul zilnic a fost astfel 
alcătuit, încît timpul să fie 
petrecut în mod cît mai 
plăcut. Excursiile, organi
zate și neorganizate, con
stituie atracția principală. 
Ieri, în timp ce însoțeam 
grupul care a urcat la Cota 
1 400, alte două grupuri au 
pornit spre cabanele Pia
tra Arsă și Caraiman. La 
dispoziția studenților au 
fost puse material sportiv, 
schiuri, săniuțe. Mulți 
merg la Casa de cultură și 
la clubul „Dunărea" unde 
se organizează întreceri de 
șah și tenis de masă, audi
ții muzicale, întâlniri cu ti
neri scriitori, concursuri 
„Cine știe, cîștigă". Aproa
pe în fiecare seară forma
țiile artistice studențești 
prezintă spectacole. Sîmbă- 
tă seara Teatrul Tineretu
lui din Capitală a prezen

tat pentru ei comedia „O 
felie de lună" de Aurel 
Storin.

Zi de duminică. Potecile 
sînt cuprinse de voioșie ti
nerească. Sute de studenți 
romîni și din alte țări, care 
învață la noi, petrec clipe 
de neuitat în „perla Carpa- 
ților" — Sinaia și împreju
rimile sale. Lucia Moțoc, 
studentă la Institutul de 
mine Petroșeni, răspunde 
emoționată :

— Dacă-mi place aici 7 
Cum să nu-mi placă fru
mosul ?

Tovarășii din conducerea 
taberei ne-au rugat să 
terminăm reportajul cu un 
fragment din scrisoarea 
studentului brazilian Nel
son Alves, trimisă părinți
lor săi : „Am învățat mult 
dar am luat examenele cu 
bine. Acum petrecem va
canța la Sinaia, o stațiune 
de munte. E minunat. Sin
tern peste 1 400 de stu
denți. Așa e în Romînia".

VASILE TINCU
(Fotografii : M. Andreescu)

Duminică dinii 
neata a avut loc 
Palatul Pionierilor 
din Capitală o a- 
dunare consacrată 
Împlinirii a 30 de 
ani do la glorioa
sele lupte 
muncitorilor
feriștl și petroliști 
din ianuarie—fe
bruarie 1933. După 
o conferință des
pre Însemnătatea 
acestui eveniment, 
formațiile artistice 
gram. în fotografie :

Prin reproiectarea produselor
CRAIOVA (red. ziarului „înainte"). — Colectivul uzi

nelor „Electroputere" din Craiova se preocupă de per
fectionarea construcției mașinilor și aparatajului elec. 
trie fabricat aici. La fabrica do transformatoare, colec
tivele de proiectanți urmăresc să ridice puterea trans
formatorilor odată cu reducerea greutății și gabaritu
lui lor. Astfel, în urma reproiectării transformatorul de 
3 150 kVA este de 4 000 kVA și cu greutatea mai mică. 
Vechiul transformator de 5 000 kVA este acum de 6 300 
kVA și utilizează cu 500 kg. mai puțin ulei pentru ră
cire, iar la transformatorul de 10 MVA cu trei înfășurări 
la 110 kV greutatea totală a fost micșorată cu 5 000 
kg., gabaritul s-a redus cu 360 mm în înălțime și 340 
mm în lățime, îmbunătățiri care permit ca numai în 
primul semestru al acestui an să se realizeze o eco
nomie de circa 1 700 000 lei.

Importante succese au obținut și constructorii de ma
șini electrice rotative, cei de la fabrica de aparataj și 
alții, care se străduiesc necontenit să ridice noi pro
duse la nivelul celor mai bune de pe piața mondială.

Brigăzi științifice la sate
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii“). — Peste 200 
de intelectuali — ingi
neri, medici, profesori 
etc. — din orașul Con
stanța și celelalte orașe 
ale regiunii, au fost ieri 
oaspeții colectiviștilor din 
numeroase comune dobro
gene, Ceamurlia de Jos,

Beidaud, Eschibaba, Cotu 
Văii și altele.

împreună cu brigăzile 
au fost și formațiile ar
tistice de amatori de la 
U.S.A.S.-Năvodari, C.F.R. 
și S.N.M.C. din Constanța 
și altele care au prezen
tat bogate programe ar
tistice.

Consfătuire 
cu legumicultorii

BRÄILA (coresp. „Scînteii“). — La 
Brăila, a avut loc o consfătuire a 
legumicultorilor din unitățile agri
cole socialiste din regiune, organi
zată de Consiliul agricol regional 
Galați.

Consfătuirea a constituit un bogat 
schimb de experiență pentru gene
ralizarea metodelor bune folosite de 
unitățile agricole fruntașe în dezvol
tarea sectorului legumicol și în 
creșterea producției de legume la 
hectar.

„Olimpiada
de matematică 1963“

SUCEAVA (coresp. „Scînteii'). — 
Școala medie nr. 2 din Suceava a 
găzduit ieri un interesant concurs la 
care au participat 154 elevi și eleve 
de la școlile din localitate. Aici a 
avut loc faza locală a „Olimpiadei 
de matematică 1963“. La cele 9 cen
tre de concurs din regiunea Sucea
va au participat la prima fază a o- 
limpiadei de matematică peste 1 500 
elevi de la școlile medii, tehnice și 
profesionale de pe cuprinsul re
giunii Suceava.

Pe scena 
artiștilor 
amatori

în cadrul sta
giunii permanente 
a formațiilor tea
trale de amatori 
din Capitală, la 
Teatrul „C. Not- 
tara” are loc astă- 
seară spectacolul 
„Oameni și um
bre” de Ștefan 
Berciu, în inter
pretarea artiștilor 
Teatrului popular 
„Republica”. Regia 
spectacolului apar
ține lui Marius 
Popescu. La Tea
trul pentru tineret 
și copii echipa de 
teatru a Clubului 
lucrătorilor din 
învătămînt prezin
tă piesa „Patru 
sub un acoperiș” 
de M. Smirnova și 
M. Kraindel. Regia 
este semnată de 
George Mărutză, 

I artist emerit.

Sesiunea de comunicări si referate științifice a Consiliului» ?»

Central al Asociației Juriștilor din R. P. Romină» »

Duminică la amiază s-au încheiat 
lucrările sesiunii de comunicări și 
referate științifice a Consiliului 
Central al Asociației Juriștilor din 
R. P. Romină.

în ședința plenară și în secții au 
fost prezentate 21 de comunicări și 
referate științifice, urmate de core
ferate. din domeniile teoriei statu
lui și dreptului, dreptului de stat și 
administrativ, agricol-colectivist, ci
vil, al familiei, muncitoresc, penal și

internațional, care au tratat teme 
de mare actualitate pentru juriștii 
din toate sectoarele de activitate.

In materialele prezentate au fost 
subliniate sarcinile care revin juriș
tilor în etapa actuală.

Participanții la ședința plenară au 
adoptat cu însuflețire textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

(Agerpres)

Pentru viata unui om

ale
co

aie Palatului Pionierilor au prezentat un bogat pro- 
Aspect din programul pionierilor.

Spectacole, expoziții
Formațiile artistice alcătuite din 

lucrători ai Direcfiei regionale C.F.R. 
Craiova pregătesc un program artis
tic special pentru festivitatea care va 
avea loc cu ocazia zilei de 16 fe
bruarie. Membrii cercului dramatic 
pregătesc prezentarea piesei „Zile 
de februarie“ care evocă luptele de 
acum trei decenii ale ceferiștilor, iar 
corul și cele două orchestre, nume
roase cîntece noi despre partid, de 
masă și populare.

Ceferiștii clujeni au pregătit două

expozi(ii : una se va deschide în aula 
Bibliotecii universitare și va înfățișa 
mărturii despre luptele din trecut 
ale ceferiștilor ; cealaltă — în incinta 
stafiei C.F.R. — va oglindi o parte 
din realizările de azi ale ceferiștilor.

La Focșani, 
riști pregătesc montajul muzical-lite- 
rar „Grivifa Roșie', în cadrul căruia 
recitatorii, corul și orchestra vor 
evoca zilele de luptă din februarie 
1933 și vor cînta viafa plină de 
bucurii de azi a poporului nostru.

artiștii amatori cefe-

8* sala clubului.„Urcăm cu telefericul sau pe |ost"

Cînd a fost adus la spi
tal, Ion Popescu, controlor 
tehnic la Fabrica de becuri 
din Fieni, își pierduse cu
noștința. Suferise un ac
cident care-i provocase o 
puternică hemoragie inter
nă. Trei zile, cît a durat 
coma, doctorii M. Nicules- 
cu, T. Amalli și J. Stănes-

cu, împreună cu sora de 
ocrotire Z. Sprinceană, 
l-au supravegheat cu mul
tă grilă, l-a venit în aju
tor și Aviasan-ul : cu toa
te condițiile atmosferice 
nefavorabile, la numai 
două ore după avizare, 
deasupra spitalului din 
Fieni a fost lansată para

șuta salvatoare cu flacoa- 
nele de singe și cu medi
camentele solicitate. Ion 
Popescu a fost salvat. Cei 
trei medici, sora și aviato
rul merită toata recunoș
tința.

I. NEA' ’ 
coresp. vo.....tar

Timpul cumpărătorului
Buna organizare și aprovizionare a rețelei comerciale, introduce

rea unor forme rapide de deservire, permit economisirea într-o mă
sură tot mai mare a timpului cumpărătorilor. In București, funcțio
nează numeroase magazine alimentare cu autoservire, unități în care 
se aplică expunerea deschisă a mărfurilor sau sistemul „plății la vîn
zător“. Deservirea la domiciliu pe bază de abonamente sau comenzi 
prealabile, restaurantele-pensiune, automatele, confecțiile la ultima 
probă, atelierele de retuș și.croitul materialelor din incinta unor mari 
magazine, sînt doar citeva din metodele care și-au dovedit din plin 
eficacitatea economică, îmbunătățind procesul de vînzare.

Despre introducerea și extinderea acestor forme moderne de de
servire în București, eficacitatea lor economică, precum și despre 

în această privință, ne-au informat tov. Dumitru 
Marica, directorul Direcției comerciale a Capitalei, Nicolae Stavăr, 
șeful inspecției comerciale de stat din S.P.C. și mai mulți responsabili 
de unități comerciale.

Infrînd înfr-un magazin, cetăjenil do
resc să-și facă repede cumpă
răturile. Deservirea lor promptă poate 
fi asigurată prinfr-o bună organizare a 
muncii, prin folosirea unor forme avan
sate de vînzare. O metodă care a dat 
rezultate și care poate fi extinsă este 
aceea a plăfii direct la vînzător. Calcu
lele dovedesc că în unifăfile unde ea 
se practică productivitatea muncii creș
te cu circa 20 la sută, iar timpul nece
sar deservirii consumatorilor se reduce 
cu circa 25 la sută.

în București, numărul unifăjilor — de 
tipuri diferite — unde s-a introdus a- 
ceasfă formă a crescut an de an. To
tuși, extinderea ei nu se face pe măsu
ra posibilităfilor. Chiar în unele maga
zine noi, moderne, date recent în folo
sință, se mai folosește sistemul bon- 
casă, deși sortimentul de bază aflat la 
dispozifia cumpărătorilor permite efec
tuarea plăfii direct la vînzător. în alte 
magazine cum sînt cele de articole foto, 
produse de fierărie și chiar în unele 
unifăfi de textile, mercerie-parfumerie, 
vînzătorul prezintă marfa și în multe 
cazuri tot ei încasează banii, după ce 
în prealabil a întocmit și bonul. Timp 
irosit în zadar. „E un sistem greoi, care 
se cere cît mai grabnic înlocuit — 
ne-au spus tovarășii din organizațiile 
comerciale ale Capitalei. Plata direct la 
vînzător o vom introduce larg mai ales 
în unifăfile alimentare, de galanterie, 
mercerie, parfumerie, de produse chi
mice, articole de uz casnic“.

O altă metodă care s-a dovedit de 
asemenea prețioasă pentru economisi
rea timpului cumpărătorilor este expu
nerea deschisă a mărfurilor, folosită în
deosebi la magazinele de țesături și 
confecții, încălțăminte, mobilă, articole 
electrice etc. în felul acesta, vînzătorii 
sînt eliberați de o serie de operațiuni, 
iar timpul necesar expunerii mărfurilor 
în fafa clienfilor se reduce. Din păcate 
însă. în unele locuri această metodă a 
fost aplicată formal, fiind redusă, de 
fapt, la o simplă etalare a unor mărfuri 
pe tejghea. Imp ovizafiile de acest fel, 
așa cum se întîmplă la multe unități 
aparfinînd O.C.L. din raioanele 30 De
cembrie, Grivija Roșie și 16 Februarie, 
duc la efecte contrare celor urmă
rite : se micșorează spațiul sălilor de 
vînzare, se creează aglomerări.

în legătură cu îmbunătățirea organi
zării refelei comerciale și a sistemului 
de deservire interlocutorii noștri s-au 
referit șl la alte problema practic»,

printre care specializarea șl talul cum 
sînt amplasate unele raioane. Infrînd 
într-un magazin, cumpărătorul trebuia 
să găsească |a raioanele de specialitate 
un sortiment complet dintr-un anumit 
fel de mărfuri. în acest scop, în pesta 
250 de unități comerciale bucureșfen» 
au fost reprof'la’e o seria de raioane. 
Totuși, în unele magazine mari, cetă
țeanul își pierde încă prea mult timp. 
Exemplul pe care ni l-au dat este sem
nificativ. „Romarta copiilor“ este o uni
tate modernă, specializată. Rafturile 
sînt în permanentă încărcate cu măr
furi pentru cei mici, cumpărătorii sînt 
deservifi cu solicitudine. Din unele se
sizări reies o serie de neajunsuri legat» 
de organizarea interioară a magazinu
lui. Vrei, de pildă, să cumperi ciorapi. 
Unele mărimi se găsesc la un raion de 
la parter, iar altele la etaj. Nu-și gă
sește Justificare nici faptul că magazi
nul are două raioane de lenjerie.

Adesea. în magazine, unele raioane 
sînt deosebit de aglomerate, iar la al
tele vînzătorii nu sînt atît de mult soli- 
citafi. La unitatea nr. 1 textile — ga!an_ 
terie-tricotaje (Piața Obor) în timp ce 
vînzătorii de la raioanele de parfume
rie, poșete, pălării, au de servit puțini 
cumpărători, vînzătoarea de la raionul 
de mercerie este supraaglomerată. Oare 
conducerea acestui magazin nu poale 
organiza mai bine munca, pentru a-i 
scuti pe cumpărători să-și irosească 
timpul ?

Din discufiile purtate cu tovarășii din 
organizațiile comerciale ale Capitalei 
au reieșit și ahe aspecte privind eco
nomisirea timpulu' cumpărătorului, pre
cum și unele măsuri preconizate pen
tru a fi luate în acest an. Printre altele, 
ei ne-au vorbit despre preocuparea 
pentru buna aprov'zionare a magazine
lor, pentru eliminarea unor inconsec
vente din acest domeniu care se ma
nifestă uneo'i în unităfile alimentare cu 
autoservire. In t:mp ce „Unic", „Bifo- 
lia", „Mode-n" oferă cumpărătorilor 
un sortiment de mărfur toarte variat, 
în alte magazine similare ca acelea din 
Pia)a Amzei, P afa Kogăln'ceanu, Ștefan 
cel Mare 118, o serie de produse so
licitate de consumator lipsesc. Indica
ția ca toate unitățile cu autoservire să 
fie la fe' aproviZ'onate, nu este respec
tată întotdeauna de I.C.R.A.-București.

SONIA MOLDOVANU

(Continuare in pag. Ill-a)
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Tehnologia modernă 
în producfie Avantajele construcțiilor sudate

în tehnica modernă construcțiile 
sudate iau tot mai mult locul con
strucțiilor turnate, forjate monobloc 
sau nituite. Sudura este astăzi o teh
nologie de bază în construcția insta
lațiilor pentru siderurgie, a recipien- 
ților, cazanelor, conductelor, mijloa
celor de transport etc. Realizarea 
generatorilor și turbinelor hidrau
lice de dimensiuni gigantice, a spăr
gătorului de gheață și a submarine
lor cu energie atomică, a avioanelor 
■ultrarapide sau a sateliților artifi
ciali și navelor cosmice este de 
neconceput fără utilizarea sudurii. 
Ea și-a găsit o largă aplicare și în 
alte domenii foarte importante : con
strucția aparatelor de măsură și con
trol, fabricația aparatelor de radio și 
televiziune, a mașinilor-unelte și a- 
gricole, în industria bunurilor de 
larg consum și în multe alte domenii. 
Extinderea pe care a căpătat-o su
dura în diversele ei variante se da- 
torește în primul rînd avantajelor 
deosebite pe care le prezintă, eficien
ței sale ridicate în raport cu alte 
procedee tehnologice.

Prin sudură se asigură o reducere 
substanțială (între 15 și 60 la sută) 
a greutății construcțiilor actuale ni
tuite, turnate sau forjate. De pildă, 
un motor Diesel naval de 10 000 C P 
în construcție turnată cîntărește circa 
270 tone, pe cînd același motor în 
construcție sudată are o greutate de 
circa 160 tone. Considerate pe an
samblul întregii industrii, aceste re
duceri de greutate generează econo
mii importante de metal.

Utilizarea pe scară largă a sudurii 
asigură o folosire rațională a mate
rialelor. în cazul unei roți dințate, 
de exemplu, folosindu-se sudura se 
poate executa din oțel de calitate 
superioară, aliat sau nealiat, numai 
coroana dințată, iar butucul și spi
țele putînd fi executate dintr-un oțel 
oarecare, ieftin. Așa se execută de 
fapt de mult timp la noi în țară an
grenajele de diferite mărimi folosite 
la unitățile de pompaj pentru țiței.

Adaosurile de prelucrare sînt in
comparabil mai mici decît în cazul 
altor procedee, și anume de ordinul 
a 1 mm pe 1 m lungime. Un batiu 
de motor sudat de 9x4x2 m are circa 
10 mm adaos, față de unul turnat 
care are circa 30 mm. Valorile adao
surilor de la batiurile și carterele 
sudate ale motorului Diesel de 2 100 
CP fabricat în țară sînt și mai mici.

Mai trebuie adăugat la toate aces
te avantaje faptul că utilizarea și 
extinderea sudurii nu necesită inves
tiții mari, deoarece inventarul nece
sar echipării unor secții pentru rea
lizarea construcțiilor sudate este re
lativ redus ca volum și valoare.

Datorită dezvoltării și perfecționă
rii unor procédé? noi și foarte pro
ductive de sudare — ca sudarea sub 
flux și cea sub baie de zgură — a 
devenit posibilă îmbinarea prin su
dură a secțiunilor mari de piese se
mifabricate, realizate prin turnare 
sau forjare. Cu ajutorul unor aseme
nea metode noi s-a putut schimba 
tehnologia tradițională a fabricării 
pieselor grele monobloc. Astfel, tam- 
burii pentru recipienți și cazan? de 
mari presiuni și temperaturi nu se 
mai forjează dintr-un singur bloc 
mare, cîte o dată de peste 200 tone 
greutate, pe prese hidraulice puter
nice, ci virolele tamburului, compuse 
din table de grosimi diferite, asam
blate cu fondurile forjate sau amb”

tizate, sînt sudate longitudinal și 
transversal.

Profilele laminate și alte semi
fabricate se pot asambla și ele 
foarte bine prin sudare în con
strucții de gabarite foarte mari. Fo
losirea pieselor cu dimensiuni reduse 
la aceste construcții compuse, duce 
la descongestionarea sectoarelor pri
mare, eliberează capacitatea de fa
bricație pentru alte scopuri și per
mite realizarea unor agregate cu di
mensiuni mari, altfel imposibil de 
realizat. Utilizînd rațional sudura se 
pot realiza în mod curent construcții 
complexe de mașini, fără utilaj greu, 
în această concepție s-au realizat cu

Discuții, păreri, propuneri

succes la noi în țară strungul carusel 
de 6 m, carcasele generatorilor, sta- 
torii și axele hidroturbinelor pentru 
centralele de pe Bistrița, presele hi
draulice multietajate pentru placaje, 
inelele de rulare pentru cuptoarele 
de ciment, reductorul de viteză de 
1 500 C P și alte utilaje.

Extinderea utilizării metodelor mo
derne de sudare duce la evitarea 
rebuturilor și reducerea modelelor 
scumpe necesare turnării, la simpli
ficarea substanțială a prelucrărilor 
și ameliorarea aspectului general al 
produselor. Toate acestea contribuie 
nemijlocit la creșterea productivi
tății muncii și la reducerea prețu
lui de cost, indicatori de bază ai 
planului de stat. Dar marile avan
taje pe care le oferă sudura poț fi 
și mai larg valorificate.

Față de anvergura dezvoltării pe 
plan mondial a sudurii, se simte ne
voia, după părerea mea, ca și la noi, 
problemele legate de sudură să fie 
dirijate de un organ coordonator, 
care să poată îndruma organizarea și 
dezvoltarea pe mai departe a sudurii 
în întreaga țară, precum și a cerce
tărilor în acest domeniu.

în ultimii ani s-au luat, firește, 
multe măsuri promițătoare pentru 
dezvoltarea sudurii. Voi aminti prin

tre acestea crearea unei puternice 
secții de sudură în cadrul unei uzine 
din Capitală, înființarea secțiilor su- 
dor-șef în diferite uzine etc. întări
rea acestor secții ar asigura desigur 
obținerea unor noi progrese în teh
nica sudurii, în extinderea largă a 
construcțiilor sudate în țara noastră.

Pentru ridicarea nivelului tehnic 
al personalului care se ocupă de su
dură, ar fi poate necesar ca Institu
tul de documentare tehnică să pu
blice mai multe materiale despre 
realizările și ■ experiența concretă 
din țară, precum" și traduceri din 
revistele de specialitate din străină
tate.

La Institutul politehnic din Timi
șoara funcționează o secție de sudu
ră care își arată practic roadele prin 
creșterea cadrelor de specialiști su
dori. Cred însă că această secție ar 
trebui întărită în continuare, îndru
mată spr? abordarea și rezolvarea în 
mai mare măsură a problemelor 
practice. Și la alte facultăți ale in
stitutelor politehnice ar fi bine să 
se introducă cursuri generale de 
tehnica sudurii, care să arate marile 
avantaje tehnico-economice și dome
niile de aplicare ale acestei metode.

Acum cîteva luni specialiștii în 
sudură din țara noastră s-au întrunit 
în cadrul unei consfătuiri de lucru 
la Timișoara. Așa cum au arătat lu
crările consfătuirii, dezvoltarea su
durii în R. P. Romînă depinde în 
mare măsură și de sprijinul pe care 
îl vor da ministerele și alte foruri 
centrale. Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, precum și 
alte ministere ar putea înființa noi 
secții specializate în uzinele noastre, 
care să se ocupe în viitor exclusiv 
de realizarea construcțiilor sudate 
combinate.

Asemenea măsuri, precum și 
lărgirea schimbului de experiență 
în țară și cu străinătatea vor per
mite extinderea și mai largă a con
strucțiilor sudate, realizarea unui 
însemnat progres tehnic în con
strucția de mașini.

Ing. ADOLF KOTTLÄR 
Laureat al Premiului de Stat, 
din Comitetul pentru tehnica 

nouă
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„Pe linia Ploiești—Si
naia, la kilometrul 
122+4, acolo unde coa
ma munților strînge ca 
intr-un clește calea fe
rată, torenții coborau 
vijelios. Apa creștea, 
purtînd la vale o ava
lanșă de zăpadă. Linia 
a fost inundată. Trenul 
nr. 7014, cu direcția 
Brașov — Galați, urma 
să sosească dintr-un mo. 
ment în altul. Gara 
Sinaia a fost anun
țată să rețină tre
nul. Pină ce au sosit 
echipele de ceferiști, 
muncitorul D. Stănescu, 
de la uzinele metalurgi
ce Sinaia, și alți cîți- 
va cetățeni reușiseră să 
curețe una din linii. 
Trenul — relatează în- 
tr-o scrisoare profeso
rul Nicolae Stoian din 
Ploiești — și-a putut 
continua drumul".

Ce l-a îndemnat pe 
acest muncitor, care în 
seara de 5 februarie, 
cînd mergea spre casă, 
să depună din proprie 
inițiativă, o muncă sus
ținută pentru ca circu
lația pe această linie să 
se desfășoare în mod 
normal ? înalta con
știință cetățenească, 
simțul răspunderii care 
fac din atîția oameni ai 
zilelor noastre adevă-
rați eroi. Poate că în a- 
cele clipe, cînd a acțio
nat curajos și hotărît, 
s-a gîndit că nu-și face 
decît datoria. Așa vor 
fi gîndit și echipele de 
electricieni, conduse de 
Nicolae Davidoiu, Ion 
Roncu și Petre Toader, 
de la Întreprinderea 
Construcții-Montaje E- 
lectrice-Cîmpina, care, 
înfruntînd viscolul și 
gerul, au lucrat sîrguin- 
cios la montarea con

ductorilor necesari pen
tru dublarea unei linii 
electrice aeriene. Des
pre aceștia ne-a scris 
tehnicianul Gheorghe 
Pană.

Corespondenții volun
tari ne-au scris în a- 
ceastă săptămînă și des
pre alte fapte care se 
petrec zilnic și par în- 
tr-un fel obișnuite în 
viața și activitatea co
lectivelor în mijlocul 
cărora muncesc. Astfel, 
Constantin Ibraș, mun. 
citor la Combinatul si
derurgic Reșița, tehni
cianul Dumitru Arde- 
leanu, de la uzina de 
vagoane Arad, Ilie An
drei, muncitor la uzi
nele textile din Cisnă- 
die ca și Petrache Anu- 
țoiu, magaziner la Corn, 
plexul C.F-R. Brăila, 
sondorul Procopie Vul
pe, de la Schela Bîlteni, 
raionul Tg. Jiu, ne-au 
trimis scrisori despre 
realizările pe care le în
făptuiesc tovarășii lor 
de muncă în privința 
creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii 
calității producției, ob
ținerii unor însemna
te economii. Norma- 
torul Constantin Cris- 
tea, de la Sectorul de 
foraj Liliești, ne-a a- 
nunțat zilele trecute că 
echipele de mecanici au 
reușit să repare în luna 
ianuarie 20 de turbine 
numai cu piese recupe
rate.

Numeroase scrisori 
relatează modul cum co
lectivele de întreprin
deri și instituții își or
ganizează timpul liber 
într-un modi plăcut.

Mulți muncitori din 
Petrila se întîlnesc du
pă terminarea lucrului

la clubul lor din oraș, 
unde desfășoară o bo
gată activitate cultu
rală. Din scrisoarea 
funcționarului Gheor
ghe Ecobescu aflăm că 
aici s-a înființat și o 
formație de amatori ca
re a prezentat recent 
opereta „Vînt de liber
tate".

Personalul navigant 
al Direcției regionale a 
navigației civile Tr. Se
verin a participat re
cent la o festivitate deo
sebită — comunică pla- 
nificatoarea Sabina 
Martinică. 600 de navi
gatori, printre care cîr- 
maciul Tudor Gheonea, 
mecanicul șef Constan
tin Mărculescu, coman
dantul instructor Dumi
tru Mustață, Petre Tir- 
pan. comandantul vasu
lui „Decebal". au împli
nit peste 18 ani de ma- 
rinărie. Cu acest prilej 
ei au primit prime de 
vechime.

Profesorul Dunajecz 
Ladislau din Timișoara, 
ne-a prezentat cîteva 
aspecte de la biblioteca 
din Satchinez, raionul 
Sînnicolau Mare, unde 
se organizează seri lite
rare, recenzii.

Din alte scrisori, sosi
te în această săptămînă, 
aflăm că în gospodăriile 
agricole colective se fac 
intense pregătiri pentru 
campania de primăvară. 
Marin Volintiru ne in
formează că la G.A.C. 
din Tărtășești, raionul 
Răcari, se amenajează 
răsadnițe calde. Sînt 
gata pînă acum răsad
nițe cu salată și ceapă 
și se vor însămânța 
varză, ardei, roșii și vi
nete.

MARGARETA POPA

„Lupenl 29“ — producție a stu
dioului cinematografic „București". 
Scenariul : Nicolae fie, Eugen Mân
drie, Mircea Drăgan. Regia : Mircea 
Drăgan. Imaginea : Aurel Samson. 
Muzica ; Theodor Grigoriu. Decoruri : 
arh. Liviu Popa. Distribuția : Lica 
Gheorghiu, Colea Răutu, Ștefan 
Ciubotărașu, George Calboreanu, lla- 
rion Ciobanu, Costel Constantinescu, 
George Mărufză, Fory Elterle, Toma 
Dimitriu, V. Ronea, Sandu Slidaru, 
Boris Ciornei, Dinu Gherasim, Geor
ge Mofoi.

Urmărind viața unei femei simple, 
filmul evocă greva din 1929 a mine
rilor din Valea Jiului, episod eroic al 
luptei clasei noastre muncitoare con
duse de partid.

Strada mezinului — producție a 
studioului „Bielorusfilm". Scenariul : 
Lev Kassil și Max Polianovski. Regia : 
L. Golub. Filmul este inspirat de eve
nimentele reale petrecute în anul 
1942 în orașul Kerci (Crimeea), ocupat 
de hifleriști.

Baronul de Münchhausen — pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
Film fantastic, realizat după romanul 
lui Gottfried Bürger, Scenariul, regia 
și machetele : Karel Zeman, Jiri Taran- 
fik, Zdenek Liska. Filmul a obținut dis. 
tincția „Vela d'Argento" pentru inven
ție tehnică și poetică la Festivalul in
ternațional al filmului de la Locarno — 
1962 și premiul de excelență la Con
cursul internațional tehnic al filmului, 
organizat de U.N.I.A.T.E.C. la Mosco
va — 1962.

Maria Candelaria — producție a 
studiourilor mexicane. Scenariul : AAau- 
ricio Magdaleno, Emilio Fernandez. 
Regia : Emilio Fernandez.1 Prezentind 
istoria unui tablou, opera unui celebru 
pictor contemporan, filmul povestește 
viața chinuită a unei tinere indiene — 
victimă a prejudecăților sălbatice. Ac
țiunea părții retrospective a filmului 
se petrece in anul 1909 Intr-un sal 
din Mexic.

La studioul de concerte al Radio- 
televiziunii va avea loc joi, 14 fe
bruarie, ora 1-9,50, concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. In 
program : „în memoriam" de Al. 
Pașcanu : Concertul în Re major pen
tru flaut și orchestră de Haydn — 
solist Petre Mateiciuc ; Simfonia a 
Vil-a în La major de Beethoven. Va 
dirija Constantin Bobescu, artist eme
rit.

Vineri, 15 februarie, ora 20,00, in 
sala mică a Palatului R. P. Romine, 
va avea loc un recital de arii, lieduri 
și duete. Vor cînta : Octav Enigăres- 
cu, Silvia Sirbu si Geta Marinide. In 
program lucrări de Cherubini, Mozart, 
Rossini, Bellini, Brahms, Mendelssohn- 
Bartholdy, R. Strauss, Rahmaninov, 
Respighi și alții.

Sîmbătă, 16 februarie, ora 20 si

duminică, 17 februarie, ora 11,00, or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu” va prezenta, 
sub conducerea dirijorului Mircea Ba- 
sarab, două concerte simfonice la 
Ateneul R. P. Romîne. în program : 
„Grivița" — oratoriu pentru soliști, 
cor de copii, cor mixt, recitatori și 
orchestră de Gh. Dumitrescu, pe ver
suri de Cicerone Theodorescu. Soliști : 
Teodora Lucaciu, Emilia Petrescu, Da
vid Ohanesian, loan Hvofov. Povesti
tor Fory Etterle ; Concertul pentru 
vioară și orchestră de Beethoven — 
solist Stefan Ruha s Uvertura „Eg- 
mont" de Beethoven.

Duminică, 17 februarie, ora 10,00, în 
sala mică a Palatului R. P. Ro-mîne, 
Filarmonica de Stat „George Enescu” 
prezintă un concert-lecție pentru elevi 
pe tema Haydn-Mozart. Conferențiază 
Vasile Cristian.

PROȘTII... ÛV OBSCURITATE
E un fapt : publicul nostru așteap

tă cu un interes crescînd fiecare nouă 
piesă romînească, Autorii și realiza
torii l-au învățat să se aștepte la lu
cruri bune. Un teatru nou printre 
celelalte — cel de Comedie din 
București — și-a creat vad la spec
tatori aproape exclusiv pe baza unor 
piese ale dramaturgiei originale, 
„Prietena mea Pix" de V. Em. Galan, 
„Celebrul 702“ de Al. Mirodan, „Mi 
se pare romantic" de Radu Cosașu, 
„Nuntă la castel" de Sütô Andras.

Fiecare pas înainte mărește ambi
ția nobilă a dramaturgilor și rea
lizatorilor de a înfățișa specta
cole mereu mai adînc împlînta- 
te în actualitate, caractere și su
biecte care răspund cu puterea 
adevărului și a artei la problemele 
zilelor noastre. Alături de autorii 
consacrați s-au ridicat scriitori tineri, 
la temele anilor trecuți s-au alăturat 
cele aduse de actualitate. „îndrăz
neala" lui Gh. Vlad își desfășoară 
acțiunea în condițiile victoriei colec
tivizării ; pe scenele noastre se joacă 
piese care dezbat probleme de etică 
a omului nou — „De n-ar fi iubiri
le“ de Dorel Dorian, „Steaua Po
lară" de Sergiu Fărcășan, „O felie 
de lună" de Aurel Storin ș.a. — sau 
piese a căror acțiune, situată în tre
cut, surprinde momente din procesul 
de formare a omului contemporan — 
„Febre" de Horia Lovinescu sau „O 
singură viață“ de I. Hristea. Fără să 
stabilim o ordine și o apreciere glo
bală a valorii lor — e vorba de piese 
diferite, nu lipsite de cusururi și 
inegalități — putem observa totuși 
că ele au atras atenția și prețuirea 
publicului, printr-un aspect sau altul, 
contribuind la îmbogățirea drama
turgiei noi.

E lesne de văzut că multe dintre 
aceste piese au o trăsătură comună : 
e vorba de comedii. E drept, se mai 
ivesc comedii cu situații și glume 
neconsistente, despre care a devenit 
banal să se spună că sînt banale ; 
văzîndu-le, capeți impresia că autorii 
vor să mențină cu tot dinadinsul 
străvechea prejudecată după care 
comedia ar fi un gen minor. Tonul 
însă îl dau comediile de valoare, me
nite să reziste la încercarea timpu
lui. O dovadă în plus e noua tinere
țe pe care o cunoaște după atîția ani 
piesa lui Aurel Baranga, „Mielul 
turbat".

Se poate spune despre comedie că 
e un copil favorit al publicului nos
tru. Oamenii, după cum remarca 
Marx, se despart rîzînd de trecutul 
lor. Fie că se răfuiește cu rămășițele 
trecutului și smulge măștile sub care 
se ascunde vechiul, fie că glumește

însemnări despre piesa șl spectacolul 
^Proștii sub clar de lună”, 

pe seama unor năravuri mai mărun
te, comedia de calitate are întotdeau
na o țintă clară, precisă — condiție 
a satirei adevărate din toate vremu
rile.

★
Iată cîteva din motivele care au 

făcut publicul nostru să aștepte cu 
interes, printre piesele noii stagiuni, 
si comedia lui Teodor Mazilu, „Proș
tii sub clar de lună". Mai ales că 
transpunerea scenică — realizată la 
teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
— fusese premiată la recentul 
concurs al tinerilor actori. Din 
păcate, ceea ce s-a văzut pe scenă 
n-a putut confirma nici așteptările 
publicului, nici aprecierea făcută de 
juriu.

Subiectul, pe scurt, e următorul. 
Gogu, un delapidator, o părăsește pe 
Clementina, menționată în distribu
ția piesei ca „femeie plîngăreață" 
preferînd-o pe Ortansa, așa-zisă „fe
meie satanică". Ortansa însă e soția 
lui Emilian, un modest controlor fi
nanciar care urmează să cerceteze 
matrapazlîcurile lui Gogu. Numitul 
Gogu încearcă să-1 îmbuneze pP con
trolor, promițîndu-i ca, în schimb, 
să-i restituie soția. însă funcționarul 
e mulțumit că a scăpat de Ortansa, 
lucru pe care îl explică pe larg Va- 
silicăi, colega sa de birou. Acțiunea, 
al cărei motor îl constituie aceste 
tranzacții, urma să ilustreze, după 
cum se explică în comentariul care 
deschide piesa, ridicolul și josnicia 
unor elemente aflate la periferia so
cietății, certate cu legea și morala. 
Sentimentele lor alcătuiesc o „falsă 
tragedie“ deoarece — spune comen
tatorul —- „nu toate lacrimile sînt 
judicioase".

Așa e, numai că lucrul e la fel de 
valabil și în privința rîsului. Există 
lacrimi care alimentează false trage
dii și rîs care aparține unor false 
comedii. Există mijloace de provo
care a rîsului care nu fac parte din 
specificul artei.

Ceea ce te izbește în piesa „Proștii 
sub clar de lună" este trivialitatea, 
vulgaritatea, pe care spectacolul n-a 
reușit decît s-o amplifice. Nu e vorba 
numai de limbai, ci de întreaga ga
mă a situațiilor ^i acțiunilor scenice, 
de felul cum se lovesc personajele, 
cum se tîrăsc pe jos, cum se îmbra
că și cum se dezbracă, cum se in
sultă. ore în șir. Clementina, femeia 
plîngăreață, pentru a nu fi părăsită 
de bărbat se tîrăște la picioarele lui, 
udînd podeaua cu lacrimi, insultîn- 
du-se și văicărindu-se la nesfîrșit ; 
cealaltă eroină, Ortansa, își mărtu
risește cu multe amănunte regretul 
că nu și-a putut realiza pe deplin 
vocația de femeie cu moravuri ușoa
re ; delapidatorul desfășoară pe larg 
concepțiile și atitudinile lui cinice. 
Deși trec orele, capeți impresia că 

vezi mereu același lucru : Gogu „a 
bruscat-o“ pe Clementina, Ortansa, 
o clipă după ce a fost pălmuită de 
Gogu, se plînge că și Emilian, „în 
loc să mă sărute, mă pălmuiește", 
apoi, pentru varietate, îl pălmuiește 
ea pe Gogu ; Gogu „o îmbrîncește cu 
putere pe Clementina", iar Clemen
tina, cu strigătul „am să te ucid, 
ordinaro !“, se încaieră cu Ortansa, 
rolul lui Gogu în acțiune fiind a- 
cela de a le descleșta. Hotărît, nu 
putem învinui piesa de prea multă 
inventivitate scenică ; dar viciul 
principal nu stă în repetarea situa
țiilor, ci în trivialitatea lor.

Limbajul piesei reflectă fidel a- 
ceastă vulgaritate. Personajele se o- 
cărăsc la nesfîrșit. Idioato, bufniță, 
nebună, bufnițe neputincioase, co
cotă, cîrpă, babe, lichea, monstru, 
sînt cîteva expresii desprinse numai 
din ultima scenă, recapitulare a vo
cabularului folosit de-a lungul în
tregii piese.

Măiestria clasicilor satirei s-a ex
primat și în capacitatea lor de a de
masca trivialitățile fără a-și lăsa 
opera atinsă de ceea ce combăteau. 
Uitați-vă la Caragiale. Scriitorul ne 
înfățișează oameni care vorbesc mult, 
dar o face redînd concis, pe scurt 
senzația de vorbărie interminabilă : 
satiricul ne arată captivant cît de 
plicticoasă și găunoasă este flecă
reala politicienilor „istorici" și, mai 
ales, redă trivialitatea lor fără a 
lăsa să fie mînjit tăișul curat al sa
tirei sale. Simpla autoacuzare și in
sultele reciproce nu sînt suficiente 
pentru a ține loc reliefării satirice. 
Există o deosebire radicală între re
darea naturalistă și reflectarea ar
tistică. Altfel, aducerea pe scenă a 
hoților și a „femeilor pierdute“ au
tentice ar fi suficientă pentru a do- 
bîndi o operă de artă, o „satiră".

Or, în „Proștii sub clar de lună", 
căutînd originalitate cu orice preț, 
autorul și realizatorii s-au abătut de 
la tradițiile satirei și de la esența ei. 
în locul reflectării satirice s-a 
recurs la etalarea amănunțită a vie
ții intime a excrocilor și acolitelor 
lor. Oare a greșit autorul propunîn- 
du-și să aducă sub reflectoarele 
scenei astfel de personaje lamenta
bile? Desigur că nu. Ele există, iar 
satira, cu larga ei gamă tematică, 
are dreptul și datoria de a contri
bui la demascarea și ridiculizarea 
lor. în piesă însă, acțiunile acestor 
elemente nu sînt puse sub lu
mina unul reflector satiric care 
să dezvăluie caustic cît de străi
ne sînt ele de climatul nostru 
social, cît de anacronice sînt, cum 
se lovesc ele de o lume care le este 
potrivnică. Firește, publicul încear
că repulsie față de tristele persona
je de pe scenă, dar asta numai pen* 

tru că îi disprețuiește și în viață 
Pe hoți și pe oamenii de nimic. 
Ce contrapune însă piesa micului 
grup de eroi vulgari, pentru a dez
vălui caracterul lor perimat ? Pie
sa lui Mazilu îi lasă pe „proști” să 
se miște în propria lor obscuritate, 
în mica lor zonă întunecoasă, de 
alcov și circiumă, fără să le contra- 
pună o concepție proprie, înaintată. 
Mijloacele cu care realizează de o- 
bicei un autor această contrapunere 
depind de inspirația și talentul lui, 
de structura comediei sale ; ar fi 
greșit să-i cerem, de pildă, un anu
mit „raport numeric” între perso
naje. Se cunosc în literatura clasică 
destule comedii care își ating ținta 
apelînd la un singur „erou pozitiv” 
— rîsul. Ce mijloace artistice folo
sește însă piesa lui Mazilu pentru a 
lumina contrastul dintre jalnicele ei 
personaje și climatul etic al vremii 
în care trăiesc ?

Le opune un așa-zis personaj po
zitiv, pe Emilian, care ar vrea să-și 
bată joc de vulgari prin... imitarea 
lor. Acest personaj este ireal, 
fantomatic. E știut că farsa și vode
vilul, în general comedia satirică 
se bizuie adesea pe coincidențe, mo
tivate mai verosimil sau nu după 
gradul de dibăcie a autorului. Emi
lian se întîlnește din întîmplare cu 
delapidatorul care i-a „răpit” ne
vasta, și tot din întîmplare e vorba 
de delapidatorul căruia urmează 
să-i verifice scriptele ; acestea 
sînt coincidente care se ivesc des 
în cadrul genului. Acțiunile lui 
Emilian sînt lipsite însă de o 
motivare care să răspundă logicii 
interioare a personajului și rostului 
său în economia piesei. Declarînd că 
vrea să-și bată joc de oamenii care 
„își îneacă amarul în vin” el se 
preface că se îmbată într-o circiu
mă unde nu-1 vede nimeni cu ex
cepția delapidatorului pe care îl în
tîlnește. Părăsit de nevastă, își a- 
mintește brusc că socrii lui sînt per. 
sonaje burgheze și joacă în fața lor 
o întreagă scenetă, prefăcîndu-se 
înnebunit de durere. Șarja realizată 
cu talent de actorul Dem. Furdui 
putea fi privită ca un divertisment 
suplimentar, îndreptată , împotriva 
sentimentalismului dulceag. Dar cui 
îi este destinată această șarjă ? 
Evident, nu socrilor care nu-1 pot în. 
țelege. Poate spectatorilor, dar sce
neta nu contribuie cu nimic la sa. 
tirizarea reală a personajelor abjecte 
din centrul acțiunii. Faptul că așa- 
zisul erou pozitiv își dăruiește 
timpul pentru acțiuni care țintesc 
în altă direcție îi accentuează lipsa 
de scop și de logică interioară. Emi
lian devine o fantoșă ale cărei ac
țiuni gratuite și absurde îl fac să 
devină caricatural. Din păcate, nu 
e singura piesă unde exponenții 
concepției înaintate despre viață 
sînt reduși la nivelul unor persona
je mărunte șl ireale, creaturi con
venționale sau ratați.

Vasilica, desenatoarea tehnică 
care — fără a avea vreo legătură cu 
intriga piesei — îl încurajează pe 
Emilian în toate acțiunile lui ilogi
ce, e un personaj cel puțin la fel 
de nereușit și de fictiv. Vulgarității 
„proștilor« din piesă, această eroină 
literară nu-i poate opune decît un 
limbaj plat, sărac cu duhul, în esen
ță tot atît de primitiv ca al celor
lalți. Opoziția ei maximă față de ti
căloși e îndemnul : „înjură, Emi
lian... ca la ușa cortului".

Autorul probabil că a sesizat 
inconsistența acestor personaje, și a 
încercat să consolideze mesajul lor 
punîndu-le să fie în spectacol co
mentatori la scenă deschisă, după 
modelul „songurilor” brechtiene. La 
Brecht însă comentariile sînt o par
te mobilizatoare a dramei, legată 
profund de restul construcției, 
în „Proștii..." referirile la „floarea 
de cireș“, la lucrurile luminoase din 
viață, sînt stîngace, sună lozincard 
și didactic din cauza lipsei lor de 
legătură cu optica generală a piesei. 
La fel de „lipite" i-au apărut pu
blicului și comentariile despre cri
minalul de război Eichmann. Astfel, 
comentariul a însemnat încă o pova
ră pentru niște personaje incapabile 
de a opune ceva micii lumi vulgare 
a piesei. în plus, așa cum s-a mai 
observat, multe din replicile și figu
rile „de stil“ ale lui Emilian seamă
nă izbitor cu acelea ale lui Gogu, 
chiar atunci cînd nu-1 cunoaște încă 
pe acesta și nu vrea să-1 maimuță
rească. Aceleași imagini si idei re
vin mereu în vorbirea tuturor per
sonajelor, fie ele „proști" sau așa 
ziși adversari ai proștilor, după cum 
revin și situațiile. Cuvintele „ești 
cinic“, pentru a da un singur exem
plu. sînt adresate de Ortansa lui 
Emilian. de Clementina lui Gogu și 
Invers, de tatăl-socru către mama 
soacră și așa mai departe, la nesfîr
șit. în comedii se întîlnesc adesea 
renlici-refren. dar aici e vorba de 
întreaga țesătură a vorbirii persona
jelor. Mazilu e un autor cu talent, a 
cărui satiră înmănuncheată în două 
volume a fost bine primită de criti
că. El surprinde adesea limbajul pre
tențios, împerechieri de cuvinte 
care sună comic. în comedia de 
față însă, autorul a folosit fără dis- 
cernămînt umorul verbal, n-a știut 
să-și concentreze posibilitățile pen
tru atingerea scopului propus.

Consiliul artistic al teatrului „Lu
da Sturdza Bulandra” n-a adoptat o 
atitudine critică față de deficiențele 
serioase ale textului. Spectacolul 
realizat de teatru, departe de a pune 
un zăgaz în calea trivialității, a am
plificat-o, a pus accent pe acțiuni 
scenice cu caracter vulgar, menite 
să „învioreze” reprezentația, reall- 
zîndu-se unele momente care amin
tesc, din păcate, de arsenalul ve
chiului teatru bulevardier. Lucian 
Pintilie, un regizor tînăr și talentat 

căruia i s-a încredințat textul, s-a 
grăbit să monteze piesa cît mai re
pede, dar nu a privit-o nici el cu 
spirit critic, accentuîndu-i natura
lismul. Merită subliniată creația ac
torilor — îndeosebi jocul lui Oct. 
Cottescu și Dem. Furdui — dar a 
cere măiestriei actoricești să înlăture 
viciile de bază ale piesei ar însem
na să le cerem artiștilor imposibi
lul.

Era în mod evident necesară o a- 
titudine exigentă din partea consi
liului artistic al teatrului, a criticii 
și dramaturgilor. Revista „Teatrul", 
care a publicat multe dintre piesele 
amintite la începutul acestui articol, 
nu a dat dovadă de exigență și spi
rit critic publicînd textul piesei lui 
T. Mazilu. Mai mult, după primele 
contacte cu publicul, după ce vulga
ritatea spectacolului s-a izbit de o- 
biecții întemeiate, teatrul și autorul, 
în loc să facă un efort serios pen
tru înlăturarea lipsurilor, s-au 
mulțumit să le pieptene superficial, 
punînd, de pildă, cuvîntul „cocotă“ 
în locurile unde figura sinonimul său 
mai trivial. în ședința secției de 
dramaturgie a Uniunii Scriitorilor, 
în locul unei atente analize de con
cepție și „meserie« teatrală, s-a des
fășurat o supralicitare de comparații 
laudative care au înecat orice ob
servație critică. Este regretabil că 
cusururile și caracterul său factice 
n-au împiedicat spectacolul să ia un 
premiu I la concursul tinerilor ac
tori, deși juriul cuprindea oameni 
competenți și cu gust, așa cum s-a 
dovedit în aprecierea altor creații.

O cronică recentă asupra piesei și 
spectacolului — alături de numeroa
se observații critice judicioase — ex
primă și cîteva idei ce nu pot fi 
acceptate. Constatînd la început că 
în centrul piesei se află personaje 
cu „vicii ce țin de esența lumii bur
gheze” cronica obiectează însă ime
diat că aceste personaje burgheze 
nu seamănă cu........ tînărul patriei
noastre". Ar fi ciudat dacă ar se
măna. A cere autorilor să „revi
zuiască" în așa fel personajele ne
gative, îneît să ajungă oameni entu
ziaști, „cu nobile trăsături de ca
racter", înseamnă a nega însăși po
sibilitatea satirei. E total gre
șit să se afirme că n-ar exista în 
viață și elemente declasate, oameni 
necinstiți, fie ei și tineri, sau că a- 
ducerea pe scenă a unor asemenea 
elemente ar însemna că le identifi
căm cu viața contemporană. E 
clar, există asemenea oameni, co
media i-a satirizat întotdeauna și cu 
atît mai mult are datoria să-i sati
rizeze astăzi, cînd lupta pentru li
chidarea influențelor ideologiei și 
moralei vechi este de cea mai ar
zătoare actualitate. Dar pentru ase

menea satirizare se face simțită ne
voia unor piese cu mesaj clar, cu 
un ascuțiș curat, demn de minuna
tele tradiții ale comediei romînești.

Teatrul are nevoie de satire vi
guroase, aliate înfocate ale noului, 
neîmpăcate și inspirate adversare 
ale vechiului din viață ; spectatorii, 
ca și actorii, iubesc comediile pline 
de miez, cu o replică seînteietoare, 
cu acel rîs pe care îl prețuia 
Caragiale, rîsul care îi arde într-ade- 
văr pe ticăloși. Publicul nostru do
rește să capete cît mai multe piese 
satirice, a căror forță caustică să fie 
legată de dragostea cu care sînt pre
zentați oamenii înaintați și concep
țiile lor, oameni care afirmă activ și 
cu vigoare ofensivă superioritatea 
noilor norme de conviețuire socia1' 
Spectatorul contemporan dorește 
lucrurile care strălucesc în 
noastră de azi să strălucească și^o 'i$ 
focurile rampei. Creația autenfe/jj. / 
n-are nevoie de tipare și șabloane 
care să stînjenească pe autori în 
zborul fanteziei lor, al spiritului 
inovator ; dimpotrivă, e necesar ca 
noul din viață să dea aripi noului 
din artă. Evident, noul din artă nu 
poate fi confundat cu falsele ino
vații, de cele mai multe ori luate 
cu împrumut, improprii pentru ex
primarea mesajului operei literare.

Mersul înainte al literaturii nu 
poate fi conceput fără confruntare* 
de idei, fără o critică principial^/ 
competentă și exigentă, care să re- i 
prezinte un baraj în calea triviali- ' 
tății și sărăciei de idei și care să i 
deschidă drum larg în fața creației 
militante pentru nou. Succesele de 
pînă acum ale dramaturgilor noștri 
arată limoede că progresul creației 
se dobîndește prin autoexigență, 
prin receptivitate față de cerințele 
si gusturile mereu mai înalte ale 
publicului nostru.

Pentru dezvoltarea dramaturgiei, 
a comediei, un rol important le revi
ne si teatrelor. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă procedează 
just cerînd teatrelor să-și dezvolte 
inițiativa și să-și întărească răspun
derea pentru calitatea repertoriului. 
Faptul nu scutește însă Comitetul de 
sarcinile sale proprii în îndrumarea 
mișcării noastre teatrale de răs
punderile sale față de conținutul și 
nivelul artistic al repertoriului tea
trelor.

Teatru] nostru contemporan dis
pune de actori străluciți, de regizori 
care promovează varietatea de sti
luri, soluțiile curajoase, noul în. 
tr-adevăr nou, de dramaturgi înzes
trați și foarte diferiți între ei. Pe 
această bază, teatrul nostru a dobîn. 
dit succese de prestigiu ; ele ne în
dreptățesc să-i cerem și mai mult, în 
numele dragostei pe care l-o purtăm.

C. POENARU
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Primele întreceri 
de înot si sărituri

Pe scurt TOATĂ ȚARA

baschet! Rapid București—Partizan PJovisad 67-62
Echipa feminină de baschet Partl- 

san-Novisad și-a încheiat turneul a- 
■earâ, In «ala Floieasca din Capi
tală.

Ca șl în prima partidă (cînd au 
cîștigat cu 63—46) baschetbalistele 
de la Rapid au prestat un joc dina
mic, eficace, obținînd din nou vic
toria cu 67—62. Partida de aseară 
ș-a deosebit însă de cea de vineri 
prin echilibrul dintre cele două e- 
chipo în tot timpul jocului. Primele 
puncte le-au marcat iugoslavele, 
dea după circa 10 minute scorul era 

;49—11 pentru Rapid. Spre sfîrșitul 
reprizei, echipa oaspete joacă mai 

' decis și egalează : 25—25. Pînă la

pauză însă rapldlstele obțin avanta
jul : 36—27.

Repriza secundă are o desfășu
rare și mai interesantă. Pornind la 
atac, jucătoarele iugoslave înscriu 
13 puncte în 4 minute.' în același in
terval, baschetbalistele noastre nu 
reușiseră să înscrie decît 4 puncte. 
Scorul devine acum 42—40 pentru 
Rapid și se menține strîns pînă a- 
proape de sfîrșit. Cu un finiș mai 
puternic, rapidistele reușesc totuși 
să cîștige cu scorul de 67—62. S-au 
remarcat Ferencz, Racoviță, Nicules- 
cu (de la Rapid), Kalosevic, Fe- 
renezi, Pavllc (de la Partizan Novl- 
sad).

I. DUMITRIU

Schiorii romîni victorioși peste hotare
Schiorii romîni au repurtat două 

frumoase victorii în prima zi a con
cursului internațional de probe nor
dice desfășurat în stațiunea Galya- 
tetö din R. P. Ungară. Gh. Cincu s-a 
clasat pe ptimul loc la 15 km cu 
timpul de 1 h 06' 10". Concurentul 
maghiar Pall Sajgo a sosit al doilea 
cu 1 h 07’ 10”. Pe locul trei s-a cla
sat un alt concurent romîn, Ion Ră
șină, cronometrat cu timpul de 1 h 
07' 18".

Proba feminină de 5 km a fost 
dominată de reprezentantele R. P. 
Romîne : Marcela Bratu învingătoare 
în 22’ 22" și Elena Tom clasată a 
doua la 25". Locul trei a revenit 
schioare! maghiare Henrika Fe
rencz.

Austriacul Heihenhausser cu 517,10 
puncte a cîștigat proba de combi
nată nordică.

„Cupa Predeal“
PREDEAL 10 (Prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat pe pîrtiile de la Predeal con
cursurile de schi pentru „Cupa Pre
deal“. Principala probă a competi
ției — 15 km fond — a fost cîști- 
gată de N. Sumedrea cu rezultatul 
de 46’34” (pîrtia cu multe coborîri a 
favorizat obținerea unui astfel de 
timp). în cursa de 5 km cea mai 
bună s-a dovedit a fi Iuliana Matei 
cronometrată în 19’05”. La junioare 
(3 km) prima a sosit Rodica Sto- 
ian, iar la juniori (5 km) Moise Sto- 
ian. Ștafetele au revenit formațiilor 
Casa ofițerilor Brașov (3X3 și 
3 X 10 km) și Tractorul (3X5 km). 
Concursul pentru „Cupa Predeal” a 
fost cîștigat de echipa Casa ofițe
rilor Brașov.

COMPETIȚII...
HANDBAL. — „CUPA DE IARNĂ” : 

Rafinăria Teleajen — C.S.S. București
16— 13 î Rapid — Metalul „23 August”
17— 17 ; Steaua — Dinamo 14—12.

CUPA „SPORTUL POPULAR” (juniori): 
S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Ploiești 
23—11 ; S.S.E. Timișoara — S.S.E. Ora
dea 23—19 ; junioare : S.S.E. Ploiești — 
S.S.E. nr. 2 București 10—5 i C.S.S. Ba
natul Timișoara — S.S.E. Oradea 32—9.

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru turneul final care se va desfă
șura la București între 22—24 februarie.

BASCHET. — Campionatul republican : 
MASCULIN : Progresul București — 
Steaua 67—115 ; Știința Cluj — Politeh-

In cadrul concursului, eleva Ga
briela Popescu execută o săritură în 
„echer".

CONFERINȚE PENTRU CO
LECTIVIȘTI. în ultimele 3 luni 
la căminele culturale din raionul 
Focșani au fost tinute în fața 
colectiviștilor aproape 1 200 de 
conferințe. în comuna Vidra, la 
conferința „Victoria deplină a so
cialismului în R.P. Romînă” au 
luat parte peste 250 de colecti- 
viști. în comuna Slobozia Cio- 
răști au fost expuse conferințe 
cu tema „Dezvoltarea avutului 
obștesc, factor important în întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective“. Colecti
viștii din mai multe comune ale 
raionului au ascultat conferințele 
„Știința și religia", „Despre face
rea lumii' etc.

ÎNTÎLNIRE CU TINERII CITI
TORI. Elevii și pionierii școlii 
medii nr. 3 din Suceava s-au în- 
tîlnit recent cu scriitorul Octav 
Pancu-Iași. Scriitorul a vorbit ti
nerilor cititori despre cărțile ce 
le pregătește în prezent, după 
care au urmat discuții. întîlnirea 
dintre scriitor și tinerii cititori 
s-a încheiat cu un frumos pro
gram artistic dat de elevii școlii.

INSTRUCTAJ. De curînd la 
stațiunea de mașini și tractoare 
din Roman a avut loc o ședință 
de instruire a mecanizatorilor 
privind cunoașterea și respec
tarea regulilor de circulație, 
organizată de serviciul de 
inspecție auto și circulație din 
cadrul D.M.R. Bacău împreună 
cu consiliul agricol regional. Cu a-

cest prilej au fost prezentate cîte
va filme de scurt metraj pe teme 
de circulație. Asemenea ședințe 
au mai fost organizate la S.M.T. 
din Hemeiuși, Ștefan cel Mare, 
Podoleni și altele.

SCHIMB DE EXPERIENȚA. 
La G. A. S. Prejmer, regiunea 
Brașov, a avut loc recent un 
schimb de experiență cu tema 
„Creșterea și hrănirea rațională 
a vacilor“, la care au participat 
specialiști din unitățile agricole 
socialiste din regiune.

CURS PENTRU POMICUL- 
TORI. La stațiunea experimen
tală pomicolă din Fălticeni 
se desfășoară în prezent un 
curs de pregătire la care partici
pă brigadieri și tehnicieni pomi
coli din gospodăriile colective și 
gospodăriile de stat din regiunile 
Bacău, Galați și Suceava. Cursan- 
ții audiază lecții însoțite de de
monstrații practice despre tăierile 
de fructificare și formarea co
roanei la pomi.

EXPOZIȚII DIN PREPARATE 
CULINARE. în scopul sporirii 
sortimentelor, ridicării calității 
produselor și îmbunătățirii deser
virii, unitățile din rețeaua ali
mentației publice din orașele 
Galați, Brăila, Focșani și Tecuci 
au inițiat „Luna preparatelor cu
linare“. Cu acest prilej vor fi or
ganizate expoziții de preparate 
culinare și de cofetărie cu vîn- 
zare.

u ă victorie la hochei
în meciul de aseară cu toate că re- 

s-a
Pe măsură ce se apropie data 

campionatelor mondiale din acest zultatul a fost mult mai sever, 
an, programul jucătorilor de hochei remarcat totuși o scădere a ritmului 
fruntași din tara noastră devine mai 
bogat și interesant. După ce au avut 
de susținut cîteva întîlniri peste ho
tare, la începutul sezonului, urmate 
de disputele dîrze din cadrul cam
pionatului republican, sportivii 
noștri i-au primit ca oaspeți pe 
excelenții patinatori cehoslovaci, iar 
acum, pe reprezentanții R. P. F. Iu
goslavia.

Dubla întîlnire cu acești adver
sari, desfășurată la un interval de 
24 de ore, cu aceleași loturi, ne-a 
prilejuit un dublu succes : mai pu
țin categoric în prima seară (6—4), 
mai lejer în cea de-a doua 10—2 
(3—0 ; 3—1 ; 4—1), Desigur, ținînd 
seama' de faptul că "ambele dispute 
s-au înscris în programul general de 
pregătire pentru campionatele mon
diale, ni se pare mai important să 
privim critic jocurile de sîmbătă și 
duminică, cu toate că rezultatele 
ne-au fost favorabile. în prima sea
ră, hocheiștii din formația noastră 
reprezentativă au intrat pe patinoar 
foarte încrezători în posibilitățile 
lor, iar după 15 secunde conduceau 
cu 1—0. Acest mod de a privi un 
joc și-a arătat efectul negativ spre 
sfîrșitul întîlnirii cînd, în ciuda su
periorității evidente, 
6—4, de la 5—1 (!)

de joc redată de altfel și de momen
tele în care s-au înscris punctele : 
secunda 30 aduce primul gol, cel 
de-al doilea venind de-abia după 
patru minute și jumătate, iar urmă
torul de-abia în min. 16, în ciuda 
unei dominări nete a echipei R. P. 
Romîne, iar în ultima repriză; de 
exemplu, scorul a fost modificat 
de-abia după patru minute !

Desigur că adversarii întîlniți au 
prezentat o formație decisă să nu 
cedeze cu ușurință. Cu toate aces
tea, subliniind încă o dată, rezulta
tele echipei noastre naționale, re
amintim de unele ratări copilărești 
(Florescu, Szabo și Calamar în pri
ma repriză), de unele ieșiri nervoa
se ce se cer total eliminate (Szabo 
Geza și Florescu) ca și nerespecta- 
rea unor indicații tehnico-tactice 
ale antrenorilor care i-au făcut să 
acționeze uneori la întîmplare.

în următoarele întîlniri interna
ționale prilejuite de tradiționala 
competiție Cupa Orașelor, ce se vor 
desfășura în Capitală, hocheiștii 
noștri pot dovedi 
tivă acumulată în 
pînă acum dînd, 
lor la „mondiale", 
lorii lor maxime.

Ieri dimineață pe pista acoperită de 
la stadionul „Dinamo” din Capitală a 
avut loc un concurs de atletism pen
tru juniori și junioare, dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Au participat 
aproape 200 de tineri șl tinere de la 
majoritatea cluburilor bucureștene. In 
fotografie : un aspect din proba de 
55 metri garduri rezervată băieților.

(Foto : R. Costin)

nica Cluj 69—55 ; Știința Craiova — Vo
ința Iași 68—46 ; Dinamo Oradea — Ști
ința București 59—56 i Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu Brașov 75—74 j 
C.S.O. Galați — Rapid București 54—50 t 
Știința Timișoara — Știința Tg. Mureș 
82—60 ; A. S. Roman — Farul Constanța 
53—51.

FEMININ : Unirea București — Voința 
Brașov 56—58 ; Știința București — 
Știința Timișoara 63—35 ; Voința Ora
dea — Voința București 38—44 i Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș 58—51 i 
Olimpia București — C.S.M.S. Iași 48—33.

creșterea calita- 
confruntările de 
înaintea plecării 
un etalon al va-

Ieri dimineață ti
nerii fotbaliști com
ponent! ai 
U.E.F.A. au 
o întilnire 
în compania
fiel de categoria A, 
Progresul București. 
Juniorii au 
mal multă 
vitate în 
acestei partide reu
șind, la capătul celor 
90 de minute, să cîș- 
tlgo meciul cu scorul 
de 3—2.

’ fotografie :
•’.in timpul

(Foto : \r. Rolbu)

EM. VALERIU

iotului 
susținut 
amicală 
forma-

dovedlt 
combati- 
decursul

ala
(Agerpres).

scorul devenise
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Sportivi fruntași din U.R.S.S., 
nada, Jamaica, Noua Zeelandă, R. P. 
Polonă și S.U.A. au participat la con
cursul atletic desfășurat în sala 
„Coliseum“ din Los Angeles. Pentru 
a doua oară în decurs de o săptămâ
nă Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) l-a 
întrecut pe Ralph Boston, sărind la 
.ungime 8,00 m față de 7,96 m cit a 
\

Coliseum
realizat atletul american. In proba 
de săritură în înălțime, Valeri Bru
mei și John Thomas au obținut a- 
ceeași performanță 2,14 m. După 
numărul de încercări ratate locul în- 
tîi a fost acordat lui Thomas. O mare 
surpriză s-a înregistrat în cursa de 
1 milă. Neozeelandezul Peter Snell, 
recordman mondial, a fost învins de 
americanul Jim Grelle. Timpul în
vingătorului — 4’ 04’’ 7/10. Snell a 
sosit al doilea după 1” 7/10. Proba de 
1 000 yarzi (914,40 m) a fost cîștigată 
de canadianul Bill Crothers în 2’ 13” 
8/10.

0 Peste cîteva zile va începe 
prima ediție a „Cupei Europei“ la 
box. Inaugurarea competiției o vor 
face echipele R. P. Bulgaria și Ir
landei, care se vor întîlni la 22 fe
bruarie la Dublin. După reuniunile 
de verificare care au avut loc la 
Sofia federația bulgară a stabilit 
următoarea echipă în ordinea cate
goriilor: S. Panaiotov (muscă), M. 
Mițev (cocoș). R. Iuseinov (pană),I. 
Traikov (semiușoară), I. Kiriakov 
(ușoară), A. Mițev (semimijlocie), 
G. Alipiev (mijlocie mică), M. Ve
liev (mijlocie), V. Paparizov (semi
grea) și T. Pandov (grea).

9 După cum se știe, meciul R. P. 
Romînă-R. P. Polonă va avea loc 
la 3 și 17 martie la București și 
respectiv Varșovia. In celelalte 
partide urmau să se întîlnească R. 
D. Germană cu Franța și U.R.S.S. 
cu Italia. Federațiile din Franța și 
Italia au anunțat că nu vor parti
cipa la competiție. In felul acesta 
pentru turul următor se califică e- 
chipele U.R.S.S. și R. D. Germane.

G Boxerii noștri își continuă pre
gătirile. Se cunosc reprezentanții 
la 7 categorii : C. ducă (muscă), 
N. Puiu (cocoș), A. Olteanu (pană), 
C. Anton (semimijlocie), I. Monea 
(mijlocie), St. Cojan (semigrea) și 
V. Mariuțan (grea). Antrenorii au 
de ales titularii la semiușoară, 
ușoară și mijlocie mică unde can
didează FI. Pătrașcu, I. Dinu, I. Mi- 
halik, H. Löw și V. Badea.

în ultimul joc al turneului pe care l-a 
întreprins in U.R.S.S., echipa de hochei 
pe gheață a S.U.A. a întilnit duminică 
la Moscova echipa de tineret a U.R.S.S. 
Tinerii hocheiști sovietici au repurtat o 
categorică victorie cu scorul de 10—2 
(2—Ô î 4—2 î 4—0). în decursul celor 3 
meciuri susținute hocheiștii americani au 
primit 34 de puncte și au inscris nu
mai 5.

★
Hotărîrea C.I.O. prin care la Jocurile 

Olimpice va participa o echipă unită a 
Germaniei atrage după sine unele modi
ficări in programul turneului preolimpic 
de fotbal. în consecință, secretariatul fe
derației internaționale de fotbal (F.I.F.A.) 
a decis următoarele : „în grupa euro
peană „R” Germania (și nu R. F. Ger
mană) va juca în primul tur cu Olanda, 
învingătorul va întîlni apoi pe cîștigă- 
toarea dintre U.R.S.S. și Finlanda.

o Din relatările presei poloneze 
reiese că cel mai în formă pugilist 
este „cocosul“ Zydacek din echipa 
clubului Legia. O formă bună de
monstrează și „semigreul“ Pietrzy-
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pu- 
din 
nu

kowski (din fotografie) care va 
tea fi văzut de amatorii de box 
Capitală. Din echipa poloneză 
vor lipsi de asemenea campionul
european T. Walasek (mijlocie), Z. 
Olech (muscă) și J. Adamski 
(pană).

In grupa „T" prin retragerea echipei 
R. D. Germane, echipa R. P, Polone va 
juca direct in turul doi cu Italia sau 
.Turcia.

echlpei reprezentatl-
U.R.S.S., Nikolai Gu-

© Disputa meciului de fotbal Fran
ța—Anglia din cadrul „Cupei Europei” 
programat la 27 februarie la Paris o 
pusă sub semnul întrebării. Fotbaliștii 
francezi au anunțat că vor face gre
vă în ziua respectivă dacă liga pro
fesionistă șl federația nu le vor sa
tisface revendicările.

9 Formația italiană de fotbal F. C. 
Bari a fost amendată cu 500 000 de 
lire pentru că a refuzat să se supună 
controlului sanitar impus de federație 
în cadrul campaniei de luptă împo
triva folosirii „dopingului".

9 Jucătorul de fotbal G. Watkln 
din echipa colegiului Hereford (An
glia) a găsit o originală modalitate de 
a anunța acasă rezultatul formației 
șale. După flecaro meci, el lansează 
un porumbel călător care poartă un 
bilet cu rezultatul meciului.

R. P. Ungară — 4.
9 După fotbal, în R. S. Ceho

slovacă, hocheiul pe gheață este unul 
din cele mai populare sporturi. In 
controalele federației sînt înregistrați 
55 090 de jucători. Un număr de 37 
de patinoare artificiale, dintre care 14 
acoperite, constituie o solidă bază 
materială pentru dezvoltarea continuă 
a hocheiului.

mează S.U.A. — 9, Iugoslavia — 8, 
Argentina — 6,

O Antrenorul 
ve de fotbal a 
liaiev, a prezentat în fața jucătorilor 
planul de pregătire pentru sezonul in
ternațional, La ședință au luat parte 
toți fotbaliștii lotului printre care că
pitanul echipei U.R.S.S., Igor Netto, Lev 
Iașin, Anatolie Krutikov, Valeri Voro
nin, Igor Cislenko. Valentin Ivanov, 
Slava Metreveli și alții. Anul acesta 
echipa U.R.S.S. va susține întîlnlri a- 
micale cu reprezentativele Suediei, 
R. P. Ungare, Italiei, R. P. Bulgaria ' 
șl Marocului, precum șl întîlniri ofi
ciale din cadrul „Cupei Europei” inter- 
țări.

■■

8,18 m ! Fotografia primită lori 
seară îl înfățișează po Ter Ovane- 
slan la un concurs disputat ziiole 
trecute într-o sală din New York 
cînd a realizat această performanță.

9 Federația internațională de șah 
recunoaște în momentul de față 66 de 
mari maeștri internaționali. Ei aparțin 
unul număr de 17 țări, cel mai mulțl 
so numără din : U.

______
.R.S.S. — 22 î ur-

9 Federația engleză de fotbal a 
trimis tuturor cluburilor o circulară în 
care le reamintește că balonul alb este 
obligatoriu pentru jocurile în noc
turnă.

k
In semifinalele „Cupei campionilor eu

ropeni” la tenis de masă echipa maghia
ră Vasutas Epitok a învins cu scorul da 
5—1 pe Grafiki Zagreb, cîștigătoarea tro
feului de anul trecut. In finală, jucătorii 
maghiari vor întîlni echipa învingătoare 
din .cea de-a doua semifinală : C.S.M. 
Cluj — Lokomotiv Leipzig.

*■
Au luat sfîrșit campionatele europene 

de patinaj artistic. Din nou titlul de 
campioană în proba feminină a revenit 
olandezei Sjoukje Dijkstra cu 2 324,6 
puncte, urmată de Nicole Hassler (Fran
ța) — 2 188,6 puncte și Reghina Heitzer 
(Austria) 2 187,4 puncte. Pe locul 4 s-a 
clasat campioana cehoslovacă Jana Mraz- 
lcova — 2 171,5 puncte.

■Ar
Falun se desfășoară Jocurile nor

de schi. Proba de 15 km fond re
zervată juniorilor 
sportivul sovietic 
a realizat timpul 
Mirja Lehtonen a 
ba de 10 km, realizînd 37' 
Thoma (R. F. Germană) s-a clasat pe pri
mul loc în proba de combinată nordică. 
Ștafeta 3 X 10 km (masculin) a revenit 
formației Suediei — 1 h 42' urmată de 
cele ale Norvegiei — 1 h 42'/și U.R.S.S. 
— 1 h 43’ 33”. Proba feminină de 3 X 5 
km s-a încheiat cu succesul schioarelor 
din Suedia — 1 h 59’ 22". în cursa de 
30 km fond, cel mai bun timp a fost rea
lizat de suedezul Regner Persson — 1 h 
40’ 56”. Sixten Jernberg (Suedia) s-a cla
sat pe locul doi cu 1 h 40' 33" urmat de 
Roennlund (Suedia) — 1 h 41’ 04” și Pa
vel Kolcin (U.R.S.S.) — 1 h 41’ 33”.

a fost cîștigată de 
Anatoli Akentiev, care 
de 50’ 30". Finlandeza 
cucerit victoria în pro- 

51”. Georg

PRONOSPORT
Concursul nr. 6 din 10 februarie 1963
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Florentina — Milan 
Genoa — Napoli 
Internazlonale — Palermo 
Lanerosi — Mantova 
Roma — Catania 
Spal — Sampdorla 
Torino — Modena 
Venezia — Atalanta 
Cosenza — Cagliari 
Foggia — Padova 
Slmmenthal — Lazio 
Udlnese — Messina 
Bologna — Juventus

Ieri, bazinul Floreasca a găzduit 
prima etapă a unei noi și interesante 
competiții : campionatul de sărituri 
și înot al Capitalei rezervat copiilor 
și juniorilor.

Ne-am adresat tovarășului C. Mi
hai, secretar general al federației de 
specialitate, cu rugămintea de-a ne 
da cîteva lămuriri, în legătură cu a- 
ceasta manifestare.

— Competiția, la care sînt înscriși 
sute de copii și juniori, a fost creată, 
sub această formă, pentru prima 
oară. Urmărim în acest fel să angre
năm și să depistăm elementele cele 
mai talentate la sărituri și inot, să le 
asigurăm posibilitatea unei activități 
competiționale continue și organi
zată.

Campionatul se dispută pe etape, 
cu adițiune de puncte, individual și 
pe echipe, pe diferite vîrste și cate
gorii, iar cîștigătorii, în afara titluri
lor de campioni de iarnă ai Capita
lei, li se vor înmâna diferite premii. 
Concomitent, se desfășoară și un 
campionat de polo pentru echipe de 
copii și juniori.

S-a stabilit ca asemenea campio
nate să fie organizate in timpul ier
nii și în alte orașe care posedă bazi
ne acoperite (Cluj, Reșița, Galați 
etc.). Urmărim ca și în timpul verii 
aceste campionate să aibă o desfășu
rare regulată:

După părerea noastră, asemenea 
competiții — la care cluburile au 
răspuns cu multă însuflețire — pot 
și trebuie să constituie embrionul 
unei activități permanente, cu pers
pective reale de dezvoltare a tinere
lor talente. Sperăm că rezultatele nu 
vor întîrzia. Ne îndreptățesc la aces
te optimiste anticipări, ambianța 
însuflețită care a domnit în prima 
etapă, numărul mare de concurenți 
și numeroasele talente care au evo
luat cu acest prilej.

GH. R.

Comemorarea scriitorului mongol Dajdorjiin Națagdorj

Duminică seara a avut loc în sala 
Lectoratului central din Capitală o 
manifestare consacrată comemorării 
morții marelui scriitor mongol Daj- 
dorjiin Naț.agdorj (1906—1937), orga
nizată de Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științifice 
din cadrul Comitetului de stat pen
tru cultură și artă în colaborare cu 
Uniunea scriitorilor din R. P. Ro
mînă.

Cu acest prilej, scriitorul Hara- 
lamb Zincă a vorbit despre viața și

opera acestui reprezentant al noii li
teraturi mongole. Scriitorul come
morat a pus bazele dramaturgiei și. 
s-a ocupat de studiul limbii și lite-' 
raturii țării sale, numărîndu-se prin- 
tre primii traducători în limba mon
golă a unor lucrări din literatura u- 
niversală.

în scurta sa viață el a scris nu
meroase poeme în care răsună un 
apel cald de prietenie între popoare 
și o aspră condamnare a războaielor 
agresive.

(Agerpres)

Timpul cumpărătorului
(Urmare din pag. I a)

în ce privește repartizarea mai judi
cioasă a unităfilor comerciale în cartie
rele noi ale orașului cum sînt Balta 
Albă, Căjelu, Ciulești, problemă sesi
zată de altfel de corespondenții volun
tari ai ziarului nostru în scrisorile trimi
se redacției, tovarășii din Direcția co
mercială a Capitalei ne-au infor
mat că deși Institutul Proiect București 
a primit soluțiile corespunzătoare pen
tru dotările comerciale în diferite an- 
samble de locuințe, totuși proiectarea 
și executarea acestora au întîrziat prea 
mult.

Cîteva cuvinte despre vînzarea da 
mărfuri preambalate. Nu există cumpă
rător care să nu fi remarcat și apreciat 
progresele evidente realizate în acest 
domeniu. însă, numărul sortimentelor

preambalate poate fi mult mărit. De a- 
ceea, organele de resort studiază posi
bilitatea extinderii preambalatelor la 
sortimentele și gramajele mai solicitate 
de publicul consumator.

Este un fapt cunoscut că pentru eco
nomisirea timpului cumpărătorului o 
mare importants au nu numai aprovi
zionarea și buna organizare interioară 
a magazinelor, ci și comportarea vînză- 
forilor — ne-au spus în încheiere 
tovarășii din organizațiile comerciale 
ale Capitalei. Ei trebuie să manifeste 
mai multă operativitate și solicitudine 
fajă de cetățeni. Și pe viitor, va conti
nua să stea în centrul atenției noastre 
munca de educare a lucrătorilor din 
comerj, urmărind ca întregul nostru 
personal din comerf să-și însușească 
metodele noi de deservire rapidă șl 
exemplară a publicului consumator.

Prin cîteva întreprinderi din Budapesta
Am vizitat recent cîteva întreprin

deri budapesfane. Peste tot, se depun 
eforturi pentru îndeplinirea planului, 
care prevede sarcini sporite pen
tru acest an. Bunăoară este pre
văzut ca în întreaga fără producția in
dustrială să crească cu 8 la sută fafM 
de 1962. La rîndul lor, investițiile vor 
crește cu 14 la sută, afingînd suma de 
39,4 miliarde forinfi. în acest an se va 
termina construcfia unor fabrici și uzine 
începute mai înainte, la altele se des
fășoară lucrări de modernizare, iar 
cele proiectate vor intra în faza de 
șantier. Unităfile agricole socialiste vor 
primi anul acesta 135 800 tone îngră
șăminte chimice, 5 230 tractoare, 1 170 
combine.

...Primul popas l-am făcut la combi
natul Csepel.

Ne însofește Récz Otto, un bărbaf 
voinic care lucrează aci de peste două 
decenii. E inginer și conduce seefia 
experimentală chiar de la înființare din 
1954.

— Eram copil cînd am intrat prima 
oară pe poarta Csepelului — îmi spune 
tovarășul Râcz. Tata lucra la o fabrică 
de fevi și m-a dat aici să învăf mese
ria de turnător, l-am împlinit dorinfa. 
în anii regimului de democrație popu
lară am îndeplinit și o dorință a mea, 
aceea de a învăța. Seara, după lucru, 
mergeam la școală. Am absolvit liceul 
apoi am urmat politehnica și am ieșit 
inginer.

La turnătorie lucrează un mare 
număr de ingineri și tehnicieni, dintre 
care peste 80 la sută au fost ei înșiși 
muncitori în seefie. în acest an numărul 
celor care învață la diferite școli este 
de aproape 60. Aici se toarnă zil
nic diferite piese pentru autocamioa
nele Csepel, pentru motocicletele „Pa- 
nonia", pentru tractoare și alte tipuri 
de mașini.

Seefia pe care o conduce Râcz Otto 
se ocupă de introducerea noilor pro
cedee de turnare în vederea reducerii 
procentului de rebuturi și îmbunătățirii 
calităfii pieselor turnate. în turnătoria 
multe operațiuni sînt mecanizate, re
zultat al muncii desfășurate de seefia 
experimentală. Ne oprim în fafa unei 
benzi rulante, formată din cîteva zeci 
de vagonefi care seamănă cu niște 
platforme mobile. Pe aceste platforme 
se așează modele de nisip presate în 
forme metalice. Banda înaintează șl 
formele se opresc pufin, atît cîț îi tre
buie priceputului turnător Gersteinbrein 
Lénard să le umple cu fontă incandes
centă, Apoi, banda pornește mai de
parte. La celălalt capăt, formele sînt 
descărcate și deschise.

într-o altă ioc(le formele se fac din- 
tr-un amestec da nisip șl sactz. Ames

tecul se Introduce în tipare încălzite, 
ceea ce face ca sacîzul să se topească 
și să ia forma tiparului. Pentru cimen
tare, forma se introduce cîteva minute 
înfr-un cuptor. Această nouă metodă 
folosită de turnătorii de la Csepel a 
contribuit într-o măsură însemnată la 
reducerea rebuturilor.

La Fabrica de motociclete „Panonia”, 
care face parte din combinatul Csepel,

De la corespondentul 
nostru

muncitorii au luat hotărîrea ca în acest 
an să depășească planul și să îmbună
tățească calitatea motocicletelor.

— Am început anul 1963 cu bine. 
— îmi spune muncitorul Zibor György 
care montează blocul motorului.

— „Panonia“ care se fabrică acum 
este mul) îmbunătățită fafă de prima 
motocicletă de acest fel produsă în 
1954, e mai ușoară, mai elegantă, dez
voltă o viteză mai mare. Puterea ei a 
crescut de la 9 c.p. la 15, iar timpul 
de fabricație s-a redus.

Makk Sebesfyén, care povestește 
toate acestea nu fără oarecare mîndrie, 
se oprește cîteva clipe. Apoi mă în
treabă :

— Știți tn cît timp fabricăm o „Pa
nonia“ ? în numai 4 minute. Și ne-am 
propus ca anul acesfa să scurtăm acest 
timp.

...Fabrica de anvelope din Budapesta 
este veche, a împlinit 75 de ani. Ea 
este totuși nouă. Trec prin secții și văd 
lucrînd mașini moderne ; altele noi 
se montează acum.

— In 1965, cînd reconstrucția între
prinderii va fi terminată m:-a spus in
ginerul Doboș, vom produce de cinci 
ori mai multe anvelope decît în 1960. 
Anul trecut am primit titlul de între
prindere fruntașă și vrem ca și în acest 
an să păstrăm cu cinste acest titlu de 
onoare.

...Fabrica de mobile din Ujpesl este 
în reconstrucție și lotuși producția con
tinuă. Planul pe anul trecut a tos* rea- 
l'zat. In decembrie, muncitori: de aici 
au produs primul tip de recamieu de 
două persoane. Pentru trimestrul I al 
anului în curs au primit o comandă de 
570 de bucăfi.

ir
Pe graficele de producție din unită

țile industriale vizitate am văzu* înscrise 
la loc de onoare realizările pe luna 
ianuarie 1963. Ele exprimă năzuința 
colectivelor de muncă de a îndeplini 
și depăși sarcinile de plan din noul an.

A. POP

Montaroa mașinilor în noua secție de laminoare a Uninolor siderur
gice „Csepel* din H.P. Ungară.
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Pentru dezvoltarea 
comerțului internațional 
Decâarațiîâe primului ministru al Danemarcei

Sosirea îa Varșovia 
a tovarășului 

Gh. Gaston Marin
9

la declarația C.C. 
din Danemarca, 
în legătură cu 
eșuării fratative-

COPENHAGA 10 (Agerpres). — In 
numărul său din 9 februarie, ziarul 
„Land og Folk“ a publicat scrisoarea 
de răspuns a lui J. Krag, primul mini
stru al Danemarcei,
al Partidului Comunist 
care i-a fost înmînată 
situația creată în urma 
lor de la Bruxelles.

Guvernul va continua și pe viitor să 
tindă spre extinderea legăturilor co
merciale cu toate țările, declară în 
scrisoarea sa Krag. Aceasta se referă, 
de asemenea, și la țările răsăritene. 
După cum se știe, în acest an au fost 
încheiate acorduri comerciale pe o 
durată de trei ani cu Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria și Romînia. în ceea 
ce privește Uniunea Sovietică, noi 
menținem cu ea legături comerciale

conform acordului comercial, cu o du
rată de doi ani, încheiat la 1 ianuarie 
1962.

Guvernul danez, relevă Kraq, este 
cointeresat nu numai în menținerea, dar 
și în extinderea acestui comerț care 
cuprinde importul unor semifabricate și 
materii prime importante pentru in - 
dustria și agricultura daneză, precum și 
exportul de mărfuri industriale, printre 
care nave și utilaj industrial, precum și 
produse agricole.

„Posibilitățile extinderii comerțului cu 
U.R.S.S. vor fi examinate atît în timpul 
vizitei lui A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., care va 
sosi la Copenhaga în luna următoare, 
cît și în timpul vizitei mele în Uniunea 
Sovietică în luna iulie a.c.“, arată 
încheiere în scrisoarea sa J. Krag.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 
februarie a sosit la Varșovia 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Pe aeroportul din Varșovia oaspe
tele a fost intim pinat de Stefan 
Jedrychowski, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, 
și de către locțiitorul : 
Fidelski.

Au fost de față < 
Gheorghe Diaconescu, 
R. P. Romîne în R. 
membri ai ambasadei 
Mauriciu 
Comitetului de Stat al Planificării 
R. P. Romîne.

Gh. Gaston Marin conduce de
legația guvernamentală romînă care 
se află la Varșovia la tratati
vele în problemele colaborării econo
mice dintre cele două țări.

MOSCOVA. La 10 februarie 
răsit Moscova îndreptîndu-se 
Geneva, pentru a participa la 
tivele Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, Vasili Kuznețov, prim 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și Semion Țarapkin, 
membru al colegiului Ministerului 
Afacerilor Externe.

a pă- 
spre 

trata-

BONN. Potrivit agenției Reuter, 
Heinrich von Brentano, șeful grupului 
parlamentar al partidului creșfin-demo- 
crat din Germania occidentală, a de
clarat la 9 februarie că „nu încape în
doială“ că Adenauer își va da demi
sia din funcția de cancelar în toamna 
acestui an.

I

în

său, Roman

de asemenea 
ambasadorul 
P. Polonă, 

ai ambasadei romîne 
Novac, vicepreședinte

Și 
al 
al

Vizita la Moscova a reprezentanților
cercurilor de afaceri britanice

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 9 
februarie Serghei Borisov, locțiitor 
al ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S., a avut o convorbire cu re
prezentanții cercurilor de afaceri 
britanice care au sosit la Moscova, 
în timpul convorbirii prietenești, 
care a durat peste două ore, s-au 
discutat problemele dezvoltării con
tinue a comerțului sovieto-britanic. 
Roy Thompson, președintele trustu
lui de presă „Thompson Newspa
pers Limited“, care conduce delega
ția, a declarat că numeroase socie
tăți engleze, inclusiv firme de con
strucții navale, sînt interesate să 
facă comerț cu Uniunea Sovietică.

La rîndul său, Serghei Borisov a 
subliniat că organizațiile comerciale 
sovietice consideră că este posibil să 
se mărească considerabil schimbul 
de mărfuri între cele două țări.

El a menționat că în 1961 Anglia 
a ocupat primul loc printre țările ca
pitaliste în comerțul cu U.R.S.S. 
După cum reiese din rezultatele pre-

aflaliminare, în 1962 Anglia s© va 
probabil pe al 3-lea loc, în urma 
Finlandei și Germaniei occidentale.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu atitudinea Uniunii Sovie
tice față de Piața comună, Borisov 
a subliniat că U.R.S.S. se pronunță 
împotriva grupărilor economice în
chise, pentru comerț între toate ță
rile, fără nici un fel de restricții.

Opinii realiste
LONDRA. Ziarul englez „Obser

ver" subliniază într-un articol că 
majoritatea englezilor consideră 
schimbul comercial ca un mijloc fo
lositor pentru menținerea contacte
lor cu țările socialiste. Ziarul arată 
mai departe că în problema comer
țului cu Uniunea Sovietică ameri
canii persistă în „poziția rigidă 
dictată de considerentele războiului 
rece".

Pentru lărgirea relațiilor comer
ciale se pronunță de asemenea zia
rele britanice „Sunday Express 
„Sunday Citizen".

MOSCOVA. La 9 februarie a sosit 
la Moscova o delegație comercială 
din Turcia, condusă de Targan 
Ciarîklî, șef adjunct al Departamen
tului Comerțului Exterior al Minis
terului Comerțului. Delegația va 
duce tratative cu privire la livrări 
reciproce între U.R.S.S, și Turcia pe 
anul 1963.

DELHI. Intr-un interviu acordat 
săptămânalului „Blitz", primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a subliniat 
încă o dată hotărîrea Indiei de a 
promova neabătut politica de nean- 
gajare. Referindu-se la problema de
zarmării, Nehru a subliniat că 
„India continuă să fie cointeresată 
în crearea unei lumi . fără arma
mente și războaie“. „Dezarmarea, a 
spus primul ministru, devine în se
colul nostru cea mai importantă, pro
blemă a omenirii, problemă de care 
depinde existența ei". Nehru a su
bliniat că dezarmarea este unica al
ternativă în situația actuală inter
națională.

SITUAȚIA
BAGDAD 10 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat transmis la 10 
februarie de postul de radio Bag
dad, „pe întregul teritoriu al Ira
kului a fost restabilită liniștea”. 
Traficul feroviar a. fost reluat. Șco
lile urmează să-și reia cursurile luni 
11 februarie, la ora obișnuită. Aero
porturile și-au reluat în cursul zi
lei de duminică orariul normal. 
Restricțiile de circulație se vor men
ține numai în orele de noapte.

Agențiile de presă anunță că, po
trivit relatărilor unui grup de pa
sageri care au părăsit capitala Ira
kului în dimineața zilei de 10 fe
bruarie, în orașul Bagdad și la pe-

Arestarea Iui J. Nkomo
SALISBURY. Agenția U.P.I. rela

tează că guvernul din Rhodesia de 
sud a arestat pe Joshua Nkomo, pre
ședintele partidului „Uniunea po
porului african — Zimbabwe“, partid 
interzis de autorități. Ministrul justi
ției, Clifford Dupont, a declarat că 
împreună cu Joshua Nkomo au mai 
fost arestați încă trei africani, 
membri ai aceluiași partid.

RANGOON. La 9 februarie, un pur
tător de cuvînt al guvernului birman a 
anunțat că guvernul său refuză să mai 
reînnoiască licențele acordate în 1958 
unei companii petroliere americane din 
Los Angeles pentru explorarea resur
selor petroliere în unele regiuni ale 
Birmaniei. întrucît întreprinderile de 
exploatare a petrolului au devenit în 
Birmania proprietate de sfat, a precizat 
purtătorul de cuvînf, statul va depune 
eforturi și în direcția explorării zăcă
mintelor de petrol.

NEW YORK. Nelson Rockefeller, 
guvernatorul statului New York și 
unul din liderii partidului republi-

can, a criticat aspru, după cum 
menționează agenția France Presse, 
politica externă a partidului demo
crat de guvernămînt din S.U.A. „în 
decurs de două luni, a declarat el 
cu prilejul conferinței de presă, 
Statele Unite s-au angajat într-o 
gravă controversă publică cu Marea 
Britanie în legătură cu rachetele 
„Skybolt”, cu Canada în urma pre
siunilor exercitate asupra guvernu
lui Diefenbaker, și cu Franța în le- 

organizarea Europei oc- 
și problemele militare

provenite din Filipine. „Acesta mif-> 
suri, a declarat ministrul filipinez, 
au un caracter discriminatoriu, 
nejust și sînt îndreptate împotriva 
economiei filipineze'.

DIN IRAK

gătură cu 
cidentale 
atlantice”.

Soldați saudiți an cerut azil 
în Yemen

CAIRO. Postul de radio Cairo, ci
tînd o știre provenită din Sanaa, a 
transmis că 26 de soldați saudiți au 
cerut azil autorităților yemenito. 
Postul de radio a subliniat că sol- 
dații saudiți au cerut azil, refuzînd 
să facă parte din trupele Arabiei 
Saudite concentrate 
țizan și Najran, în
noi acțiuni împotriva regimului re
publican din Yemen.

MANILA. Intr-o declarație făcută 
la 9 februarie, ministrul filipinez al 
comerțului și industriei, R. Hechano- 
ra, și-a exprimat nemulțumirea față 
de restricțiile impuse de Statele 
Unite la importul de produse textile

în localitățile 
vederea unor

LONDRA. „Anglia trebuie să în
ceteze să livreze armament Repu-< 
blicii Sud-Africane" — se arată în
tr-o declarație dată publicității la # 
februarie la Londra de „Biroul afri
can" (organizație din care fac parte 
numeroși membri marcanți ai parla
mentului englez). „Biroul african" 
cheamă guvernul englez să sprijine 
rezoluția O.N.U. care condamnă po
litica de apartheid dusă de guver
nul Republicii Sud-Africane și să 
ajute Organizației Națiunilor Unités 
să aplice sancțiuni eficace împo-<j 
triva guvernului rasist Verwoerd. /D

BOGOTA. După cum relatează 
ziarul „Voz Democrata”, 4 000 de 
muncitori constructori din provincia 
Antioquia (Columbia) au declarat 
grevă în semn de protest împotri-. 
va concedierii unui număr de 400 de 
muncitori constructori. în orașul 
Caii, capitala provinciei Valle del 
Cauca, a avut loc o plenară a Fe
derației muncitorilor din această 
provincie în cadrul căreia s-a ară
tat că peste jumătate din muncito
rii constructori nu aii de lucru.

Ciocniri în V enezuela

în cadrul ajutorului acordat de 
Uniunea Sovietică Afganistanului, 
pe șantierele de construcție a șo
selei Kușka — Gherat — Kanda- 
gar lucrează pesto 1 500 excava
toare, camioane, buldozere, beto
niere și alte mașini aduse din 
U.R.S.S.

în fotografie : Turnarea beto
nului cu mijloace mecanizate.

„T-28",

riferii au mai continuat incidentele 
și schimburi de focuri de armă.

Tot la 10 februarie guvernatorul 
general a dat publicității un decret 
potrivit căruia portul de arme este 
interzis. Orice încălcare a acestei 
prevederi va fi pedepsită cu trei ani 
de închisoare. Autoritățile regionale 
sînt însărcinate să vegheze la în
deplinirea cu strictețe a acestui or
din.

Citînd postul de radio Bagdad, A- 
genția MEN anunță că comandan
tul gărzij naționale 
un decret prin care 
noi comandanți în 
naționale din Mosul 
Baakvba.

CARACAS 10 (Agerpres). — în 
capitala venezueleană situația de
vine tot mai încordată. Agențiile de 
presă anunță că numai în noaptea 
de 7 spre 8 februarie la Caracas 
fost detonate patru bombe, 
cursul întregii nopți, pe străzile 
rașului a avut loc un schimb 
focuri între poliția venezueleană
adversarii înarmați ai regimului 
președintelui Betancourt. La 8 fe-

au 
în 
o- 
de 
și

bruarie a fost devastată la Caracas 
clădirea Camerei de Comerț ameri
cane, care grupează majoritatea 
companiilor americane ce își desfă
șoară activitatea în Venezuela. Gu
vernul Betancourt, încercînd să a- 
runce vina pentru agravarea situa
ției din țară asupra Partidului Co
munist din Venezuela, a început 
mari razii împotriva „comuniștilor 
și simpatlzanților lor“.

Călătoria lui Gilpatric in Spania 
a fost

Grevă în Peru
aninată

Riposta hotârîtă a partizanilor 
smi-victnaiiiczi

din regiunea
130 km de Saigon, 

de presă. Parti- 
agenția Associated 
în repetate 

diemiste
rînduri 
din a-

irakiene a dat 
au fost numiți 
fruntea gărzii 
și din regiunea

*

BAGDAD 10 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Bagdad, 
la 9 februarie trupele revoluționare 
l-au arestat pe generalul Ahmed 
Saleh El-Abdi, fostul șef al statului 
major al armatei irakiene.

k
CAIRO 10 (Agerpres). — După 

cum transmite postul de radio 
Bagdad, noul guvern al Irakului a 
fost recunoscut de 8 state arabe : 
R.A.U., Yemen, Algeria. Kuweit, Ma
roc, Siria, Arabia Saudită și Iorda-

Zădărnicirea. unei intruniri 
a neoi as ciștilor la Livorno

WASHINGTON 10 
genția Associated 
guvernul Statelor 
amîne pentru o dată nedefinită vizita 
ministrului adjunct de război al S.U.A., 
Roswell Gilpafric, în Spania, 
să sosească 
scopul de 
oficialități 
reînnoirea I 
spaniol.

Pofrivit
Reuler, vizita lui Gilpafric a fost amî- 
nată datorită contradicțiilor ivite între 
guvernele celor două țări „în legă
tură cu „recompensa“ pe care S.U.A. 
trebuie s-o dea lui Franco în schim
bul reînnoirii acesfui tratat, pe baza 

Unite au construit în 
de baze militare în 

10 ani care au trecui 
lui".

(Agerpres). — A- 
Press anunță că 
Unite a hotărît să

care urma 
februarie cu 

tratativele cu 
legătură cuîn

militar americano-

Oricare ar fi motivele amînării aces
tei vizite, arată agenția amintită, a- 
ceasfă hotărîre a S.U.A. este pentru 
Spania „un gest diplomatic tăios, calcu
lat să arate oficialităților de la Madrid 
că Statele 
felul cum 
tratativele

Unite sînt nemulțumite de 
s-au desfășurat pînă acum 
americano-spaniole".

LIMA 10 (Agerpres). — Legătura 
telefonică dintre regiunile sudice 
din Peru și restul țării este între
ruptă de două zile din cauza grevei 
salariaților de la telecomunicații. 
Greviștii cer îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Au declarat de ase
menea grevă echipajele navelor de 
pescuit din Peru.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Trupele diemiste și „consilierii“ a- 
mericani au lansat o nouă ofensivă 
de mari proporții împotriva partiza
nilor sud-vietnamezi 
Ap-Bai-Laia, la 
anunță agențiile 
zanii, relatează 
Press, au atacat
posturile trupelor 
ceastă regiune.

Avioane de tip „V-26" șl 
pilotate de americani, au mitraliat și 
bombardat regiunea cu bombe cu 
napalm. In urma bombardamentelor 
au izbucnit incendii care au distrus 
mari suprafețe de culturi de orez.

După cum anunță agenția citată, 
avioanele de cercetare și avioanele 
de vînătoare-bombardament au fost 
supuse unui puternic tir antiaerian 
din partea partizanilor.

Ofensiva trupelor diemiste-ameri- 
cane a primit o ripostă hotârîtă din 
partea detașamentelor de partizani.

In timpul luptei partizanii au 
doborît un avion american de trans
port de tip „S-47", care urma să 
lanseze parașutiști.

relatărilor agenfiilor UPI și

A capitulat oare Chombè ?
căruia Statele 
Spania o rețea 
decursul celor 
de la semnarea

Surse bine informate, relevă agen
ția UPI, au declarat că „atît ambasada 
S.U.A. din Madrid cît și diplomații 
spanioli din Washington au sfătuit în 
mod insistent guvernul american să 
amîne această vizită“ datorită inopor
tunității momentului ales pentru nego
cieri. Oficialitățile spaniole se referă 
și la fapfu1 că la Madrid urmează să 
sosească o delegație oficială franceză.

Mercenari dinKatanqa 
refugiați în Angola
LUANDA 10 (Agerpres). — Imediat 

după vizita lui Chombe în Angola, 
14 avioane katangheze au plecat la 
Luanda. Pitofii kafanghezi au declarat 
la sosirea în Angola că au părăsit 
Congo-ul „pentru a cere azil politic 
autorităților portugheze din Angola, 
întrucît nu vor să se pună în serviciul 
guvernului central congelez“. Agenția 
Reuter precizează că echipajul celor 
14 avioane s-a adăugat la cei peste 
600 de jandarmi kafanghezi care s-au 
refugiat pînă acum în Angola.

*
LONDRA 10 (Agerpres). — înfr-o 

scrisoare confidențială adresată secre
tarului general al O.N.U., U Thant, șeful 
operațiunii O.N.U. din Congo, Robert 
Gardiner, a cerut lui U Thant să men
țină la actualul nivel efectivul forțelor 
armate ale O.N.U. în Congo, întrucît 
„există o serioasă primejdie a unei lo
vituri de stat în scopul răsturnării gu
vernului Adoula“, — relatează cores
pondentul din New York al ziarului 
englez „Observer“.

„După cum s-a aflat, scrie corespon
dentul în scrisoarea sa, Gardiner lasă 
să se înțeleagă că cercurile industriale 
din Anglia care au interese în Africa 
încurajează planurile acestei lovituri 
de stat“.

Cînd, la 21 ianuarie, trupele O.N.U. 
au ocupat orașul Kolwezi, ultimul punct 
întărit deținut de secesionistul Chombe, 
agențiile de presă occidentale afirmau 
că „faza militară“ a operațiunilor 
O.N.U. în Katanga a luat sfîrșit și că 
odată cu aceasta începe „faza politi
că“. în unele cercuri se vorbea despre 
faptul că de acum Katanga va fi reali
pită pentru totdeauna la Congo, că 
s-au creat condițiile pentru restabilirea 
definitivă a integrității teritoriale a 
acestei țări. Cele petrecute între timp 
dovedesc însă că situația nu-i nici pe 
departe atît de simplă.

în vreme ce guvernul central preia 
controlul asupra provinciei Katanga, 
iar jandarmeria kafangheză depune ju- 
rămîntul în fața președintelui Kasavu- 
bu, monopolurile străine continuă să-și 
dispute cu înverșunare bogățiile Ka- 
tangăi. Potrivit aprecierilor unor ziare 
occidentale, actuala „capitulare“ a lui 
Chombe, omul de casă al monopolu
rilor anglo-belgiene, nu constituie de- 
cîf încheierea unei noi reprize în aceas
tă dispută, în favoarea marilor compa
nii americane.

La începutul acestei săptămîni, se
cretarul' general al O.N.U. a anunțat că 
provincia Katanga 
rată de 
totodată 
zultă că 
nuă să 
Thant a 
evacua „prea devreme“ trupele O.N.U. 
din Congo, motivînd acest lucru prin 
aceea că în Katanga „ar putea izbucni 
din nou mișcarea secesionistă“.

Temerile în legătură cu posibilitatea 
intensificării activității separatiștilor nu 
sînt cîtuși de puțin lipsite de temei, 
încă în urmă cu două săptămîni, zia
rul englez „Observer“ scria că prăbu
șirea „sfatului'' kafanghez nu înseamnă 
că „Chombe și-a terminat, cariera po
litică“. „Unii dintre consilierii cei mai 
apropiați ai lui Chombe, adăuga ace
lași ziar, au făcut declarații confiden
țiale în sensul că Chombe ar fi capitu
lat numai din motive de conjunctură și 
că e| urmărește să obțină retragerea cît 
mai rapidă a trupelor O.N.U., iar apoi 
să pună din nou problema indepen-

denței provinciei Katanga“. Fuga sa din 
Congo, anunțată la 5 februarie, vine să 
confirme odată în plus că această ma
rionetă a 
uneltească 
priului 
anunțat 
nord la
ca la 6 februarie să sosească — după 
cum anunță agenția France Presse — 
înfr-o mică localitate din Angola cu 
scopul „de a controla depozitul impor
tantelor sume în devize care au fost tri
mise din Kolwezi, cu puțin înaintea 
intrării forțelor Națiunilor Unite în acest

său 
că 
un

monopolurilor continuă să 
împotriva intereselor pro- 
popor. Inițial, Chombe a 
va pleca în Rhodesia de 
„tratament medical“ pentru

Comentariul zilei

nu mai este sepa- 
Republica Congo, dar a făcut 
unele precizări din care re- 
adversarii unității țării conii- 

reprezinte o primejdie. U 
-eafirmat hotărîrea de a nu

oraș“. în același timp el a căutat să ia 
legătura cu mercenarii care s-au refu
giat în Angola în urma acțiunilor for
țelor O.N.U. Din Angola Chombe s-a 
îndreptat spre Rhodesia. Aceasta a fă
cut pe unii observatori să tragă conclu
zia că, părăsind Kafanga, Chombe ur
mărește pe de o parte să se sustragă 
de la îndeplinirea angajamentelor pe 
care și le-a asumat în declarația „de 
capitulare“, și, totodată, să pregătească 
în liniște, peste hotare, noi comploturi 
împotriva unității și suveranității Con- 
goului. în acest sens este semnificativ 
că din Rhodesia, el a plecat în Europa 
occidentală, unde potrivit agenției 
„Associated Press“ vrea să examineze 
posibilitatea alcătuirii unui „guvern ka- 
tanghez în exil“ care să continue ac
țiunile îndreptate împotriva unității 
Congcului.

între fimp, adepții săi politici din in
feriorul Kafangăi nu sfau nici ei cu bra
țele încrucișate. Ocupînd mai departe 
posfuri-cheie în armată, economie, fi
nanțe, administrație, aceștia c-eează nu
meroase greutăți misiunii guvernului 
central și mențin în Kafanga o situație 
încordată. Acest lucru este recunoscut 
chiar de Joseph Ileo, ministru rezident 
în Katanga, care a sosit la Leopoldville 
pentru a prezenta un raport guvernului 
central. „Guvernul Congoului — a de-

clarat el înfr-un interviu acordat agen
ției de presă congoleze — trebuie să 
trimită cît se poate mai grabnic în Ka
tanga trupe ale armatei naționale con
goleze, pentru a asigura menținerea or- 
dinei și a completa golul care se va 
forma în legătură cu apropiata reducere 
a efectivului trupelor O.N.U.“. Ileo a 
spus că forțele armate ale jandarmeriei 
katangheze numără 20 000 de oameni. 
In prezent, soldafii, în marea lor ma
joritate, s-au împrăștiat prin păduri iar 
dezarmarea lor reprezintă o problemă 
foarte grea.

Disputa dintre monopoluri, care pri- 
cinuiește atîtea suferințe poporului con- 
golez, continuă. Cercurile monopoliste 
americane, care și-au consolidat pozi
țiile în Congo ca urmare a recentelor 
evenimente, urmăresc reîmpărțirea bo
gățiilor acestei țări în favoarea lor. în 
acest cadru trebuie plasată, între altele, 
și vizita în Congo a misiunii americane 
conduse de subsecretarul de sfat al 
S.U.A., H. Cleveland. Deși în mod ofi
cial s-a anunțat că scopul vizitei este 
de a elucida amploarea „ajutorului“ pe 
care S.U.A. pot să-l acorde guvernului 
central congoiez, nu constituie un se
cret că acest „ajutor“ este menit în 
fapt să întărească pozițiile monopolu
rilor americane în Congo. Totodată, 
monopolurile concurente — engleze, 
belgiene franceze, care dețin poziții 
mai ales în Katanga — sînt departe de 
a considera partida ca pierdută și se 
pregătesc să-și ia revanșa. Tocmai aci 
își are originea agitația în continuare 
a lui Chombe.

Pe fondul luptei dintre monopoluri, 
situația economică în Congo se înrău
tățește fot mai mult. „Finanțele țării — 
scrie ziarul „New York Herald Tribune“ 
— sînt secătuite, iar francul congoiez 
este jalnic de slab“.

Astfel peste drama poporului congo
iez n-a căzut cortina ; de aceea el 
continuă lupta pentru satisfacerea nă
zuințelor sale spre o independență 
reală, o deplină unitate și integritate, în 
cadrul unui stat în care avuțiile țării 
să slujească ridicării nivelului lui de 
frai și nu îmbogățirii trusturilor.

ROMA 10 (Agerpres). — Livorno, 
ca și Genova, a dat o ripostă vigu
roasă organizației neofasciste „Tînă- 
ra Italie“ care intenționa să organi
zeze o întrunire pe întreaga țară cu 
participarea unor fasciști din alte 
țări.

Izgoniți din Genova, fasciștii au 
încercat să se adune la Livorno, 
sperînd că vor trece neobservați. 
Populația din Livorno însă și-a dat 
seama imediat cine sînt „turiștii“ 
nepoftiți care le-au invadat orașul.

Foștii partizani antifasciști, care 
fac parte din Consiliul federativ de

rezistență din localitate, au declarat 
că nu vor admite să fie întinată me
moria tovarășilor lor de luptă care 
au fost uciși de Mussolini. O delega
ție a consiliului, în frunte cu prima
rul acestui oraș, a vizitat pe prefec
tul de poliție și l-a avertizat că 
populația din Livorno nu va admite 
pe teritoriul orașului nici un fel de 
manifestații neofasciste. Prefectul i-a 
încredințat pe delegați că întrunirea 
nu va avea loc, întrucît organizatorii 
ei, speriați de desfășurarea eveni
mentelor, au hotărît să renunțe la 
intenția lor.

Mase 
largi ale popu
lației din Olanda 
se pronunță pen
tru pace, împotri
va creării de baze 
vest-germane pe 
teritoriul țării. De 
curînd a avut Ioc 
în orașul Budel o 
demonstrație sub 
lozinca „Nici o 
unitate a Bundes- 
wehrului în ora
șul nostru". Cu a- 
cest prilej, pa
triot! din mai 
multe localități o- 
landeze au orga
nizat — așa cum 
se vede din foto
grafie — un 
lerinaj la mc 
mentul eroilor 
Budel.

NICOLAE N. LUPU

Strauss vrea să stingă caftii 
z,Der Spiegeî/Z

BONN 10 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția DPA, Strauss, fostul 
ministru de război al R.F.G., și-a re
tras declarația sa cu privire la tra
gerea la răspundere a revistei „Der 
Spiegel“ pentru publicarea materiale
lor legale de „afacerea Fibag".

Temîndu-se de creșterea scandalului 
în jurul cazului „Der Spiegel“, Strauss 
a hotărît acum să stingă „cazul“ atît 
de periculos pentru inițiatorii lui.

Opinia publică din Ceylon 

aprobă hoiăiirea guvernului

COLOMBO 10 (Agerpres). — Mul
te partide politice din Ceylon apro
bă hotărîrea guvernului ceylonez cu 
privire la ruperea tratativelor cu re
prezentanții societăților americane 
petroliere, ale căror proprietăți au 
fost naționalizate în această țară cu 
prețul sistării ajutorului S.U.A. acor
dat Ceylonului. K. M. P. Rajaratne, 
liderul Frontului de eliberare națio
nală, anunță agenția 
Press, aprobă refuzul 
Bandaranaike de a da
„Esso" și „Caltex“ compensațiile e- 
norme cerute de guvernul S.U.A. El 
a declarat că refuzul guvernului a- 
merican de a mai acorda ajutor 
Ceylonului nu este o pagubă pentru 
ceylonezi, întrucît acest ajutor este 
numai în detrimentul țării.

De asemenea, liderul Partidului e- 
galității sociale a declarat că parti
dul său sprijină poziția fermă a gu
vernului ceylonez.

Associated 
guvernului 
societăților

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne : Arii din opere și mi
niaturi coregrafice — (orele 19,30). Tea
trul satiric muzical „C. Tänase“ (Sala 
Savoy) : Muzica bat-o vina — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Divorț italian: Pa
tria (Bd. Magheru 12-14), București (Bd. 0 
Martie 6). Gh. Doja (Calea Griviței 80), 
Ștefan cel Mare (Șos. Ștefan cel Mare 
colț cu str. Lizeanu), G. Coșbuc (Piața 
G. Coșbuc 1). Baronul de Münchhausen: 
Republica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie 14), 23 August (Bd. Dimi
trov 110). Maria Candelaria — rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (Bd. 6 Mar
tie 16), Magheru (Bd. Magheru 29), Fla
căra (Calea Dudești 22). Van Gogh — ci
nemascop: V. Alecsandri (str. Grigorescu 
24). Strada Mezinului : Tineretului (Ca
lea Victoriei 40). De ia Apenini la Anzi 
— cinemascop : Victoria (Bd. fi Martie 7). 
Ti-zoe — cinemascop : Lumina (Bd. 6 
Martie 12). Mirajul : Central (Bd. 6 Mar
tie 2), Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9). 
Sub cupola albastră ; 13 Septembrie (di
mineața) (str. Doamnei 9), 16 Februarie 
(Bd. 30 Decembrie 89). Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei : 13 
Septembrie (după-amiază — str. Doam
nei 9). Povestiri vesele — Ancora : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie 18). Omul cu o- 
biectivul — rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7), 8 
Martie (str. Buzești 9—11), 30 Decembrie 
(Calea Ferentari 86). Balada husarilor : 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii 
Noi), Olga Bancic (Calea 13 Septembrie 
196). Partea ta de vină : 1 Mai (Bd. 1 
Mai 322), Volga (Șos. Ilie Pintilie 61). 
Tot aurul din lume; Cultural (Piața Ilie 
Pintilie 2). O viață — rulează la cinema
tograful Alex. Popov (Calea Griviței 137). 
Soțul soției sale — rulează la cinemato
grafele C-tin David (Șos. Crîngași 42), 
M. Emlnescu (str. M. Eminescu 127); Car- 
mela — cinemascop : V. Roaită (Bd. 1 
Mai 57). Floarea zăpezii : Unirea (Bd. 1 
Mai 143). Rosita — rulează Ia cinemato
graful T. Vladimirescu (Calea Dudești 
97). Tinerii — cinemascop : Miorița (Ca
lea Moșilor 127). Transportul : Munca 
(Șos. Mihai Bravu 221). Dă-i înainte fără 
grijă ; Popular (str. Mătăsari 31). Teroa
re în munți — cinemascop: Arta (Calea

Călărași 153). Patru inimi: Moșilor (Ca
lea Moșilor 221). Președintele — centrii 
înaintaș — rulează la cinematograful Ilje 
Pintilie (șos. Colentina 84). Hamlet : Flo- 
reasca (str. I. S. Bach). Marile speran
țe : Libertății (str. 11 Iunie 75). Acord.'" 
final : G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3).,' 
Moara cu noroc: Drumul Serii (str. DruJ 
mul Serii 30). Labirintul inimii — clne-l 
maseop : B. Delavrancea (Bd. Libertății 
70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru copii : 
Vesele jucării prinse-n poezii. Filmul : 
„Vreau să știu tot" nr. 24. 19,40 — Ac
tori de cinema : V. TihOnov. 20,20 —
„Teatru — artă realistă" (III). Comedia 
latină și teatrul medieval de Ion Marin 
Sadoveanu. Exemplificări din „Soldatul 
fanfaron” de Plaut. „Farsa jupînulul 
Pathelin". 21,50 — Telesport. In înche
iere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

rece, cu cerul schimbător în Transilva
nia și acoperit în celelalte regiuni. Au 
căzut precipitații temporare sub formă 
de lapoviță și ninsoare în jumătatea de 
sud a țării și cu caracter locab-în rest. 
In cursul dimineții, pe alocuri, s-a pro
dus ceață. Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit, iar în cîmpia Dunării și Dobro- 
gea cu intensificări temporare din nord
est. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între minus 4 
grade la Satu-Mare și plus 6 grade la 
Sighișoara In București : Vremea a 
fost umedă, cu cerul acoperit. Tempo
rar a căzut lapoviță. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări din nord-est. 
Maxima de ieri a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 februarie. In țară • Vreme re
lativ rece, cu cer noros. Precipitații lo
cale. Vînt potrivit. Temperatura stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 grade șl minus 12 grade, iar ma
ximele între minus 5 grade și plus 5 
grade. Ceață. In București : Vreme re
lativ rece. Cer noros. Precipitații tem
porare. Vînt potrivit. Temperatura sta
ționară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele sa fac la oficiile poștale, factorii poștali ți difuzor!! voluntari din întreprinderi șl Instituții, Tiparul ; Combinatul Poligrafic Casa Scinteil


