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In ziarul de azi:DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

• Carnet cultural (pag. 2-a).
® M. Băcescu : Un mare natura

list romîn (pag. 2-a).
© Discuții despre fotbal — îna

intea reluării campionatului 
(pag. 3-a).

® A. Munteanu : în vizită la 
„Moskvici" (pag. 3-a).

© Răsfoind presa străină — In 
Jurul procesului de Ia Dalias 
(pag. 4-a).

COMERȚ MODERN 
LA UN NIVEL SUPERIOREforturile, căutările creatoare, munca și fantezia „investite" în ultimii ani în sectorul comerțului socialist din țara noastră — însoțite pas cu pas de îndrumarea și sprijinul conducerii de partid și de stat și avînd la bază dezvoltarea armonioasă, în ritm susținut, a întregii economii — s-au materializat în realizări pe care cu toții le înregistrăm cu satisfacție. Avem astăzi magazine frumoase, elegante, a căror prezență ne-a devenit familiară. Paralel cu extinderea rețelei își fac drum tot mai larg formele moderne, rapide, de vînzare. Volumul mărfurilor sporește continuu ; în 1963 s-au vîndut bunuri de consum în valoare de 57,5 miliarde lei. Nivelul de trai al populației a crescut an de an ; oamenii mănîncă și se îmbracă mai bine, exigența lor e tot mai mare. Anul trecut a fost cumpărată mobilă în valoare de 1 miliard 720 600 000 lei — cu 1 miliard mai mult decît în 1959 —precum și alte obiecte de folosință îndelungată în cantități mari : peste ’<03 000 de aparate de radio, 108 000 de tJlevizoure, 70 OïïO de mașini electrice de spălat rufe. Cît privește frigiderele, prevederile șesenalului au fost îndeplinite și depășite încă din 1962, desfacerile fiind în continuă creștere.Subliniind sarcinile de răspundere ce revin comerțului socialist, în cuvîntarea rostită la conferința organizației de partid a orașului București, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat totodată indicații de mare însemnătate privind activitatea sa de viitor: „Comerțul socialist poate și trebuie să aducă o contribuție importantă la realizarea de către industrie a noi sortimente de calitate superioară, cerute de populație. El trebuie să intervină activ pentru promovarea în producție a unor mărfuri calitativ superioare, să facă larg cunoscută însușirea noilor produse, să influențeze în tot mai mare măsură formarea gustului și cerințele consumatorilor“.Comerțului îi stau la îndemînă mijloace variate de influențare a industriei, pîrghii importante care, folosite cu pricepere, vor acționa neîntrerupt în îmbunătățirea calității și varietății mărfurilor. Consfătuirile periodice dintre comerț și industrie, întîlnirile organizate în magazine, cu cumpărătorii, de față fiind și reprezentanții unor fabrici producătoare, discuțiile privind sortimentul și calitatea unor produse, organizate chiar în întreprinderile respective, sînt unele din aceste mijloace. De asemenea, comerțul trebuie să manifeste o preocupare continuă în ceea ce privește informarea operativă a industriei asupra cerințelor exprimate de consumatori, să solicite industriei și să dea pe piață serii mici din unele mărfuri, să pună la dispoziția ministerelor producătoare eșantioane, mostre și modele ale celor mai noi și mai frumoase produse existente pe piața mondială. în același timp, întărirea recepției calitative a mărfurilor în toate verigile comerțului este menită să împiedice crearea oricărei breșe în filtrele de control prin care acestea trec. într-un cuvînt, întreaga activitate a comerțului să se caracterizeze printr-o înaltă exigență care să stimuleze continuu spiritul de creație al producătorilor. într-o permanentă colaborare, industria și comerțul sînt chemate să asigure o producție cît mai bogată de mărfuri, în sortimente variate, frumoase, lucrate cu gust, lipsite de monotonie — bunuri cu o valoare de întrebuințare mai ridicată, în concordanță cu interesele consumatorilor și ale economiei naționale.Semestrul II e încă departe. Pentru lucrătorii din comerț însă el a

și început, pregătirile viitoarelor contractări fiind în plină desfășurare. Această perioadă marchează un moment important, hotărîtor pentru reușita întregii acțiuni. Spre a putea determina alcătuirea unor colecții cît mai complete, corespunzătoare din punctul de vedere al varietății, sortimentului, calității și spre a putea impune, totodată, eliminarea unor mărfuri depășite, comerțul trebuie să fie bine informat, să aibă la dispoziție din timp cataloagele, mostrele, modelele, desenele produselor oferite de industrie. Săptămînile care urmează presupun deci o încordată muncă de pregătire din partea tuturor acelora cărora le revine răspunderea de a vorbi la contractări în numele consumatorilor. Și pentru ca acest cuvînt al comerțului să aibă greutatea cuvenită, e necesar ca în primul rînd merceologii și conducătorii organizațiilor comerciale să fie bine informați și orientați în legătură cu produsele noi, cu însușirile acestora, să cunoască evoluția actuală a modei, să acționeze ca adevărate detectoare ale gusturilor și cerințelor.Intrînd în magazin, orice cumpărător caută mărfuri capabile să-i stîrnească interesul, dorința de a și le procura. Uneori, însă, se mai pun în vînzare produse a căror existență se datorește gustului arbitrar, limitat și uneori învechit al unor merceologi sau conducători de organizații comerciale și care sînt comandate industriei în numele așa-ziselor preferințe ale publicului pentru mărfurile „tradiționale“. Așa s-a întîm- plat, de exemplu, cu o serie de paltoane pentru femei, cu costume bărbătești din țesături demodate, cu unele tricotaje. Pentru ca astfel de mărfuri să nu mai apară, comerțului îi revine îndatorirea de a-i îndruma îndeaproape pe merceologi, cu atît mai mult în timpul contractării —, de a-i călăuzi în alegerea mărfurilor.De mare însemnătate pentru comerț este de a obține din partea industriei respectarea riguroasă a contractelor și, totodată, satisfacerea operativă a necesităților dictate de cerințele pieței. Rigiditatea în producerea mărfurilor, lupta pentru serii mari și fixe, într-un sortiment limitat, slaba receptivitate la cererile justificate de modificare a comenzilor venite din partea organelor comerciale — aspecte încă destul de des întîlnite în unele sectoare producătoare de bunuri de consum — sînt în evidentă contradicție cu sarcinile puse în fața comerțului de a reacționa cu sensibilitatea unui seismograf la orice oscilație a cererii de consum.Și o altă problemă : întrucît semestrele calendaristice nu coincid cu sezoanele climatice, se impun unele măsuri și în ceea ce privește mai buna asigurare a necesarului de mărfuri potrivit cerințelor fiecărui anotimp. Poate doar vifornița întîrziată, care s-a abătut în acest prag de primăvară deasupra Capitalei, să justifice într-un fel aprovizionarea bogată de acuma a magazinelor cu tricotaje de lînă specifice sezonului de iarnă — căciuli, mănuși, fulare — care nu s-au găsit în cantități suficiente cu o lună-două în urmă. Firesc ar fi fost să fie altfel.întorcîndu-și fața spre ceea ce este nou, comerțului i se cere să desfășoare investigația într-un cadru cît mai larg, să găsească mijloace mai eficiente, care să-i permită să consulte, pentru elaborarea necesarelor de mărfuri, un numai- cu adevărat reprezentativ de consumatori. Este timpul să fie aplicată pretutindeni recomandarea făcută comerțului de a atrage la studierea cerințelor și la buna repar-
(Continuare în pag. II-a)

NICĂ1N ȚARĂ

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — La Craiova a viscolit aproape două zile. Ieri, viteza vîntului atingea uneori 60 km pe oră. în stația C.F.R. pe care am vizitat-o munca se desfășura normal. Impiegații de mișcare, șefii de manevră, revizorii de ace, manevranții erau toți la posturile lor. Din cabina stației de centralizare electrodinamică, impiegatul Matei Dumitra urmărea atent funcționarea releelor. Echipele de întreținere controlau fiecare macaz, înlăturau zăpada, asigurînd buna circulație a trenurilor.Șeful de manevră Nicolae Matei raportează formarea unui nou tren de marfă de 1 800 tone. Peste 5 ore trenul, remorcat de o locomotivă Diesel-electrică, va ajunge la destinație. La fiecare 10 minute impiegatul de mișcare dă cale liberă altui tren. Peste tot în cuprinsul stației se muncește intens, cu precizie. Intr-o singură noapte se alcătuiesc aici circa 30 de trenuri, se manevrează mai bine de 400 de vagoane, se încarcă și se descarcă mii de tone de mărfuri. între timp se curăță peroane, se verifică instalațiile stației.La plecarea spre casă, împreună cu cei peste 500 de ceferiști din tură, inginerul Anghel Neacșu, sub- șeful stației C.F.R. Craiova, raporta înlocuitorului său : „Totul a decurs normal". Ultimele urmări ale acestui întîrziat viscol fuseseră înlăturate.

Cu prilejul zilei de 8 Marile, du
minică s-a deschis, în sala „Ni
colae Cristea" din Capitală, expo
ziția „Fotografele noastre", organi
zată de Asociația artiștilor foto
grafi din R. P. Romînă. Expoziția 
cuprinde 85 de lucrări reprezen- 
tînd scene de muncă, peisaje, por

trete.

0 frumoasă psradă
a modei

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Ieri, cu 
prilejul zilei de 8 Martie, a avut loc 
în sala Teatrului de stat din Oradea o 
paradă a modei organizată de Direcția 
comercială regională, în colaborare cu 
I.C.R.T.I. și O.C.L,-Produse industriale din 
localitate. Celor aproape 1 000 de spec
tatori li s-au prezentat peste 200 de mo

dele de pardesie, fulgarine, jachete, pu
lovere tricotate, taioare, rochii, costume 
bărbătești și de copii, sacouri, pijamale, 
pantofi, poșete, pălării — toate pentru 
sezonul de primăvară și vară. Noile mo
dele de îmbrăcăminte și încălțăminte în
fățișate spectatorilor sînt rodul muncii de
puse de colectivele fabricilor de confec
ții, tricotaje și încălțăminte din București, 
Cluj, Timișoara, Arad, Satu Mare și Ora
dea. Spectatorii și-au înscris sugestiile cu 
privire la calitatea și aspectul produselor 
și modelelor prezentate în chestionarele 
înmînate de organizatori. Actori ai Tea
trului de stat din Oradea au întregit pa
rada modei printr-un program de estradă.

hri, h Predeal 
si Brasov->

BRAȘOV (coresp: „Scînteii"). — La 
Predeal, oamenii muncii aflați la 
odihnă au petrecut ieri o duminică 
plăcută. Profitînd de timpul frumos, 
cu soare puternic după o noapte 
furtunoasă, mulți au pornit cu 
schiurile spre panta Clăbucet ; alții 
au preferat să meargă în excursie 
prin împrejurimi sau la spectacolul 
ce a avut loc la casa de cultură din 
localitate. Aici Teatrul de stat din 
Brașov a prezentat în premieră ^Pa
sărea măiastră", piesă în 3 acte de. 
1. M. Măgură. Cu prilejul zilei de 8 
Martie — Ziua internațională a fe
meii — la stația de radioficare din 
Predeal s-a prezentat o emisiune 
specială în cadrul căreia s-au citit 
versuri ale unor poeți clasici și 
contemporani.

In sălile de spectacol și cluburile 
muncitorești din Brașov mii de oa
meni ai muncii au participat, de 
asemenea, la. diferite manifestări ar
tistice. La cluburile uzinelor de trac
toare și de autocamioane s-ou orga
nizat după-amiezi distractive cu o- 
cazia zilei de 8 Martie. Brigăzi ar
tistice de agitație au prezentat 
spectacole cu programe speciale în
chinate unor aspecte din munca fe
meilor. Programele artistice au fost 
urmate de dans. Pentru amatorii de 
artă scenică, colectivul Teatrului de 
stat din Brașov a interpretat ieri 
piesele „Steaua fără nume" de Mi
hail Sebastian și „Acuzarea apără" 
de Ștefan Berciu ; la Teatrul de 
operetă „Gheorghe Dima" s-a pre
zentat dimineață opereta „Mam’zelle 
Nitouche", iar seara „Silvia".

O mare parte dintre brașoveni, 
mai ales tineretul, au făcut ieri ex
cursii la Poiana Brașovului, la Bran, 
la cetatea Rîșnovului și în alte 
locuri pitorești din împrejurimi.

Concurs regional
ds vinuriCONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).La Constanța s-a desfășurat sîm- bătă și duminică un concurs regional de vinuri, organizat de către consiliul agricol regional și Stațiunea experimentală Dobrogea. Au participat 63 unități, cu 179 probe de vin din diferite soiuri. Numărul gospodăriilor colective care au prezentat vinuri de calitate superioară a crescut de trei ori față de ultimul concurs. S-au bucurat de aprecieri vinurile licoroase de Murfatlar, Na- zarcea, Medgidia, precum și cele ale gospodăriilor colective din Mei- danchioi, Valul Traian, Valea Seacă, Cobadin și altele.Cu prilejul concursului au fost trase și unele concluzii în ce privește microraionarea viticulturii din Dobrogea.

Stație plutitoare de pompare a apel din Dunăre destinată irigațiilor.

INTERVIUL NOSTRU

Irigațiile

Gospodăriile de stat au sarcini .mari în ce privește sporirea produc
ției agricole, mai ales de cereale. în scopul realizării acestor sarcini, pe 
lingă aplicarea diferitelor măsuri agrotehnice, se extind mult suprafe
țele irigate, îndeosebi cele cu porumb. Un redactor al ziarului nostru a 
adresat cîteva întrebări tov. luliu Luca, director în Trustul central 
Gostat, în legătură cu măsurile întreprinse în acest an în vederea extin
derii suprafețelor irigate.

Ce importanță prezintă iri
garea ?Alături de mecanizare, folosirea îngrășămintelor și a semințelor de soi, irigațiile constituie un mijloc important prin care se realizează intensificarea producției agricole. însemnătatea acestei măsuri este demonstrată de realizările obținute în gospodăriile de stat, îndeosebi la cultura porumbului.în aceste unități agricole, dintre toate culturile, porumbul are ponderea cea mai însemnată. Deși se cultivă pe aceeași suprafață (500 000 ha) ca și grîul, producția globală este însă cu 40 la sută mai mare. Porumbul ocupă cele mai întinse suprafețe în zona de cîmpie și mai ales în lunca Dunării și a altor rîuri unde există terenuri fertile. Obținerea unor recolte bogate și constante la această valoroasă cultură este condiționată, în afară de asigurarea substanțelor nutritive, și de prezenta apei, atît de necesară dezvoltării normale a plantelor. Or, în zona de cîmpie, unii ani sînt deficitari în ce privește rezerva de apă la despri- măvărare, iar în timpul vegetației ploile cad neregulat. Pentru a se realiza o producție de 5 000 kg porumb boabe la hectar, precum și cantitatea corespunzătoare de coceni, porumbul consumă, în perioada de vegetație, circa 4 000—4 500 m.c. apă, cantitate care, în unii ani, în zonele de cîmpie din țara noastră nu se asigură. Diferența poate fi completată prin irigare.

In ce constă eficacitatea eco
nomică a acestei măsuri ?Irigarea porumbului a asigurat obținerea unor sporuri mari de recoltă față de terenurile pe care nu s-a făcut această lucrare, iar prețul de cost a fost mai redus. Gospodăria de stat Nădlac, regiunea Banat, a obținut o recoltă de 6 350 kg porumb boabe la ha în cultură irigată, cu 565 lei tona, față de 680 lei cît era prețul de cost planificat. Cele 6 890 kg porumb boabe la hectar realizate în cultură irigată la gospodăria de stat Mărculești, din cîmpia Bărăganului reprezintă un spor de 3 600 kg la ha față de porumbul neirigat. Prețul de cost al unei tone de boabe a revenit la 493 lei, cu 191 lei mai puțin decît cel planificat.Peste tot unde irigarea a fost însoțită de aplicarea celorlalte măsuri agrotehnice recoltele au fost mari : 6 360 kg porumb boabela héctar la G.A.S. Popricani, regiunea Iași, situată în zona secetoasă a Jijiei, 7 350 kg la G.A.S. Pisc din incinta îndiguită de la Brăila etc. Recolta medie realizată pe terenurile cultivate cu porumb irigat în gospodăriile de stat a fost cu 1 400 kg boabe mai mare la hectar decît pe cele neirigate. Pe lîngă obținerea unor importante sporuri de recoltă, prețul de cost a fost redus simțitor. Iată de ce putem spune cu toată convinge

T E L E G R A M E
Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomîneBUCUREȘTIMulțumesc Excelenței Voastre și Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne pentru amabilul dv. mesaj de bune urări de ziua Republicii noastre. Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urările noastre cele mai bune pentru bunăstarea Excelenței Voastre și pentru progresul continuu și fericirea poporului romîn.

S. RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei 

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare RomîneBUCUREȘTIGuvernul și poporul Indiei mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul mesaj de bune urări trimis la cea de-a XTV-a aniversare a zilei Republicii noastre.
JAWAHARLAL NEHRU 

Primul ministru ai Indiei

rea că rezultatele obținute justifică din punct de vedere economic investițiile făcute cu amenajarea terenurilor. Tocmai de aceea Irigațiile se extind tot mai mult.
Ce s-a întreprins pentru extin

derea irigațiilor în 1964 ?Pentru culturile de cîmp, se vor da în folosință circa 1 200 ha amenajări noi, iar pe 11 000 ha se vor executa lucrări de redimensionare a canalelor în vederea măririi debitului lor. Se va asigura astfel apa necesară pentru irigarea a 40 000 ha cu porumb pentru boabe.în vederea extinderii culturii o- rezului se execută noi amenajări pe 2 460 ha, completări pe 730 ha, în- cît se va ajunge pentru această cultură, împreună cu vechile amenajări, la o suprafață de 4 600 ha.Se acordă o importanță deosebită extinderii irigațiilor centru culturile furajere, în scopul realizării unor producții mari și constante în orice condiții de climă. Ele vor fi folosite îndeosebi pentru complexele de tip industrial de creștere a vacilor cu lapte. Pentru fiecare complex se prevede ca furajele necesare să se obțină numai în condiții de irigare. în acest scop, pentru 1 000 vaci, se fac, pe 500—600 ha, amenajări după cel mai nou tip. O suprafață însemnată se va cultiva exclusiv cu lucer- nă irigată. Producția se va conserva prin uscare, măcinare și granuläre. Se întocmește documentația și în acest an vor începe, în parte, iucrări de amenajare pentru iriga-
(Continuare în pag. Ilî-a)

DE CU SEÂRÀ 
PÎNÀ-N ZORI

E noapte. In timp ce majoritatea 
bucureșfenilor se odihnesc, aljii lu
crează cu tragere de inimă, pentru ca 
a doua zi în Capitală activitatea obiș
nuită să reînceapă normal.

In apropierea Gării de Nord, pentru 
cîteva ore s-a organizat un mic șantier. 
O ploaie de stelufe scînteietoare se 
profilează pe silueta elegantă a noilor 
blocuri. Sînt licuricii aparatului de su
dat. Nicolae Chiriac unește capetele 
șinelor, pavatorii potrivesc pietrele... 
Echipa condusă de Alexandru Simion 
montează un macaz care va face legă
tura șinelor de tramvai între b-dul Duca 
și calea Grivijei. (Fotografia 1).

La Spitalul clinic de urgenfă cîteva 
ferestre sînt luminate. In sala de ope
rate medici și surori duc o luptă în- 
dîrjită pentru a salva viaja colectivis
tei Sultana Matei. A fost adusă în stare 
gravă : peritonită. Intervenția a fost 
făcută însă la timp. (Fotografia 2).

lată-ne la Observatorul astronomic 
al Academiei R. P. Romîne. Liniște I 
In cupolă, lîngă o lunetă de mare preci
zie, cercetătoarea Maria Vasile scru
tează cu atenție oceanul stelar. Seara 
e senină (era înainte de viscol I). Se 
determină poziția precisă a cîtorva 
zeci de stele sudice. (Fotografia 3).

Miez de noapte. Pe lîngă noi trece 
în goană o mașină neobișnuită. Omul de 
lîngă șofer vorbește la... felefon. O ur
mărim. E o mașină echipată cu o stație 
radio de emisie-recepție. Aparține 
I. D.E.B.-ului. Echipa de intervenție, 
formată din Gh. Rîmbu și Vasile Pascu, 
este dirijată de la centru, de către te
lefonista Maria Popescu, spre postul 
de transformare care alimentează un 
cartier din apropiere de Hala Tra
ian. S-a ivit o defecțiune care trebuie 
reparată grabnic. (Fotografia 4).

Puțini dintre călători știu cîtă 
muncă depun alții, în toiul nop
ții, pentru ca toate troleibuzele să 
fie ziua următoare pe traseu. La de
poul din Vatra Luminoasă se face 
toaleta troleibuzului 4 189. După o 
baie generală, cu jeturi de apă, se 
verifică bara de direcție, frinele, 
compresorul, instalația electrică. Tot 
așa de seara și pînă dimineața, sînt su
puse unei revizii atente o sută de tro
leibuze. (Fotografia 5).

Am vizitat și alte locuri unde activi
tatea nu contenește noaptea : tele
graful central, Gara de Nord, Fabrica 
de pîine „Pionierul"...

...Zorile. Dantela de lumini își pierde 
strălucirea. Treptat, pe străzile și bu
levardele orașului becurile se sting.

Dumitru MINCULE5CU 
foto : Atanase CARTOJAN
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Secția filatură de lînă cardată a întreprinderii „6 Martie" din Sighișoara. Noile mașini și utilaje moderne 
montate aici asigură sporirea volumului producției cu 35 la sută și o calitate superioară a produselor 

realizate Foto : Gh. Vințilâ
NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Spectacolul „Pescărușul" prezentat de 
Teatrul de stat din Bacău în această 
stagiune — și pe care publicul bucu- 
reștean a avut prilejul să-l vadă în 
timpul turneului întreprins de teatru în 
Capitală — are o seamă de calități pe 
care le semnalăm cu bucuria încă proas
pătă a întîlnirii cu un colectiv harnic și 
serios.

Însăși îndrăzneala de a aborda un text 
dramatic atît de complex și dificil, ne 
indică un colectiv artistic hotărît să lupte 
cu greutățile pentru a-i oferi publicului 
său prilejul unor contacte culturale cît 
mai bogate în substanță. Dar numai în
drăzneala n-ar fi fost suficientă. Specta
colul are în primul rînd meritul de a ne 
transmite bogăția textului cehovian în 
nuanțele sale subtile și în semnificațiile 
sale de o actualitate mereu vie. Am 
ascultat, cu plăcerea de a redescoperi 
cît de actual poate fi mereu un mare 
scriitor realist din trecut, discuțiile des
pre arfă, chinuitoarele întrebări ale lui 
Treplev, autoanaliza (cît de sinceră ?) a 
lui Trigorin, pledoaria pentru o atitudine 
pasionată, eroică, optimistă în ciuda ex
periențelor dureroase, cu care Cehov își 
încheie piesa. Regizorul Gheorghe Jora 
și inferpreții au definit limpede relațiile

De 12 ani prin cataracte
Pe puntea de comandă a remorcheru

lui „Decebal" se află de ani de zile a- 
celași comandant. Cu 35 de ani în urmă, 
Petre Tîrpan pășea pentru prima dată pe 
puntea unui vas. A devenit marinar și nu 
s-a mai despărțit de această meserie. A 
îndrăgit apa și ani de-a rlndul a învățat, 
muncind pe bordul navelor, meșteșugul 
complex al navigației, suind toate trep
tele : marinar, șef de echipaj, pilot se- 
eund. j>nr>i /•om.tnrtant.

De 12 am este comandant de navă 
în sectorul cataractelor, pe Dunăre. în a- 
cest răstimp, cu toate că a avut de înfrun
tat multe situații grele, datorită în special 
manevrelor reușite efectùate de comandan
tul Tîrpan și de echipajul navei, convoaiele 
remorcate au ajuns la destinație fără nici 
o avarie. Intr-o situație extrem de difi
cilă s-a aflat echipajul remorcherului 
„Decebal" anul trecut. In plină iarnă, pe 
un ger de minus 16 grade, remorca uni
tăți încărcate în sectorul cataractelor. 
Geamandurile fiind blocate și scufundate 
de gheată, nu existau posibilități de o- 
rientare. In timp ce comandantul și pi
lotul șef executau manevrele necesare 
pentru a feri convoiul de stînci, motorul 
remorcherului și-a încetat mersul. Ghea
ța înfundase orificiul de alimentare cu 
apă al condensorului. Și fără pute
rea motorului, întregul convoi era în

Pînă cînd va fi gata a! patrulea...La Vatra Dornei există trei cine
matografe. Dar fiecare are păcatele 
lui. Cel de la clubul muncitoresc al 
combinatului forestier funcționează 
numai 3—4 zile pe săptămână, iar 
sala este insuficient încălzită. Puțini 
se încumetă să stea 2 ore în frig. 
La acestea se mai adaugă scîrțîitul 
scaunelor, toanele „sonorului“, care 
ori îți ia auzul, ori tace. La cinema
tograful „Dorna“ n-ar fi chiar așa 
de rău dacă n-ar exista o veșnică 
luptă între cei care ies și cei care 
intră (sala are o singură intrare) 
precum și între cei cu bilete „în pi
cioare" și cei „cu locuri“. Mai este pi cinematograful stațiunii balneare. 
Aici filmele se schimbă des, scau
nele nu scîrțîie. De ani de zile se 
folosește însă un aparat de proiecție

Comer) modern, la yn nivel superior
(Urmare din pag. I-a) tizare a mărfurilor, cu ajutorul organizațiilor obștești, un mare număr de oameni cu gust, reprezentanți ai unor categorii felurite de consumatori, de a forma colective consultative pe lîngă direcțiile generale din minister și direcțiile comerciale din regiuni.Moda, evoluția gustului potrivit cerințelor vieții moderne, sînt realități de care industria și comerțul trebuie să țină seama. Studierea și cunoașterea lor nu sînt nici pe departe îndeletniciri simple, rezultantele unor calcule bazate pe prelucrarea cîtorva chestionare, sugestii și cifre statistice. Ele au, de altfel, și un important aspect economic. A lua în considerație acești factori înseamnă a asigura circuitul viu al mărfurilor, desfacerea lor rapidă, înseamnă a merge pe o cale sigură împotriva stagnării, împotriva tendinței acelora care umplu magazinele cu mărfuri nesolicitate, în timp ce față de altele manifestă o inexplicabilă teamă. Deși consumatorii ar primi cu mare interes' unele articole oferite de industrie, sînt cazuri cînd comerțul nu le contractează sau le contractează în cantități farmaceutice. în semestrul I, de exemplu, unele modele noi, reușite, de canadiene și raglane, de încălțăminte, și-au făcut cu greu drum spre magazine datorită rezervei nejustificate cu care au fost privite. Și un exemplu la fel de semnificativ, deși interesează în primul rînd pe cei mici : cu toate că s-a semnalat nu o dată lipsa de varietate a sortimentelor de plastilină necesară școlarilor, pentru prima jumătate a anului n-au fost contractate deloc unele modele îmbunătățite de truse oferite de Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, iar dintr-un model s-au comandat pentru întreaga țară... 250 de bucăți ! Cît privește alte articole, cum sînt saltelele și pernele de cauciuc spongios, acestea nici n-au ajuns măcar la contractare. Se poate oare afirma că un obiect sau altul nu se cere atîta vreme cît el nici 

pericol. Singura salvare era ancora. In a- 
ceastă împrejurare s-a putut vedea sfă- 
pînirea de sine și priceperea comandan
tului. Fundarea ancorei, însoțită de ma
nevrele comandate de Petre Tîrpan și 
executate cu precizie de echipaj, au sal
vat întregul convoi, care apoi a ajuns 
cu bine la destinație.

Tîrpan nu este numai un destoinic 
marinar, ci și un priceput organizator. In 
calitate de șef al parcului de nave la ier
natic din portul Tr. Severin a luat toate 
măsurile pentru ca navele să nu sufere 
nici un lei de avarii din cauza înghețului 
sau a scăderii nivelului apei. In îndelun- 
gații săi ani de marinar, a crescut și a 
educat promoții noi de navigatori. Co
mandanți de nave ca Ion Avram, Gheor
ghe Popa, loniță Popescu, Nicolae Bă- 
leanu și alții au învățat arta navigației de 
ia el. Remorcherul „Decebal” a devenit 
o navă-școală. Echipajul a înregistrat tot 
timpul rezultate bune în muncă Anul 
trecut a îndeplinit planul de producție în 
procent de 140 la sută la tone kilometri, 
obținînd astfel pavilionul de navă frun
tașă pe flota noastră fluvială.

Pentru meritele sale în muncă și 
creșterea de noi cadre, Petre Tîrpan a 
fost distins cu Ordinul Muncii.

Sabina MÂRTSNICÀ 
tehnician D.R.N.C. Tr. Severin

pentru bandă îngustă. Deci înseam
nă cel puțin două întreruperi pen
tru schimbarea rolelor și alte cîteva 
pentru că se rupe filmul (aceasta și 
cu concursul întreprinderii regio
nale cinematografice, care trimite 
filme uzate). Iar pe ecran parcă 
plouă continuu, imaginea e ștearsă.

Mulți socotesc că toate acestea 
vor lua sfîrșit cînd va fi gata... al 
4-lea cinematograf. Da, se constru
iește, cam încet, e drept, dar se 
construiește cu adevărat un cine
matograf cu 500 de locuri. Dar oare 
pînă atunci, și chiar după aceea, ce
lelalte trei trebuie neapărat să func
ționeze așa cum am arătat ?

Nicolae MÎNDRILĂ
procuror

nu este pus la îndemîna consumatorilor ?Un loc important printre preocupările comerțului se cuvine să fie acordat reclamei, care are menirea de a face cunoscute calitățile noilor' produse, de a contribui la îndrumarea gustului și cerințelor consumatorilor, la informarea lor completă, cuprinzătoare.Pe lîngă buna aprovizionare, cel ce trec pragul magazinelor vor a- precia nivelul de deservire și în raport cu timpul economisit, cu posibilitatea de a-și alege produsele după pofta inimii, dintr-un sortiment larg. Să ne închipuim, de e- xemplu, cît de satisfăcut va fi cetățeanul, pornit să-și cumpere încălțăminte, cînd va afla în magazinul specializat în asemenea produse 
o mare varietate de modele ale unor fabrici diferite, de mărimi și culori felurite, cu o linie modernă, elegantă, comodă. Iar dacă va găsi, tot în rafturile aceluiași magazin, accesoriile „mărunte“ — șireturi, cremă, perii, șanuri etc. — pe care ar fi trebuit să și le procure din altă parte, mulțumirea lui va fi deplină. Acest singur exemplu arată convingător care sînt avantajele profilării și specializării magazinelor, promovării unor forme tot mai perfecționate de organizare a unităților comerciale — sarcină de răspundere pe care partidul o pune în fața comerțului. Magazinul specializat este, de altfel, și un excelent mijloc de consultare și studiu a cererii de consum. Un rol însemnat în ce privește extinderea specializării și modernizării rețelei au de îndeplinit organele locale din toate regiunile țării șl, în primul rînd, cele din Capitală, unde este de așteptat ca această acțiune să progreseze în ritm rapid.Și în acest an sume însemnate vor fi cheltuite pentru construirea de noi complexe și spații comerciale, pentru modernizarea celor existente. Este important ca, paralel cu grija pentru utilizarea eficientă a fondurilor de investiții, să se urmărească amplasarea judicioasă a magazinelor, în funcție de necesitățile populației. Potrivit unei recente Hotărîri a Con

Sospdăroa Halelor 
Obor iasă de dorit

In calitate de membru al unei 
echipe de control obștesc am avut 
prilejul să fac cîteva constatări la 
Halele Centrale Obor. Aici vin zil
nic, după cumpărături, mii de cetă
țeni. Compartimentele de la parter 
și etaj sînt bine aprovizionate cu 
diferite produse alimentare. Trebuie 
să arăt însă că gospodărirea Halelor 
Obor lasă de dorit. De la intrare 
îți produc o impresie neplăcută gră
mezile de lăzi și butoaie, care ocupă 
mult spațiu și îngreunează circula
ția cumpărătorilor. Trecînd prin 
fața diferitelor compartimente, vezi 
geamuri sparte, plăci de faianță 
lipsă, plăci de marmură și trepte de 
scări ciobite etc. In hala de carne, 
stricăciunile sînt și mai mari, iar la 
unele compartimente instalația fri
gorifică nu funcționează sau func
ționează numai pe jumătate. Nu 
rareori observi că măcelarii aduc 
carnea de la boxele vecine, care au 
instalația frigorifică bună. Această 
stare de lucruri durează cam de 
multă vreme. Cred că e timpul să 
i se pună capăt.

Costache R. NICOLAE 
strungar, Uzinele „Republica"- 

București

Nota redacției. Cele arătate de corespondentul voluntar sînt juste. Nu este cazul să analizăm aici ce parte de vină poartă pentru proasta gospodărire a halelor întreprinderea de produse alimentare Halele Centrale Obor, în calitate de administrator, și ce parte de vină revine O.C.L. Alimentara și O.C.L. Aprozar 23 August, care folosesc compartimentele pentru desfacerea produselor. Chestiunea este ca organele tutelare ale acestora să stabilească măsurile ce trebuie luate pentru executarea reparațiilor necesare și întreținerea în bune condiții a halelor.

siliului de Miniștri, spațiile comerciale din noile cartiere trebuie să fie date în mod obligatoriu în folosință concomitent cu locuințele.Promovarea pe scară largă a formelor moderne de organizare este de neconceput fără spirit inovator și pasiune, receptivitate la nou, fără inițiativă din partea lucrătorilor din comerț și din unitățile de deservire. Pe bună dreptate și-au cîștigat prețuirea publicului consumator lucrătorii Trustului de alimentație publică „Carpați“ din Brașov, care, prin variatele acțiuni întreprinse de-a lungul anilor, constituie un exemplu demn de urmat. Munca lor pătrunsă de sentimentul responsabilității față de sarcina introducerii mijloacelor moderne în comerț, strădania lor de a merge pe căi nebătătorite, le-a adus de curînd o înaltă apreciere a meritelor prin acordarea unui însemnat număr de ordine și medalii. Este pozitiv faptul că Ministerul Comerțului Interior urmărește generalizarea acestei bogate experiențe.Prin natura muncii sale, lucrătorul din comerț vine zilnic în legătură cu un mare număr de oameni ai muncii. Este o profesiune care implică nu numai pricepere și conștiinciozitate, ci și o mare răspundere socială. Călăuzindu-se după indicațiile conducerii partidului de a se asigura pretutindeni o deservire corespunzătoare, plină de atenție față de cumpărător, de a se înlătura lipsurile care se mai manifestă, organele și organizațiile de partid sînt chemate să desfășoare o muncă de partid conformă caracterului și cerințelor specifice acestui important domeniu de activitate. în acest scop, să se găsească formele cele mai potrivite de educație, de pregătire temeinică a întregului aparat comercial, de cultivare în rîndul lucrătorilor din comerț a trăsăturilor înaintate, a principiilor eticii socialiste.întreprinderile și organizațiile comerciale, care au cîștigat o bogată experiență, au toate posibilitățile de a ridica activitatea comerțului la nivelul grijii pe care partidul și guvernul o manifestă zi de zi față de oamenii muncii.

8 C î N T E I A
„PESCĂRUȘUL“ tie
în interpretarea Teatrului de stat

Cehov
din Bacâu

Actoria iui „Royal Shakespeare 
Company“ pe scenă și pe micul ecranDuminică la amiază, colectivul Teatrului „Royal Shakespeare Company“, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat, pe scena Teatrului de Operă și Balet din Capitală, un recital „Shakespeare“, dat în cinstea studenților și a oamenilor de artă din București. Cu acest prilej, au fost interpretate fragmente din piesele „Cum vă place“, „Henric al VI-lea“ „Othello“, „Henric al V-lea“, „Cymbeline“, „Neguțătorul din Veneția“, și „Macbeth“. Și-au dat

Agendă
Luni, 9 martie, ora 20, în sala Dalles 

va avea loc un recital vocal-instrumental 
organizat de studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumboscu". în program lucrări 
de I. Stravinski, B. Bartok, Schumann, 
Vivaldi, W. Ferrari, Donizetti, A. Boito, 
Bellini, Verdi, T. Ciortea, V. fianu. Vor 
interpreta studenți ai Conservatorului.

Marti, 10 martie, ora 20, în studioul 
Radioteleviziunii din str. Al. Popov, va 
avea Ioc un concert prezentat de or
chestra simfonică a, Filarmonicii de stat 
„George Enescu” condusă de Iosif Conta, 
în program : Concertul pentru vioară și 
orchestră în la minor de Bach ; Concer
tul pentru vioară și orchestră în Re ma
ior de Beethoven ; Concertul pentru 
vioară și orchestră în Re major de 
Brahms. Solist : Ion Voicu.

Miercuri, 11 martie, ora 20/ în sala 
mică a Palatului R.P. Romîne, va avea 
loc un recital de arii și lieduri susținut 
do Dan Iordăchescu. în program lucrări 
de Carissimi, Hacndcl, Haydn, Mendel
sohn-Bartholdy, Mozart, Beethoven, Schu
bert, Brahms, Schumann, Mussorgski, 
Hugo Wolf, Rachmaninov, Duparc, 
George Enescu, Paul Constantinescu și 
Sigismund Todutä.

La ora 20, în studioul Conservatoru
lui, din str. Știrbei Vodă nr. 33, va avea

\

20 DE ANI DE LA MOARTEA LUS GRIGORE ANTIPA

Ud mare naturalist rominLa 9 martie se împlinesc 20 de ani de la moartea lui Grigore Antipa, întemeietorul Muzeului de istorie naturală din Capitală, care poartă numele acestui mare savant romîn.Pasiunea pentru studiul naturii a fost insuflată lui Antipa de Grigore Cobîlcescu, fostul său profesor la Iași, unde a legat prietenie și cu Emil Racoviță și Dimitrie Voinov, alți doi biologi romîni de seamă. Articolele din revista „Contemporanul“, care popularizau lucrările lui Ernst Haeckel, au trezit dorința lui Antipa de a pleca la Jena pentru a urma cursurile acestui cunoscut biolog, militant pentru răspîndirea largă a teoriilor evoluționiste ale lui Ch. Darwin. După șase ani de studiu aici își dă teza de doctorat, obținînd mențiunea summa cum laude, în cei 50 de ani cît a profesat la catedră, Haeckel n-a acordat decît de trei ori această mențiune. încă în timpul studiilor, Antipa a făcut cercetări la diferite stații zoologice marine din Franța, Suedia, Norvegia etc.

Muzeul de istorie naturală „Grigore Antipa". în atelierul de restaurare 
și naturalizare a animalelor

dintre personaje și evoluția acestora, 
fără a se mulțumi să repefe formule 
cunoscute, ci aducînd uneori contribuții 
personale demne de interes.

fn interpretarea Arkadinei, de pildă, 
tînăra actriță Liliana Rusu — care a sur
prins plăcut prin ținuta îngrijită, sigu
ranța și inteligența nuanțată a jocului 
— a subliniat în mod deosebit latura 
de cabotină a personajului, diformarea 
pînă la falsificare pe care actrița Ar- 
kadina a suferit-o datorită practicii unui 
teatru declamator, grandilocvent. Inter
preta și-a ținut permanent personajul 
sub focul necruțător al ironiei, uneori 
poate chiar exagerînd orientarea pozi
ției sale critice. In actul al lll-lea, în sce
nele consecutive cu Treplev și apoi cu 
Trigorin, Liliana Rusu a avut momente 
care dovedesc maturitate artistică și un 
punct de vedere personal, discutabil 
poate, dar interesant în orice caz, în 
înțelegerea personajului.

Nu mai puțin interesantă a fost com
poziția lui George Mottoi în rolul lui 
Trigorin, în care amestecul de dramă 
sinceră și poză teatrală, bogat în nuanțe 
și realizat cu sensibilitate și inteligență, 
crea o impresie stranie și totuși con
vingătoare.

concursul Ian Richardson, Paul Scofield, Irene Worth șl Brian Murray. Seara, artiștii englezi au prezentat, pe scena Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne, al doilea spectacol cu piesa „Comedia erorilor“, primit cu căldură de publicul bucureștean.Tot în cursul serii, actorii Irene Worth și Tom Fleming au susținut la televiziune un recital, care a cuprins sonete și selecțiuni din piesele marelui dramaturg englez.(Agerpres)
muzicală

loc un recital susținut de Arta Florcscu, 
acompaniată Ia pian de Hilda Jerea. în 
program lieduri de II. Purceii, armoni
zate de B. Britten, Tudor Ciortea, O. 
Messiaen, M. Ravel. Prezintă prof. A. 
Raciu.

Joi, 12 martie, ora 19,50, în studioul 
din str. AI. Popov, va avea Ioc concer
tul orchestrei simfonico a Radiotelevi
ziunii. Dirijor : Mihai Brediceanu. în 
program : Concertul pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Toduță ; Concertul 
pentru vioioncel și orchestră de Eduard 
Lalo. Solist : Vladimir Orlov ; Simfonia 
I-a în do minor de Brahms.

Vineri, 13 martie, ora 20, în sala mică 
a Palatului R.P. Romîne, va avea Ioc un 
recital de pian — program „Beethoven“ 
— susținut de Corneliu Gheorghiu.

Sîipbătă 14 martie, ora 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu” dirijată de Paul Popescu va 
prezenta un concert în studioul Radiate- 
leviziunii. în program : Cantata a II-a 
pentru tenor, cor mixt și orchestră de 
St. Niculescu. Solist : Ion Piso ; Concertul 
pentru vioară și orchestră în La major 
K.V. 219 nr. 5 de Mozart. Solist : Semen 
Snitkovski (U.R.S.S.); Simfonia a V-a de 
Bruckner. Concertul va fi repetat dumi
nică 15 martie, ora 11, în aceeași sală.

în anul 1892 se întoarce în țară consacrîndu-se studiului problemelor Mării Negre, regiunilor inundabile ale Dunării și Deltei, precum și organizării unui muzeu modern de istorie naturală. El a publicat peste 100 de lucrări științifice — „Fauna ihtiologică a Romîniei“, „Pescăria și pescuitul în Romînia“. „Regiunea inundabilă a Dunării“, „Cercetările hidrobiologice în Romînia și importanța lor științifică și economică“, „Valorificarea stufăriilor din Delta Dunării“ etc. Această din urmă lucrare a putut fi fructificată numai în anii regimului de democrație populară, cînd s-au creat largi posibilități pentru folosirea în practică a realizărilor valoroase ale cercetării științifice.Grigore Antipa și-a consacrat o parte însemnată din activitatea sa organizării unui muzeu de istorie naturală, așezămînt menit să contribuie la răspîndirea cunoștințelor științifice în rîndurile maselor. Prin munca lui, modesta colecție de 1 300 piese existentă în anul 1893 a ajuns, după 12 ani, la 200 000 de piese și 

în rolul Mașei, Lucia Burcovski a adus 
în scenă sensibilitate și farmec, o forță 
dramatică reținută, o înțelegere deplină 
a rolului și o prezență scenică elocventă.

Poate mai puțin indicată pentru rolul 
Ninei Zarecinaia, Kitty Stroescu a izbutit 
să transmită în primele acte candoarea 
eroinei, simplitaiea și sinceritatea emo
ției acesteia, dar n-a ajuns pînă la pro
funzimea dramei Ninei, zguduitoarea 
spovedanie din final rămînînd lipsită de 
vibrație. Ion Buleandră, pe care l-am 
cunoscut în alte roluri mai deplin reali
zate, a apărut mult prea „pozitiv" și 
clădit din certitudini, pentru a putea ex
prima toată răscolitoarea dramă a chi
nuitului Treplev.

Un suculent Piotr Nicolaevici Sorin a 
realizat, cu experiența-i bine cunoscută, 
Ion Niculescu-Brună, avînd alături un 
grup de personaje corect interpretate de 
actori ca Virgiliu Florescu (Șamraev), 
Marin lonescu (Medvedenco), Radu Du
mitrescu (Dorn), Lori Cambos (Polina 
Andreevna). Grija pentru exprimarea fie
cărei nuanțe cu egală intensitate a dău
nat întrucîtva ritmului spectacolului, pau
zele „cehoviene" fiind adesea, mai ales 
în actul I, extinse în mod excesiv. E o 
problemă asupra căreia regizorul și in
ferpreții mai au de meditat. Decorul lui 
Mihai Tofan, sugestiv și poetic în actul 
I, s-a pierdut în celelalte acte într-un 
convenționalism sec, care încălca unele 
cerințe ale logicii, apărînd ca un ames
tec heteroclit de volume masive, uși 
sugerate, înfipte în spațiu și pereți ex
teriori de culoare verde închis.

In ansamblu însă, un spectacol pe 
care l-am urmărit cu plăcere și care a- 
rată un colectiv artistic în progres.

Margareîa BĂRBUȚĂ

Săptămîna aceasta pe ecraneVi-1 prezint pe Baluev — producție a studioului „Lenfilm“. Scenariul și regia: Viktor Komissar- jevski, după cunoscutul roman al lui Vadim Kojevnikov.îolantha — ecranizare a operei cu același titlu a lui P. I. Ceai- kovski (producție a studiourilor din Riga; scenariul și regia Vladimir Gorikker).
li®*

Scenă din filmul îolantha
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preparate, creîndu-se muzeul pe care-1 cunoaștem. Grigore Antipa este inițiatorul interesantelor dio- rame ale muzeului, care înfățișează numeroase specii de animale în mediul lor natural.Bombardamentele hitleriștilor, din august 1944, au provocat muzeului pagube însemnate dar, cu sprijinul partidului și guvernului, el a fost refăcut. Aici se află valoroase exponate de geologie, comori ale regnului anima] și vegetal, preparate anatomice. mulaje etc., apreciate de cei aproape 2 500 000 de oameni care l-au vizitat din 1948 pînă astăzi. în acești ani s-a inițiat o mai bună valorificare a operei lui Antipa ; în muzeu, fauna țării noastre este prezentată ținîndu-se seama de propriile ei condiții, s-au achiziționat colecții noi, s-au amenajat 10 laboratoare pentru cercetări științifice, se organizează conferințe de popularizare, cursuri pentru studenți etc. Se editează călăuze și un album pentru uzul vizitatorilor, publicații științifice.Pentru contribuția adusă la progresul biologiei, Grigore Antipa a primit distincția de doctor honoris causa al mai multor universități de peste hotare. Deși activitatea lui științifică era apreciată peste hotare și el făcea parte din rîndurile membrilor Academiei Romîne, statul burghezo-moșieresc i-a refuzat sistematic catedra universitară. Savant talentat, autor a numeroase lucrări — dintre care unele tributare totuși concepțiilor burgheze — Antipa a căutat să-și pună erudiția și priceperea în slujba propășirii științei romînești.Din opera lui Grigore Antipa se desprind nu numai calitatea de cercetător fecund, ci și dragostea pentru popor. Știința și cultura —- scria marele naturalist — nu mai pot și nu trebuie să rămînă un apanaj al unui număr restrîns de persoane, ci ele trebuie să pătrundă cît mai a- dînc în toate păturile sociale.
Mihai BÄCESCU 

membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne
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Noi ciduri 
de simpozioane 
șa expuneri

Luna aceasta, Lectoratul central al 
Consiliului pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice va inaugura 
noi cicluri de simpozioane și expu
neri pe diferite teme. Interesului ară
tat de oamenii muncii față de eveni
mentele ce se petrec în viața politică 
internațională îi corespunde ciclul de 
manifestări săptămînale „în fața hăr
ții“, care a fost deschis zilele acestea.

„Tainele mileniilor trecute“ se inti- . 
tulează ciclul de manifestări care, pe 
baza izvoarelor existente, va înfățișa 
vechile civilizații. Cu expunerea 
„Viena, orașul muzicii“ va fi deschis 
ciclul „Mari orașe ale lumii“.

în cadrul unor simpozioane și ex
puneri din ciclul „Momente de seamă 
din istoria omenirii reflectate în lite
ratură și artă" și „Antologie poetică 
contemporană“ publicul va face cu
noștință cu creații literare, cinemato
grafice, muzicale și de artă plastică 
oglindind evenimente istorice impor
tante.

Cu simpozionul „Mihail Eminescu 
— luceafărul poeziei romînești“, ce 
se va ține în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne, se deschide seria de 
manifestări prilejuite de comemorarea 
morții lui Mihail Eminescu. Sala Dal
les va găzdui simpozionul cu care se 
deschide ciclul „400 de ani de la 
nașterea lui Shakespeare“,

Momente din trecutul istoric al pa
triei noastre, în lumina cercetărilor 
arheologice, vor putea fi cunoscute 
urmărind ciclul de manifestări „Un 
secol de arheologie romînească", care 
va fi deschis în luna martie.

La aceste manifestări vor lua cu- 
vîntul personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale din Capitală și 
din țară.

Doamna Tu Hau — producție a studiourilor vietnameze (regia Pham Ky Nam), inspirată din lupta patrioților sud-vietnamezi.
Dezrădăcinații — film mexican (regia: Gilberto Gazcon), redînd istoria unei familii mexicane emigrate în Texas.

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pa

noramic : Patria (bd. Magheru nr. 
12—14), Dezrădăcinații : Republica (bd. 
Magheru nr. 2), Capitol (bd. 6 Martie 
nr 16), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 
155). îolantha : Carpați (bd. Magheru 
nr 29), Excelsior (bd. 1 Mai nr. 174); 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Foto fi
ber : București (bd 6 Martie nr. 6), To
mis (Calea Văcărești nr. 21). Arta (di
mineața — Calea Călărași nr. 153), Flo- 
reasca (str. J S. Bach nr. 2), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Scano Boa : 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), Glulești 
(Calea Giulești nr 56), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
Doamna Tu Hau : Victoria (bd. 6 Mar
tie nr. 7), Cringași (Șos. Crîngași nr. 
42) Flacăra (Calea Dudești nr 22), Cos
mos (bd. 30 Decembrie nr. 89) Locote
nent Cristina : Central (bd. 6 Martie nr. 
12), Feroviar (Calea Grivițel nr. 80). Ql 
mul cu ricșa _ cinemascop : Lumina 
(bd 6 Martie nr. 12). Cascada diavolului : 
Union (str. 13 Decembrie nr. 5—7), Dru
mul Sării (str. Drumul Sării nr. 30). 
Program de filme pentru copil (diminea
ța) : Doina (str. Doamnei nr. 9). Hoțul 
din San Marengo : Doina (după-amiază), 
Vitan (Calea Dudești nr. 97). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi 
(bd 6 Martie nr. 18). Renul alb : înfră
țirea între popoare (bd Bucureștii-Noi); 
Grivița (Calea Grivițel — podul Basa- 
rab), Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Viață sportivă ; Cultural (Piața I. Pin- 
tille nr 2), Volga (Șos. I. Pintllie nr. 
61).Noi doi, bărbații : Dacia (Calea Gri- 
viței nr 137). Rusalka — cinemascop : 
Buzești (str. Buzești nr. 9—11). Era 
noapte la Roma (ambele serii) : Bucegl 
(bd 1 Mai nr. 57), Cotrocenl (Șos. Co- 
troceni nr. 9). Haiducul de pe Ceremuș s 
Unirea (bd 1 Mai nr. 143). Magazin film s 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). 
Valsul nemuritor : Popular (str. Mătă- 
sarl nr. 31). Raidul vărgat : Arta (după- 
amiază). Podul : Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221) Misterele Parisului _ cinema
scop : Aurora (bd. Dimitrov nr. 118). 
Pași spre lună : Viitorul (str. M. Emi
nescu nr. 127), Luceafărul (Calea Raho- 
vei nr. 118). Pisica de mare : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84) Agatha, lasă-te 
de crime J ; Lira (Calea 13 Septembrie 
nr. 196). Inculpatul „1 040“ : Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Călătorie în a- 
prilie : Pacea (bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 - Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Știință și tehnică pentru tine
retul școlar : De la moara de apă la hi
drocentrală — în vizită la Muzeul tehnic. 
19,40 — Filmul „Pisica își scoate gheare
le". 21,15 — „Azi e nuntă-n sat la noi* 
— montaj de cîntece și dansuri popu
lare romînești. 21,55 — Telesport. în în
cheiere : Buletin de știri șl buletin me
teorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 

și 12 martie, în țară : Vreme rece, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Va nin
ge local. Vîntul va sufla potrivit, pre- 
dominînd din est. Temperatura în gene
ral staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și minus 15 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între plus 
1 și minus 9 grade. In București : Vreme 
rece, cu cerul variabil, mai mult noros. 
Temporar ninsoare. Vînt potrivit din 
est. Temperatura în general staționară.

/
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CAMPIONATE, COMPETIȚII i
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într-una din aceste zile de mar
tie în care viforul a hotărît să se 
revanșeze pentru slabele perfor
manțe de peste iarnă, undeva, în 
preajma uzinelor „23 August“, s-a 
desfășurat o competiție puțin o- 
bișnuită. Pe arena albă, acolo 
unde hocheiștii nu ne-au prea 
răsfățat cu succese în actualul 
sezon, „micile speranțe“ ale ca
ligrafiei pe gheață au oferit un 
spectacol reconfortant.

Spre deosebire de majoritatea 
celorlalte ramuri sportive, pati
najul artistic include în cadrul 
campionatelor republicane o ca
tegorie specială — juniori II — 
rezervată concurenților pînă la 
16 ani. Practic, e vorba de un ve
ritabil campionat pionieresc. In 
ciuda aiurii liliputane a multor 
participanți, lucrurile decurg cu 
toată seriozitatea cuvenită.

...Vocea clară a crainicului a- 
nunță ordinea evoluțiilor ; arbi
trii consemnează punctajul și 
calculează media respectivă ; în 
marginea terenului, antrenorii— 
printre care vom întîlni figuri 
binecunoscute, ca Bindea (nu 
fostul fotbalist) și Turușanco, 
multipli campioni ai specialită
ții, sau Radu Ionian, unul dintre 
actualii lor succesori — dau ul
timele sfaturi elevilor gata de 
start. In costume multicolore, 
desprinse parcă dintr-o feerie de 
iarnă, spiridușii cu patine se a- 
vîntă pe oglinda platinată ase
menea unor corăbioare pe luciul 
unui lac ireal. Nici vremea po
trivnică, nici proverbiala severi
tate a juriului nu sînt în stare să 
le altereze buna dispoziție.

Chiar dacă execuțiile tehnice 
n-au (încă I) virtuozitatea celor 
realizate de Sjoukje Djikstra sau 
Alain Calmat, în cercul de lu
mină sclipesc adesea reflexele 
pure ale talentului.
Marinelei Ciubucă și Adrianei 
Turcu, verva Cristinei Oană 
(zece ani și jumătate — cea mai 
tînără concurentă), precizia și 
dezinvoltura lui Sandu Drago?, 
Andrei Mincă, Rodicăi Dîdă, 
ca și incontestabilele calități ale 
celor mai mulți dintre colegii și 
colegele lor de întrecere, sînt tot 
atîtea promisiuni care pot de
veni. într-un viitor nu prea în
depărtat — certitudini.

În fond, pînă la Jocurile Olim
pice de la Grenoble nu mai sînt. 
decît patru ani...

Dan DEȘL1U

Piruetele

Sîmbătă și duminică, la Poiana Brașov, au continuat întrecerile campionatului republican de schi. A treia victorie consecutivă la aceste campionate a obținut-o Ilona Mi- cloș (Dinamo Brașov), cîștigătoare în proba de coborîre cu timpul de l’41”3/10, pe o pîrtie de 2 000 m.Deosebit de spectaculoasă a fost proba de coborîre bărbați, desfășurată duminică dimineață pe pîrtia Lupului (2 750 m). Pe locul întîi s-a clasat Gheorghe Bălan (A.S.A. Brașov), cu timpul de 2’ll”6/10. Un dublu succes a obținut tînărul cooperator din Odorhei, Iosif Eros, în vîrstă de 17 ani. El a cîștigat titlul de campion la sărituri cu schiurile de la trambulină, atît la juniori cît și la seniori. Cea mai lungă săritură a sa a măsurat 56,5 metri (nou record al trambulinei).
BASCHET

Meciul dintre echipele bugurește- ne Știința și Rapid a ținut trează atenția suporterilor de la primul pînă la ultimul minut. A fost un joc echilibrat, de bună factură tehnică. Studenții au demonstrat că echipa lor rămîne pe primul plan al baschetului nostru. Stînd sub semnul egalității pînă în minutul 38, scorul a înclinat în ultimele două minute în favoarea Științei. Victoria acesteia, cu 67—63 (34—32), este pe deplin meritată.
VOLEJ
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PEKIN 8. Corespondentul Ager- pres, E. Soran, transmite : Membrii delegației C.C. al P.M.R. — tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- raș, Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica — precum și persoanele care însoțesc delegația, au vizitat în cursul dimineții de 8 martie Comuna populară Kao Fei Tien din împrejurimile Pekinului și fabrica experi

mentală de îngrășăminte chimice din Pekin.în timpul vizitei, delegația a fost însoțită de Tan Cijen-lin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, U Siu-țiuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, Fîn Ți-pin, membru al secretariatului Comitetului orășenesc din Pekin al P.C. Chinez.

Trei partide — trei aspecte total diferite ; astfel poate fi caracterizată reuniunea de ieri dimineață din sala Floreasca. Dacă meciul cu Voința Oradea nu a pus nici o problemă studentelor bucureștene — scor 76—24 (37—9) — în schimb di- namoviștilor le-a trebuit o prelungire ca să-și adjudece victoria în fața formației Steagul roșu Brașov. Scor final 89—76 (71—71 ; 34—32) pentru Dinamo,s-

Cuplajul feminin de volei din sala Giuleșii a atras ieri dimineață numeroși spectatori. Ei au aplaudat adesea jocul prestat de cele 6 echipe, care multă dîrzenie j victoriei.Disputa cea avut loc între C.S.M. Cluj, în primul set, lăsînd impresia că vor cîștiga chiar partida. Treptat, treptat, studentele bucureștene au finalizat mai bine acțiunile și au înscris ■ în palmares o nouă victorie.Ultimul joc a depășit toate așteptările. Nimeni nu ar fi crezut că rapidistele vor fi nevoite să facă apel la toate cunoștințele, utilizînd chiar și prima garnitură pentru a putea cîștiga în fața tinerei echipe din Craiova. Fiecare set a revenit însă rapidistelor. Scor 3—0.

Oțelea înscrie al 18-lea gol pentruRomînia-Norvegia, disputat sîmbătă meciuli s-au întrecut cu pentru adjudecareamai pasionantă a echipele Știința și Clujencele au învins
„Mondâahle" de handbal

echipa noastră (fază din seară la Pardubice Telefoto-Agerpres
AZI ÜITOHE MECIURI PRELIMINARII

PARDUBICE (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Ieri, la Pardubice, un soare 
primăvăratec a zăbovit pe cer mai mult 
ca deobicei, vrînd parcă să marcheze și 
să facă mai plăcută ziua de odihnă, bine 
venită după meciurile de pînă acum. In 
tafa hotelului „Grand”, amatorii de in
signe și autografe îi așteptau pe membrii 
celor 4 delegafii, pentru a-și completa 
colecțiile. După ce au răspuns cu amabi
litate la solicitările acestora, sportivii s-au

Pe pista de gheață : Maiînela Ciubucă (Steagul roșu Brașov) și Cristina Oană (Dinamo București) Foto : M. Cioc

urcat în autocare, cu care au făcut o plim
bare prin oraș.

Ziua de odihnă a fost totodată și un 
prilej de analiză a rezultatelor de pînă 
acum, a șanselor fiecărei echipe în me
ciurile din semifinale. Conform regula
mentului, primele două clasate din fiecare 
grupă se califică pentru semifinale, care 
încep la 11 martie la Praga, în Palatul 
Sporturilor.

După toate probabilitățile, handbaliștii 
noștri vor înfîlni în primul joc din semifi
nale selecfionata Danemarcei. Ei privesc 
cu multă atenfie această confruntare, 
deoarece danezii defin o formă foarte 
bună. în partida de sîmbătă seara — au 
scris ieri ziarele — danezii s-au compor
tat remarcabil în fafa formației Ceho
slovaciei. La pauză scorul a fost egal 
(7—7) și numai în final handbaliștii cehi 
și-au putut asigura victoria, la un scor 
strîns (14—11).

Dar să lăsăm comentariile pentru zilele 
ce vor urma, întrucît preliminariile nu s-au 
încheiat. Azi sînt programate ultimele me
ciuri din serii : Iugoslavia — R. D. Ger
mană ; S.U.A. — R. F. Germană; R.A.U — 
Suedia ; Ungaria — Islanda ; Franfa — 
Danemarca ; Cehoslovacia — Elve)ia ; 
ll.R.S.S. — Norvegia ; Romînia — Japo-

Constantin ANI

h rînduri
O Echipa bulgară Levski-Sofia a 

tigat „Cupa campionilor europeni“ la . _ 
lei feminin. în meciul retur, disputat cu 
Dinamo-Berlin, formația bulgară a obți
nut victoria cu 3—1 (15—11, 12—15, 15— 
5, 15—6). Prima întîlnire fusese cîștigată tot 
’’ ’.. ", 7 I (15—12, 15-

cîș- 
vo-

DISCUȚIE DESPRE FOTBAL
de resort din

de echipa bulgară, cu 3—0
8, 18—16).

înaintea ièluàni campionatuluiUn nou sezon fotbalistic începe peste cîteva zile. Echipele și, desigur, spectatorii așteaptă cu nerăbdare să se revadă pe stadioane, cu ocazia primelor meciuri ale returului campionatului republican. In lunile de iarnă, de întrerupere a competițiilor, probleme importante ca: activitatea de anul trecut a echipelor, analiza ei, și în primul rînd pregătirile pentru reluarea competițiilor oficiale din acest an au stat în centrul atenției secțiilor de fotbal, a comisiilor locale de specialitate, a federației. Recent, redactorul nostru Ion Dumitriu a avut o convorbire pe această temă cu tov. 
Gh. Popescu, vicepreședinte al Consiliului general U.C.F.S., președintele Federației romîne de fotbal.

— Fotbalul revine în actuali
tate. Cum se prezintă echipele 
înaintea reluării meciurilor ofi
ciale ?— Profitînd și de faptul că iama aceasta n-a fost peste tot și totdeauna nefavorabilă fotbalului, echipele și-au putut desfășura pregătirile la fel de bine afară, în aer liber, ca și în sălile de sport. Antrenamentele s-au ținut în general cu destulă regularitate, după un plan judicios dinainte alcătuit. Ar fi normal ca reluarea campionatului să găsească echipele într-o formă corespunzătoare, antrenamentele ulterioare ur- mînd a le contura o valoare superioară. Alte anticipări cu privire la jocul pe care-1 vor practica fotbaliștii în noul sezon nu se pot face. Important de reținut este că pentru fotbalul nostru primăvara lui 1964. ca de altfel întregul an. constituie o perioadă de examene competițio- nale cu caracter intern și internațional. Pe scurt, e vorba de încheierea campionatului republican și a „Cupei R.P.R.“ de preliminariile turneului olimpic (în luna mai fotbaliștii noștri vor juca două meciuri eliminatorii cu „olimpicii“ bulgari), de turneul U.E.F.A. pentru juniori etc.

— Spre ce obiective își în
dreaptă atenția în acest an fede
rația de fotbal ?— Obiectivele principale sînt următoarele: cîștigarea preliminariilor olimpice, ridicarea calitativă a jocului și, legat de aceasta, găsirea celor mai bune mijloace de aplicare a unui sistem modern de joc; pregătirea tinerilor fotbaliști, a juniorilor și a copiilor în special; intensificarea muncii de educațieDin analiza activității fotbalistice de anul trecut s-au putut trage unele concluzii referitoare la nivelul de desfășurare a jocurilor, la forma echipelor în ansamblu și a jucătorilor. la promovarea elementelor tinere etc. în fotbalul nostru, care mai are încă de lucru pentru a atinge nivelul dorit, s-a remarcat preocuparea echipelor pentru un joc mai spectaculos, tehnic. Au fost apreciate unele meciuri disputate de for-

Dinamo Bucu- Steaua, Farul.mațiile Progresul, rești, Steagul roșu, Din păcate însă multe echipe, mulți jucători au avut mari fluctuații de formă. Inconstanța s-a remarcat nu numai de la o perioadă de pregătire la alta, ci chiar de la o etapă la alta.Se știe că la fotbal cheia succesului este antrenamentul. Din constatările specialiștilor noștri se desprinde o primă observație: nu toți jucătorii înțeleg să respecte cu strictețe procesul de pregătire. Numeroși fotbaliști privesc cu ușurință participarea la antrenamente; așa se explică lipsurile în tehnica lor individuală. Și nu e vorba numai de execuțiile tehnice mai complicate — pe care ar trebui să le știe orice fotbalist fruntaș — ci de procedee tehnice din cele mai simple.Unii fotbaliști se plictisesc repede la antrenamente, considerînd că simpla prezență pe teren, în tovărășia mingei de fotbal, este suficientă, că nu e nevoie să repeți de sute de ori un procedeu tehnic sau o schemă tactică. Alți jucători n-au ajuns să înțeleagă că adevărata măiestrie sportivă cere muncă permanentă, intensă, făcută cu pasiune și perseverență. Este regretabil că exemple negative la acest capitol ne oferă fotbaliști cunoscuți ca Pavlo- vici, Sorin Avram. Oaidă, Dumitriu II, Ionescu, Badea sau jucători atît de înzestrați ca Pîrcălab, Popa și alții care nu muncesc cu suficientă tragere de inimă pentru perfecționarea calităților sportive. Marii fotbaliști nu-și da- toresc renumele exclusiv talentului, cît conștiinciozității și muncii neîntrerupte pe care o depun pentru pregătirea lor tehnică. Și nu numai , la antrenamentul colectiv, al echipei, ci și în ședințele de pregătire individuală ale fiecărui jucător.într-o atmosferă de lipsă de exigență în procesul de pregătire se complac și unii antrenori. Nu întotdeauna se respectă cu strictețe numărul de antrenamente colective și individuale, durata, intensitatea și obiectivele lor. Acum cîteva zile, întorcîndu-se de pe teren, specialiștii federației au semnalat că nu toate echipele de categoria A au folosit corespunzător perioada pregătitoare dinaintea începerii noului sezon fotbalistic. Antrenorii de la Farul, Știința Timișoara.rificat prin probele de control eficiența muncii depuse în această perioadă aceste trenori și deci ale comportării dualizarea antrenamentelor nu este nici ea generalizată Este absolut necesar ca organele U.C.F.S., cluburile și asociațiile cu echipe de fotbal să aprecieze munca antrenorului în primul rînd din punctul de vedere al ridicării pregătirii tehnice

Siderurgistul ș. a. n-au ve-
deși sînt .examene apreciază subiectiv

foarte importante fizice“ Unii an- încă după ochi — — diferite aspecte jucătorilor. Indivi-

a jucătorilor, al educării lor, al creșterii și promovării de noi elemente tinere.Lupta pentru calitatea jocului — care trebuie să fie obiectivul principal și permanent al fotbaliștilor, al antrenorilor — nu poate fi dusă decît în condițiile unei munci temeinice, orientată științific, printr-o participare totală și conștientă la antrenamente.în ce privește teoria fotbalului, cunoștințele jucătorilor sînt încă modeste. Ar fi foarte necesar ca-antrenorii să recomande și să discute cu jucătorii, cît mai des, materiale de teorie fotbalistică, regulamentul de joc.
— Cum își poate găsi rezolvare 

problema juniorilor, a formării 
și creșterii tinerilor fotbaliști ?— Nu întîmplător în planul de măsuri al F.R.F. adoptat acum un an, un loc de seamă ocupă capitolul „Cu privire la creșterea și selecționarea tinerelor cadre în fotbal“. Rezolvarea acestei probleme ar duce în cea mai mare măsură la ridicarea fotbalului romînesc pe o treaptă superioară în ierarhia fotbalului european. De. activitatea tinerilor fotbaliști ar trebui să se preocupe permanent conducerile secțiilor de fotbal, antrenorii. Dar nu toate e- chipele de categoria A și B au formații de juniori și copii — deși sînt obligate printr-o hotărîre a federației. Deseori antrenamentele juniorilor sînt lăsate pe seama unor instructori insuficient pregătiți.Legătura dintre antrenorii echipelor de seniori și formațiile de juniori și copii ale acelorași cluburi este încă slabă. Mulți activiști pe tărîmul fotbalului, în loc să se ocupe atent de selecționarea și creșterea unor elemente de perspectivă, caută mai degrabă să vadă ce e bun în „grădina vecinului“. La promovarea tinerelor talente, antrenorii, conducerile unor cluburi preferă de regulă jucători din alte formații și nu pe cei din propria pepinieră.Este desigur un fapt pozitiv că mai mult decît în alți ani tineretul a fost promovat cu curaj în primele formații. Conducerile echipelor, antrenorii acordă o mai mare încredere elementelor tinere talentate. în meciurile de anul trecut au apărut nume noi : Tufan (Farul), Mocanu, Juhasz (Petrolul), Mureșan (Știința Cluj), Pescaru, Necula (Steagul roșu) etc. Unii au făcut parte și din loturile reprezentative. Echipe ca Dinamo Pitești, C.S.M.S., Crișul și altele au promovat juniori într-o serie de posturi-cheie. în locul unor jucători mai vîrstnici, ieșiți din formă.Selecția și pregătirea juniorilor și, în general, activitatea fotbalistică cu copiii necesită o muncă de durată, permanentă, de mare răspundere. Federația noastră se preocupă ca, în afara stabilirii unui sistem competi- țional judicios pentru echipele de juniori și copii să îndrume și să urmărească activitatea specialiștilor care lucrează cu micii fotbaliști. De

comun acord cu forulMinisterul Învățămîntului, s-a reglementat în bună măsură practicarea fotbalului în școli. Cadre de specialiști, cărora am dori să li se alăture și unii dintre fotbaliștii cunoscuți, vor merge în mijlocul copiilor spre a le îndruma primii pași în fotbal.
— Dar despre munca de edu

cație ce ne puteți spune ?— Fotbalul practicat de o echipă sau alta este apreciat nu numai prin prisma calității jocului în sine, prin tehnica jucătorilor. Pe spectatori îi interesează ca întrecerea să fie dusă în limitele sportivității, echipele, jucătorii să-și dispute întîietatea exclusiv pe baza cunoștințelor lor teh- nico-tactice. în acest sens sportivii de performanță au o mare răspundere față de ei înșiși, de clubul din care fac parte, față de publicul spectator. Abaterile de la conduita sportivă (joc brutal, proteste la adresa arbitrilor, simulări etc.) dau un aspect neplăcut meciurilor și constituie și o frînă serioasă în munca de ridicare a calității fotbalului. în sezonul fotbalistic trecut, la unele meciuri, diferiți fotbaliști (chiar Și membri ai loturilor reprezentative) au comis acte de indisciplină, impri- mînd întrecerii un caracter dur, complet nesportiv. în foile de arbitraj ale mai multor partide, ca și în rapoartele observatorilor sînt consemnate atitudinile recalcitrante ale unor fotbaliști față conducătorul meciului. Pînă și în rîndul unor echipe de juniori se constată manifestări nesportive.Federația va manifesta, în continuare, exigență și mai mare față de abaterile de la disciplina sportivă și va interveni cu severitate pentru sancționarea celor vinovați.Din acest punct de vedere — al preocupării pentru educarea fotbaliștilor, pentru pregătirea lor morală, politică și cetățenească — antrenorii, conducerile secțiilor de fotbal și uneori chiar noi, cei din conducerea federației, n-am muncit îndeajuns de temeinic. Munca educativă ar trebui să constituie un obiectiv de seamă al activității tuturor cluburilor și asociațiilor sportive, al antrenorilor de fotbal. Goana după victorii facile, obținute cu generează de multe ori baterilor de tot felul.Federația și-a propus în continuare de toate aceste obiective. Dar rezultatele nu vor putea să se vadă atîta timp cît organele locale U.C.F.S., comisiile regionale de fotbal nu vor considera, în totalitatea lor, că au datoria să îndrume și să controleze îndeaproape cum se aplică în practică măsurile preconizate.

federali,de

orice preț, tolerarea a-să se ocupe

PRONOSPORT
Rapid—Dinanio București fanulat)
Steaua—Progresul anulat)
Bologna—Sampdoria 1
Catania—Milan 2
Fiorentina—Lanerossi 2
Internazionale—Bari 1
Genoa—Torino X
Juventus—A taianta X
Lazio—Modena 1
Mantova—Spal 1
Messina—Roma 1
Catanzaro—Brescia 1

o zi de repaus, i 
la Moscova a 
partidelor din

© După 
de șah de 
disputarea _______ __ ,...... ...... .
rundă. Marele maestru Spasski l-a învins 
pe Korcinoi la mutarea 24, în 
Bronstein, în partida cu Suetin, _ ____
remiza prin șah etern. Rezultatul de ega
litate a fost consemnat și în ......
Holmov-Stein. înaintea ultimei runde în 
clasament conduce Spasski, cu 7 puncte.

O în cadrul competiției de rugbi 
„Turneul celor 5 națiuni”, la Dublin s-au 
întîlnit echipele Irlandei și Țării Galilor. 
Au învins jucătorii gaiezi cu 15—6 
(6-5).

turneul zonal 
continuat cu 

i penultima

timp ce 
a forțai

partida

guvern iranianTEHERAN 8 (Ageirpres). — Pri-I mul ministru al Iranului, Hassan Aii Mansur, a declarat ziariștilor că politica externă a noului guvern iranian va avea ca obiectiv „îmbunătățirea relațiilor cu toate țările și, în mod deosebit, cu vecinii noștri nemijlociți“. Noul premier iranian a subliniat că, în politica sa internă, principala atenție a guvernului condus de el va fi aceea de a da un nou impuls dezvoltării economice a țării. El a declarat că guvernul va continua înfăptuirea programului de reforme agrare.

ASȚ’UK! ALE MTOOTîLOB 
IH GU^EEfi PORTUGHEZĂCONAKRY 8 (Agerpres). — Colonialiștii își deplasează principalele lor forțe în spre sudul Guineei portugheze, în zonele eliberate în întregime de patrioți.într-hn comunicat al Partidului african al independenței din Guineea și insulele Capului Verde, se arată că, în februarie, detașamentele de patrioți au rezistat cu curaj ofensivei colonialiștilor în sectoarele principale și le-au provocat pierderi grele. Patrioții au lichidat peste 300 de membri ai detașamentelor de pedepsire, au doborît un avion și au aruncat în aer trei mașini militare.

IO n O ® fii Angațiile m
de

(Urmare din pag. I-a)rea suprafețelor de vii care se plantează cu soiuri valoroase de struguri de masă.în afară de aceste lucrări, gospodăriile de stat vor extinde irigațiile, cu mijloace proprii, folosind posibilitățile de acumulare a apei prin baraje locale și din puțuri.
Care sînt măsurile luate pentru 

asigurarea unor producții mari pe 
terenurile irigate ?Se știe că realizarea unor recolte mari la culturile irigate este hotărîtă atît de aplicarea corectă a udărilor cît și de executarea celorlalte lucrări din complexul de măsuri agrotehnice. Recent, a avut loc o ședință de lucru privind folosirea deplină a sistemelor de irigații existente și a- grotehnica culturilor irigate. Specialiștii din cadrul gospodăriilor de stat și trusturilor Gostat, de la direcțiile regionale și districtele de gospodărire a apelor, cercetători din stațiunile experimentale au discutat pe larg despre metodele menite să asigure obținerea unor recolte sporite, cît și îmbunătățirea exploatării sistemelor de irigații. Pornind de la recomandările ședinței, s-au luat măsuri pentru mărirea debitului de apă prin executarea unor lucrări de redimensionare a canalelor. Pentru ca apa să aibă o viteză mai mare de circulație, se vor executa toate lucrările de întreținere și reparare a rețelei de canale. Astfel se va asigura ca o udare să se poată efectua în cel mult 10 zile. Gospodăriile vor

gospodăriile 
statfi dotate cu un număr corespunzător de agregate de aspersiune, ca la un agregat să revină 30—35 ha teren.La culturile irigate, se vor da îngrășăminte chimice în cantități care să garanteze obținerea de producții mari. Experiența anilor t.recuți a făcut posibilă stabilirea, pe zone și gospodării, a densității optime de plante la hectar în condiții de irigare. Prin semănat se va asigura numărul de boabe și repartizarea lor uniformă.Stabilirea perioadei de irigare și a cantității de apă la o udare este de mare însemnătate pentru recoltă. Gospodăriile vor fi sprijinite de stațiunile experimentale și de stațiile agrometeorologice ale Institutului Meteorologic la stabilirea umidității solului și atmosferei. Astfel se vor putea preciza momentul cînd trebuie începută irigarea și cantitatea de apă necesară la hectar.întrucît anul acesta rezerva de apă în sol este mai redusă, se vor lua măsurj ca înainte d-. semănat să se facă irigarea de aprovizionare. De aceea, se urmărește ca să fie puse în stare de funcționare stațiile de pompare și agregatele de aspersiune, astfel ca în cursul lunii martie să se înmagazineze în sol cantitatea de apă care în mod normal trebuie să existe la desprimăvărare și în momentul semănatului.în aceste zile, conducerile gospodăriilor de stat se ocupă de pregătirile în vederea irigațiilor luînd măsuri pentru amenajarea terenului și repararea utilajului de irigat.

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA MOSCOVA

A V

Prima imagine pe oare am întîl- nit-o la uzina de automobile de mic litraj din Moscova a fost aceea a unei mici limuzine proaspăt coborî- tă de pe conveier. Ne-a salutat su- nînd din clacson, înfruntînd neștiutoare regulile care apără liniștea cetățenilor capitalei sovietice și, de- marînd ușor, a dispărut pe ușile largi ale halei de montaj.De fapt, ar fi trebuit să începem vizita la „Moskvici“ cu turnătoria, sau cu hala ștanțelor unde presele, aidoma unor mamuți reped ciocanele cu o putere de mii de tone. Privindu-le, îl ascultam pe unul din fruntașii uzinei, I. V. Orlov, șeful unei brigăzi de muncă comunistă și unul din cei 2 500 de rațio- nalizatori care aduc întreprinderii o economie anuală de 1 500 000 de ruble. Gazda ne prezintă uzina în cifre. Am notat cîteva. Știați bunăoară că pentru construcția unui autoturism sînt necesare peste 4 000 de detalii ? Jumătate sînt fabricate pe loc, iar cealaltă jumătate e furnizată de 180 de întreprinderi de pe întinsul Uniunii Sovietice. De-a lungul conveierelor lucrează peste 12 000 de muncitori și 2 500 de ingineri.Apărut în primii ani după război, automobilul de mic litraj sovietic a evoluat de la un tip la altul pînă la actualul „Moskvici—403“. Prima dintre aceste mașini a coborît de pe conveier nu cu multă vreme în urmă și în uzină se și fac pregătiri pentru producția unui nou tip — „Moskvici-408“. Așa cum ne încredințează meșterii lui, aceasta va fi o „mică limuzină pentru toate gusturile și toate drumurile“, cu o formă originală și elegantă, 50 CP și un volan care poate fi montat în dreapta sau în stînga mașinii, adaptîn- du-se astfel oricăror reguli de circulație.Pentru asigurarea condițiilor necesare fabricării noului tip, se lărgesc liniile automate. Călăuza noastră, tov. Orlov, ne conduce în hala vecină, la liniile automate pentru găurirea blocurilor motor. Aici, fiecare agregat înlocuiește munca a 26 de oameni. De la cîteva linii automate, cîte existau cu 2—3 ani în urmă, uzina posedă acum cîteva zeci și urmează ca pînă la sfîrșitul sep- tenalului numărul lor să fie de 138.In hala de montaj a uzinei, con- veierele care leagă o secție de alta se

de metal, își

unesc într-unul singur. La capătul halei, motoarele gata asamblate își așteaptă, aliniate, caroseriile care, pre- gătindu-se pentru această „întîlnire" străbat în hala vecină un tunel lung, unde vopsitorii și spălătorii automați le dau un luciu de oglindă. Ele coboară apoi cu liftul în hala de montaj. De aici începe ultimul drum al autoturismului pe conveier....Tatiana Soboleva strînge pini- oane punînd în mișcare o „mînă automată". „Degetele“ mîinii prind cu precizie pinionul și îl răsucesc în cîteva secunde. Tînăra constructoare de mașini a terminat nu de mult școala medie și acum urmează cursurile serale ale institutului. Aflu că aici fiecare al patrulea muncitor învață și că în incinta uzinei a luat ființă un centru de învățătură cu cursuri de calificare, școală medie și un institut de specialitate, la care sînt înscriși aproape 5 000 de elevi și studenți Ta-

tiana își găsește totuși timp și pentru „cercul de estetică a producției“ — o nouă inițiativă care își propune să transforme locul de muncă, dîn- du-i un aspect atrăgător, plăcut....Alunecînd sub mîinile a sute de muncitori, „Moskvici“-ul se „îmbracă“ cu o sumedenie de detalii — de la tapete și aparate de bord, la roți, faruri etc. La capătul conveierului, autoturismul e supus unui ultim control. O mică stație de benzină îi pompează combustibil și un șofer îi răsucește pentru prima oară cheia de contact. Trepidînd, mașina prinde viață. Maistrul Zorin îi înserează numărul într-un registru și îi pune o viză pe „pașaport“ Mașina dispare apoi pe goni pe Siberia, Maistrul într-un salut mut și cald...
ușile halei... în curînd va o șosea în Ucraina sau în ori undeva, peste hotare. Zorin o petrece cu privirea

Ambrozie MUNTEANU

In hala de montaj mașinile „curg" pe banda
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Prin telefon de la New York

m mare succesA fost adoptată

Carta de la Alta Gracia
Alegeri cantonale 

in Franța

e împofriva discriminărilor în rela
țiile comerciale internaționale.

® Necesitatea intensificării schim
burilor între state cu orînduiri 
sociale diferite.BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — La Alta Gracia au luat sfîrșit lucrările conferinței economice organizate de Comisia specială de coordonare latino-americană (C.E.C.L.A.) în scopul de a se ajunge la un punct de vedere comun cu prilejul apropiatei conferințe mondiale pentru comerț și dezvoltare de la Geneva, în ultima ședință plenară, participanții la conferință au adoptat Carta de la Alta Gracia, document care, potrivit agenției France Presse, constituie un bilanț al conferinței și stabilește atitudinea statelor latino- americane la Geneva. în Cartă se subliniază, printre altele, că actuala politică comercială dusă de statele occidentale industrializate a adus prejudicii economiei țărilor Americii Latine, care s-au văzut nevoite să recurgă la ajutorul financiar străin. Pronunțîndu-se în favoarea lichidării tuturor formelor de discriminare în relațiile comerciale In-

ternaționale, Carta subliniază necesitatea intensificării schimburilor comerciale între statele avînd orînduiri sociale diferite. De asemenea, documentul se ocupă pe larg de problemele comerciale ale țărilor în curs de dezvoltare și arată că participanții la conferința de la Geneva vor trebui să adopte măsuri în sprijinul dezvoltării comerțului a- cestor state.

8încantonale, pentru reînnoi-

întrunire ministeriala
lii cadrul Ligii ArabeCAIRO 8 (Agerpres). — Sîmbătă seara s-a deschis la Cairo conferința miniștrilor informațiilor ai țărilor membre ale Ligii Arabe.în cadrul unor dezbateri secrete, participanții la conferință au adoptat ordinea de zi prezentată de Liga Arabă, pe care figurează patru puncte : unificarea politicii de informare în țările arabe, studierea unui program de informare pentru perioada vizitelor miniștrilor de externe arabi în diverse capitale ale lumii, studierea recomandărilor comitetului de specialiști care s-a întrunit la Cairo între 3 și 7 martie, examinarea raportului Ligii Arabe asupra propagandei desfășurate de Izrael.Abdel Kader Hatem, ministrul culturii și informațiilor al R.A.U., a prezentat în ședința de duminică un raport alcătuit în cursul săptămînii trecute de comitetul de specialiști arabi. Raportul cuprinde un proiect de unificare a sistemului de informare între țările arabe, crearea unei rețele arabe de radiodifuziune, unificarea propagandei turistice în favoarea țărilor arabe, crearea unor fonduri pentru publicitatea turistică etc.

O dată cu audierea primilor martori, 
procesul din Dallas a intrat în „faza ac
tivă", după ce, mai bine de două săptă- 
mîni, a durat interogatoriul celor 162 de 
candidați-jurafi din rîndul cărora au fost 
selecționați 12 membri ai juriului — opt 
bărbați și patru femei, toți albi, protes
tant — ce urmează să se pronunțe asu
pra gradului de responsabilitate a lui Jack 
Ruby, asasinul lui Oswald. Pentru ca ver
dictul juriului să fie valabil, el trebuie să 
fie adoptat în unanimitate ; în caz con
trar procesul se reia de la capăt, situație 
ce s-ar ivi și dacă unul din jurați s-ar 
îmbolnăvi. Potrivit părerii a numeroși ob
servatori, procesul urmează să dureze un 
timp îndelungat.

„Caruselul“

Referindu-se la una din afirmațiile șe
fului echipei de avocați care-l apără pe 
asasinul lui Oswald, ziarul „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE" a scris :

„Belli argumentează că răspîndirea te
leviziunii ar crea noi probleme juridice. 
Oricine urmărește pe ecranul televizorului 
un eveniment actual... devine astfel mar
tor, ca și persoanele prezente la eveni
ment. Apărarea a lăsat să se înțeleagă 
că a și pus fundamentul recursului în ca
zul că Ruby ar fi condamnat". Acuzarea 
consideră această argumentare drept o 
«glumă juridică». „Dacă s-ar accepta teza 
lui Belii — a spus procurorul Henry Wade 
— Ruby n-ar putea fi judecat de nici 
un tribunal de pe cuprinsul S.U.A., pen
tru că aparate de televiziune există pre
tutindeni".

In jurul procesului lui Ruby presa in
ternațională publică numeroase articole 
evocînd evenimentele care au avut loc la 
Dallas, în noiembrie 1963. Astfel, sub 
titlul „Caruselul de la Dallas. Prea mulți 
martori dispar de pe scenă”, ziarul ita
lian „PAESE SERA" a publicat un articol 
semnai de Enzo Rava, în care acesta 
scrie :

„După cum se cunoaște, un anume 
Warren Reynolds, industriaș (altceva nu 
se știe despre el), a declarat că l-a vă
zut pe Lee Oswald fugind din locul unde 
zăcea ucis agentul Tippitt. Reynolds n-a 
spus că l-a văzut pe Oswald cum îl o- 
moară pe Tippitt, dar, oricum, aducea o 
mărturie interesantă. La un moment dat 
se raspîndeșie vestea că martorul Rey
nolds a fost viclima unui atentat care nu 
i-a luat viața, dar — din pricina unei lo
vituri la tîmplă — i-a răpit putința de 
a mai vorbi.

(Agerpres). — La 8 Franța au început
Manifestări în viața politică 

vest-germană

FLUCTUAȚIA 
PREJUDICIAZĂ

DE COSITOR

PRETURILOR 
INDUSTRIA

A BOLIVIEILA PAZ 8 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că guvernul bolivian a adresat guvernului S.U.A. o notă cerîndu-i să reglementeze politica prețurilor cu privire la vînzarea surplusurilor de cositor american. Recent, pe piața mondială au fost vîndute stocuri din surplusurile americane, care au dus la scăderea prețurilor, fapt care a adus prejudicii economiei boliviene.„Creșterea volumului acestor 
zări și anunțarea că asemenea 
rațiuni se vor face și în viitor 
voacă o puternică fluctuație a
țurilor și amenință dezvoltarea in
dustriei noastre de cositor", se spune în nota boliviană.Camera minieră din Bolivia a trimis, de asemenea, un mesaj președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, cerîndu-i să intervină pentru a opri vînzările de cositor american.

PARIS martie, alegerile rea, în proporție de 50 la sută, acomponenței consiliilor generale — organele eligibile de con'ducere a departamentelor.Cu excepția departamentului Sena, duminică s-a votat în toate departamentele din Franța pro- priu-zisă și pe teritoriul „departamentelor de peste mare“ (insulele Réunion, Martinica, Guadelupa și Guyana Franceză). Urmează să fie aleși 1624 clusiv 1562Duminică de scrutin.

BONN 8 (Agerpres). — Un grup de cunoscuți activiști pe tărîm obștesc din R.F.G., printre care Wilhelm Elfes, membru al Biroului Consiliului Mondial al Păcii, pastorul H. Mohalschi, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și alții, au adresat un apel prin care cheamă organizațiile partizanilor păcii R.F.G., pe toți oamenii iubitori pace din Germania occidentală,intensifice acțiunile pentru măsuri concrete pe linia destinderii încordării și, în primul rînd, pentru
din de să

crearea unei zone denuclearizate în Europa centrală.
★BONN 8 (Agerpres). — Th. Dehler, vicepreședinte al Bundestagului, a condamnat acțiunile autorităților vest-germane care au zădărnicit tratativele dintre guvernul R. D. Germane și Senatul Berlinului occidental în legătură cu încheierea unui acord în vederea eliberării de permise locuitorilor Berlinului occidental pentru a-și vizita rudele și prietenii din perioada capitala R. D. Germane în sărbătorilor de primăvară.consilieri generali, ip- în Franța propriu-zisă. a avut loc primul tur

0 SCRISOARE A GUVERNULUI 
INDIAN CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE SECURITATE

0 „apcricnță“ întîmpinatâ cu nemulțumiri

în parlamentul olanöez

vîn- 
ope- 
pro- 
pre-

NEW YORK 8 (Agerpres). — Guvernul indian a adresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare în care apreciază ca „nejustificată“ cererea Pakistanului.de a se convoca în curînd o nouă ședință a Consiliului de Securitate în problema Kașmirului. Ședința din luna februarie, se spune în scrisoare, a fost amînată sine die, fără a se stabili un termen în care să fie convocată o alta. în ceea ce privește India, precizează același document, ea nu poate lua parte la o asemenea ședință înainte de sfîrșitul actualei sesiuni a parlamentului indian la începutul lunii mai.

HAGA 8 (Agerpres). — Dezbaterile din cea de-a doua Cameră a parlamentului olandez pe marginea interpelării lui Bakker, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Cpmunist din Olanda, au arătat că în rîndurile deputaților crește nemulțumirea față de hotărîrea guvernului de a participa la experiența cu nava militară americană vînd la bord arma atomică și echipaj alcătuit din marinari ai rilor N.A.T.O. Bakker a arătataceastă acțiune este incompatibilă
a- un ță- că

cu semnarea de către Olanda a Tratatului de la Moscova referitor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în cele trei medii.Van der Stool, reprezentant al partidului muncii, a remarcat că „politica în zig-zag“ împinge forțele Breine, pacifist„continuă să respingă ideea creării forțelor multilaterale nucleare ale N.A.T.O.“.

a guvernului Olanda spre participarea la multilaterale nucleare. De reprezentantul partidului socialist, a spus că acesta

în ambianța clasică a celebrei 
„Metropolitan Opera“, baritonul 
romîn Nicolae Herlea a făcut o 
impresie puternică asupra iubi
torilor de muzică ai New 
Yorkului. Lojile, parterul, bal
coanele, galeriile sălii în formă 
de potcoavă erau, sîmbătă, 7 martie, pline de o mare mulțime de 
melomani new-yorkezi care au 
venit să-l asculte pe Herlea în 
„Don Carlos“, de Giuseppe Verdi. 
Printre miile de spectatori, un 
mare număr — atîția cîți a permis 
serviciul de pompieri — au stat 
în picioare. Cum acest spectacol 
a. fost transmis de către unul din 
posturile de radio în întreaga 
țară, se poate spune că numărul 
real al ascultătorilor americani a 
fost de multe milioane.

In sală domnea atmosfera spe
cifică cu care este așteptat aici, 
de obicei, debutul unui nou cîn- 
tăreț de renume internațional.

De la prima sa intrare în sce
nă, Herlea s-a impus publicului 
ca un artist de operă de prim 
rang, cu o voce de bariton liric 
de o neobișnuită frumusețe, căl
dură și vibrație, cu un joc de 
scenă sigur și degajat, controlat 
și în același timp animat de sim
țire intensă. Prestanța și profun
zimea interpretării sale au apă
rut cu deosebită forță în scena 
a doua a primului act, cînd Ro
drigo pledează atît de elocvent 
în fața, regelui Filip al II-lea, și mai ales în scena finală, a mor- 
ții. Momentul final a impresio
nat atît de mult publicul, îneît 
cîntărețul a fost rechemat singur 
de cîteva ori la rampă. De obicei 
o asemenea primire este rezer
vată la „Metropolitan" prima-

donelor și, foarte rar, cîte unui 
tenor.

După spectacol am auzit atît 
în sala „Metropolitanului“- cit și 
în lumea artistică comentarii 
entuziaste cu privire la debutul 
new-yorkez al cîntărețului ro
mân. Rudolf Bing, directorul ge
neral al Operei, a „Debutul lui Herlea „Metropolitanului“ a mare succes. Cu vocea are, îi prevăd o rieră“. Cunoscutul impresar și 
om de teatru Yurok a spus : „Herlea are o voce mare, o dicțiune excepțională, un joc de scenă impresionant și o ținută plină de prestanță și de demnitate“.

Este interesant de notat că ro
lul lui Herlea a fost interpretat 
timp de mulți ani cu deosebită 
măiestrie de unul din baritonii de 
frunte ai Americii, popularul 
Robert Merrill, și faptul că Her
lea s-a bucurat de un succes atît 
de mare constituie o performanță 
remarcabilă.

Alături de Herlea au apărut 
interpreți de valoare internațio
nală ca Giorgio Tozza — în ro
lul regelui Filip, Franco Corelli 
— în rolul lui Don Carlos, Leonie 
Rysanek — în rolul Elisabetei de 
Valois, Irene Dailis — în rolul 
prințesei Eboli, și alții. A dirijat 
Kurt Adler.

Publicul meloman de aci aș
teaptă cu nerăbdare urmă
toarele spectacole ale lui Herlea, 
în zilele de 11, 20 și 28 martie,
cînd va interpreta rolul lui Tonta 
din opera „Paiațe“ de Leonca
vallo.

declarat : pe scena fost un pe care o strălucită că

Tony WALES I

Conferință de presă la Casa AlbăWASHINGTON 8 (Agerpres). — La 7 martie, la Casa Albă a avut loc o conferință de presă la care președintele Lyndon Johnson a răspuns la ô serie de întrebări în legătură cu diferite probleme externe și interne. Referindu-se la problema relațiilor comerciale cu Uniunea Sovietică, președintele a spus că „Statele Unite ar fi bucuroase să exploreze posibilitatea unui acord comercial pe termen lung“ între U.R.S.S. și S.U.A.Președintele Johnson a fost întrebat dacă consideră că este de dorit să aibă o întîinire cu N. S. Hrușciov. El a răspuns că, în prezent, menține un contact suficient cu șeful statului sovietic și întîlnească vedi că au fi bine săunei întîlniri personale.în ce privește Vietnamul de sud, președintele S.U.A. a declarat că, pe baza recomandărilor ce vor fi făcute

apărării, McNamara, și Maxwell Taylor, șefulde ministrul de generalul comitetului mixt al șefilor de stat major ai armatei americane, Statele Unite vor trimite, dacă va fi nevoie, noi unități în Vietnamul de sud. El a afirmat că retragerea anumitor unități americane din Vietnamul de sud nu constituie, nicidecum, un indiciu al „unei scăderi a interesului pe care Statele Unite îl poartă Vietnamului de sud“. Președintele și-a exprimat dorința de a se întîlni cu generalul de Gaulle în vederea rezolvării divergențelor existente între Franța și S.U.A. El a anunțat instituirea unui nou organ interamerican menit să promoveze aplicarea planului „Alianța pentru progres“ In America Latină.Johnson a mai răspuns la între-că va fi bucuros să se cu acesta cînd se va do- apărut probleme care ar fie discutate în cadrul bări referitoare la efectele pentrueconomia americană a măsurii de reducere a Impozitelor, precum și la desemnarea candidaților democrați la postul de vicepreședinte al S.U.A.
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

jurul procesului de Iu DuIIus
Bănuit de acest atentat este un anume 

John Garner (un alt necunoscut) care are 
însă un alibi sigur : atunci cînd s-a petre
cut crima, se afla împreună cu logodnica 
sa, Betty Mac Donald. Această Betty era 
deci și ea un martor-cheie, prețioasă nu 
pentru poliție, ci pentrru suspectul John 
Garner. Dar iată că Betty Mac Donald 
a fost găsită spînzurată în celula închi
sorii din Dallas, unde fusese închisă pen
tru beție turbulentă. Intîmplător, se adu
ce la cunoștință că Betty era angajată 
ca balerină în localul de noapte „Ca
rusel" al lui Jack Ruby (aflat în aceeași 
închisoare, cu cîteva celule mai depar
te). Cu cîteva zile înainte, deve
nise public faptul că sărmanul Tippitt și 
sărmanul Reynolds frecventau și ei „Ca
ruselul" lui Ruby : fuseseră văzuți aici 
împreună.

Este vorba, deci, tot de un fel de 
„carusel” : Ruby l-a omorît pe Oswald, 
care este acuzat că l-a omorît pe Tip
pitt și a fost văzut de Reynolds, asupra 
căruia a tras Garner, care declară că în 
momentul 
cu Betty, 
și care a

atentatului se afla în alt loc 
care era „salariata" lui Ruby 
murit în închisoare..."

Cine a tras?

După cum s-a remarcat, procesul lui 
Ruby nu are ca obiect însăși asasinarea 
lui J. Kennedy. Considerarea crimelor de 
la Dallas ca niște acte izolate „ar fi, evi
dent, concluzia cea mai confortabilă. A- 
devărul însă este că, în stadiul actual al 
informajiiloi... care pot fi reunite, un 
spirit riguros este îndemnat să ajungă la 
o concluzie diferită" — scrie săptămâ
nalul parizian „L’EXPRESS", care a în
ceput să publice în ultimele săptămînl o 
amplă analiză și demonstrație pe mar
ginea tezelor oficiale cunoscute acum 
opiniei publice. Autorul acestei analize 
este cunoscutul publicist american Tho
mas Buchanan, de tormajie matematician, 
in prezent conducător al programării teh
nice a mașinilor electronice de calcul 
într-o mare instituție din Paris.

Referindu-se la feza oficială a două 
crime fără mofiv plauzibil, Buchanan scrie

că „înfr-o afacere atît de gravă ar fi fost 
normal ca anchetatorii să înceapă prin 
a emite un mare număr de ipoteze, eli- 
minînd pe parcurs pe cele care nu con
cordau cu indiciile culese în cursul in
vestigației ; ceea ce dezvăluie însă an
cheta asupra asasinării lui Kennedy este 
faptul că de la început a fost reținută 
doar o singură ipoteză, iar probele care 
nu concordau cu această ipoteză au fost 
eliminate sau modificate pe rînd. Ipoteza 
inițială de la care nu s-a făcut vreo de
rogare este că Oswald a acționat singur. 
In schimb, identificarea armei crimei de 
judecătorul de instrucție, raportul chirur
gilor asupra numărului și locului rănilor 
de pe trupul președintelui și multe alte 
elemente de probă, bazate totuși pe 
constatări materiale, s-au tot schimbat de 
la o zi la alta...".

Buchanan pune în discuție și teza ofi
cială potrivit căreia focurile de armă au 
fost trase asupra mașinii prezidențiale din 
aceeași direcție, de către un singur om 
care stătea în picioare la fereastra din 
unghiul clădirii, la etajul 6 al depozitu
lui de cărți școlare din Texas. Rezumînd 
ceea ce i-a părut neverosimil lui Bu
chanan în legătură cu toate acestea, re
vista scrie :

„1. Un singur glonț, tras din spate, sub 
un unghi de 45 , ar fi traversat craniul 
președintelui ; ar fi ieșit prin gît ; ar fi 
dispărut în podeaua mașinii ; ar fi făcut 
o mică gaură rotundă în parbriz și, după 
toate astea, ar fi reapărut aproape intact 
pe targa președintelui, pufînd fi identifi
cat ca provenind din pușca lui Oswald. 
Cu totul improbabil ; 2. Un al doilea 
glonț ar fi rănit pe președinte în spate, 
fără ca nici una din persoanele care par
ticipau la operația lui John Kennedy la 
spitalul din Dallas să fi remarcat această 
rană. Cei trei chirurgi ar fi omis să în
toarcă corpul victimei. Cu totul improba
bil ; 3. Chirurgii au crezut că un glonț ar 
fi pătruns prin gît și din față, în pieptul 
președintelui, de sus în jos ; în realitate, 
glonțul, venind din spate, ar fi ieșit prin 
gît fără a fi atins căile respiratorii, pe care 
medicii le-au crezut atinse. Cu totul im
probabil ; 4. Oswald, unul din trăgătorii 
cei mai mediocru notați în armata ame
ricană, s-ar fi transformat în mod secret

INTERNAȚIONALĂ

lui Ruby se

unei

ori. Cu totul improba-

dacă 
unul

O parte din jurații selecționați la procesul 
dreaptă, sub pază, spre un restaurant, unde iau masa Izolați de 

concetățeni.

Sosind la 8 martie la Saigon, însoțit de un grup de oficialități, McNamara, 
ministrul apărării al S.U.A., a declarat că a venit cu scopul de a trece 
în revistă mersul operațiunilor militare împotriva forțelor de eliberare 
sud-vietnameze. în zilele trecute, unitatea 514 de partizani a pricinuit o 
nouă înfrîngero trupelor guvernamentale, la sud de Saigon, doborînd șl 
un avion, a cărui imagine (de mai sus) a fost distribuită presei de 

agenția U. P. I.

tnir-unul din cei mai buni trăgători din 
lume, capabil de a atinge o țintă mo
bilă de trei ori în cinci secunde și jumă
tate, cu o pușcă semiautomată cu vizor 
telescopic, pe care ar fi trebuit s-o re- 
încarce de două 
bil”.

In continuare, 
trivit unei prime

Buchanan arată : „Po- 
versiuni, poliția ar fi 

relevat pe arma crimei amprentele digi
tale ale lui Oswald. Versiunea a fost pu
blicată de ansamblul presei. Totuși, puțin 
după publicare, procurorul Henry Wade 
a făcut o declarație în care termenul 
«amprente digitale» era înlocuit cu «am
prente ale palmei». Puțini observatori au 
fost frapați de această modificare. Dife
rența este totuși însemnată : amprentele 
digitale permit identificarea unui om ; 
amprentele palmei nu o permit. Dealt- 
minteri, aceste amprente „au dispărut" 
la rîndul lor într-o a treia versiune ofi
cială, aceea a F.B.I.-ului. Această versiune 
declara că «nici o amprentă a palmei 
n-a fost relevată pe pușcă»...

Să reținem ipoteza oficială că Oswald, 
pregătind asasinarea președintelui, și-ar 
fi lăsat amprentele pe o copertă de 
carte (el lucra la depozitul municipal de 
cărți). Ce concluzie se poate trage ? Una 
singură : Oswald a fost nu ucigașul, ci 
complicele acestuia. Căci, dacă el și-a 
lăsat amprentele pe o copertă în clipele 
dinainte de crimă, înseamnă că n-a 
purtat mănuși și, dacă n-a purtat, trebuia 
să-și lase amprentele de asemenea pe 
pușcă...

A doua dovadă științifică invocată de 
poliție este furnizată de proba cu para
fină. Ea a permis să se observe urme 
de pulbere pe mîinile lui Oswald. Dar 
nu pe obrajii lui Oswald. Cînd a fost 
arestat de poliție, Oswald era în posesia 
unui pistol. Cu acest pistol el îl omorîse, 
se pare, pe Tippitt ; de aici, pulberea de 
pe mîinile sale. Dar de ce, dacă se fo
losiră de o pușcă, nu s-a găsit pulbere 
și pe obrajii săi ? Este imposibil de sus
ținut că Oswald a putut să-și spele 
obrajii înainte de a fi arestat (autorul 
reconstituie ifinerariul lui Oswald așa 
cum este cunoscut pînă în prezent).

„Ne-am mulțumit pînă aici să analizăm 
versiunea oficială a crimei — scrie Bu
chanan. Am reliefat cu privire la aceasta 
nu mai puțin de opt alegațiuni extrem 
de improbabile, pentru a nu spune ma
terialmente imposibile. Fiecare din aceste 
alegațiuni ar fi fost totuși esențială 
Lee Oswald ar fi acționat de 
singur".

Autorul emite ipoteza prezenței 
a doua persoane pe locurile crimei. A- 
ceastă persoană s-ar fi introdus în clă
direa depozitului de cărți după încetarea 
lucrului, lăsîndu-i lui Oswald sarcina să 
introducă a doua zi pușca. Un asasin — 
nr. 1 — privea de la fereastra clădirii, 
iar un altul — nr. 2 — se găsea pe 
podul de cale ferată aflat deasupra dru
mului pe care trebuia să treacă cortegiul 
prezidențial. Primul glonț care s-a plasat, 
prin față, în gîful președintelui a fost 
tras, potrivit ipotezei autorului, de asa
sinul nr. 2, de pe pod ; al doilea glonte, 
tras de asasinul nr. 1, l-a rănit pe gu
vernatorul Texasului, Connolly ; același 
asasin a continuat să fragă, atingînd apoi 
occiputul președintelui.

„Este regretabil că asasinul nr. 2 a fost 
zărit numai din spate, exact în momen
tul dispariției lui, de un polițist care a 
escaladat taluzul podului, îndată după 
ultimul foc de armă. Există totuși, un 
martor care avea posibilitatea să-l ob
serve pe trăgătorul de pe pod și, poate, 
chiar să-l identifice. Era Jack Ruby. El 
se afla în imobilul ziarului «DALLAS 
MORNING NEWS», unde pregătea anun
țuri de publicitate pentru cabaretul său. 
Este regretabil că urgența acestor tre
buri l-a împiedicat în acea dimineață să 
se elibereze cîteva minute, exact răstim
pul necesar pentru a vedea, ca aproape 
toți funcționarii ziarului, trecerea corte
giului prezidențial 
metri de imobil, 
rației sale pentru 
— adorație care 
avocaților săi se 
Ruby însă a rămas 
ziarului, într-o cameră care dă, în același 
timp, spre depozitul de cărți și spre 
podul de cale ferată. După aceea, patru 
funcționari de la «MORNING NEWS» au 
declarat ziariștilor că, din locul unde se 
aflau ei, au auzit distinct prima detună
tură : ea venea dinspre pod".

Ancheta lui Buchanan, pe care săptă- 
mînalul „L'EXPRESS" a început s-o pu
blice în exclusivitate mondială, este ur
mărită cu interes de publicul cititor.

la cîteva sute de 
Aceasta în ciuda ado- 

președintele Kennedy 
dacă le-ai da crezare 
învecina cu nebunia, 

singur în redacția

ZANZIBAR. 70 000 de locuitori ai tinerel republici populare demonstrează 
pe străzile capitalei, exprimlnd simpatie și sprijin față de guvern. Este 

prima manifestație politică de masă de Ia proclamarea republicii.

WW*?*

din activitatea unei expedițiimomentunObiectivul fotografic a surprins
ce-și croiește drum spre Cercul Polar, prin munții Norvegiei

SCOTE ȘT
Pally, ar-^

. Romînă,
? C Ç nîr,- V

LENINGRAD. Zenaida 1 
tistă a poporului din R.P. 
și-a început turneul în U.R.S.S. cîn- ’ 
tînd în opera „Carmen“ pe scena 
Teatrului Academic de Operă și 
Balet „Kirov“ din Leningrad. __ /

VARȘOVIA. Giorgio Bo, minis
trul pentru sectorul economic de 
stat al Italiei, a fost primit de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P.P., J. Cyrankiewicz, de ministrul 1 ai 
comerțului exterior, W. Trampczyn- \dmi
ski, și de alte personalități. în cursul

R
convorbirilor a avut loc un sebimb 
de păreri în problemele dezvoltării 
relațiilor comerciale polono-italiene 
și colaborării tehnico-științifice din
tre cele două țări.

/ GENEVA. în dimineața de 8 
/ martie, în urma unui accident de 

circulație, a încetat din viață Mario 
Bodenmann, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Elveția, unul 

ître cei mai vechi activiști ai miș
cării muncitorești elvețiene.
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