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în pădure ca și în fabrică SPORT
NESCRISĂ

Omenirea risipește în fiecare clipă o uriașă cantitate de energie poetică. Dacă am putea-o înregistra ne-am găsi în fața unui test de o mare elocvență, mai precis și mai concludent decît orice anchetă specializată. Poezia aceasta nescrisă, dorul de frumusețe care funcționează clipă de clipă la toate treptele conștiinței. ar contrazice de bună seamă viziunile sumbre și catastrofice cu care vor să ne obișnuiască unii apologeți ai dezumanizării, sau unii abili negustori de angoase. A considera că în lumea modernă pot triumfa iraționalismul, absurditatea și violența este cel puțin aberant. Putem primi asemenea mesaje, fără suspectăm pe autorii lor, căci el se exprimă într-un context social el însuși generator de grave contradicții. In asemenea condiții, viziunea lor poate constitui un semnal de alarmă. Dar am în vedere în aceste însemnări societatea noastră, omul de aici, eliberat prejudecăți și spaime, obscurantismul auster, acea funestă concepție a „trăirii periculoase", omul redat funcțiilor lui spirituale. omul căruia nu i se refuză dreptul contemplației lucide, al judecății fără teamă, al visării. Un ochi a- tent deslușește ușor aceste trăsături, chiar dacă ele sînt dispersate și se înfățișează cu discreție. Recent, am fost oaspetele unei școli din Maramureș, am stat de vorbă cu elevii și învățătorii unui sat obișnuit despre literatură, despre artă.chiar despre teatrul lui Eugen Ionescu și viziunea sa despre lume. Repet, mă găseam într-un sat. La plecare, elevii au năvălit ca

un stol și mi-au pus în brațe poeziile lor. Noaptea, in tren, le-am citit. Nu acuratețea grafică m-a impresionat. și nu m-a supărat mimetismul firesc al condeiului lor școlăresc ; am reținut însă explozia de bucurie. gingășia metaforei și sunetul grav al istoriei, șoapta pămîntului pe care acești copii o aud. Fenomenul nu e întimplător, l-am întîlnit și în alte părți. El

taină pentru că el nu se va plinge niciodată. Leacul stă în izolarea individului care încalcă legile elementare ale relațiilor umane, în demascarea lui răbdătoare pî- nă cînd se va îngrozi singur de vidul creat in jurul lui. Desigur, viața n-a fost și nu va fi niciodată o incantație perpetuă ; ar fi de alt- k fel și plictisitor. Cu un termen cam uzat se spune că viața e luptă, dar nu putem înțelege prin aceasta o confruntare perrr>anentă a energiilor instinctuale, a bi- cepșilor și vicleniilor. Dar- winismul acesta de extracție joasă ia uneori năstrușnice, proprietar îmi spunea cute : „Eusă-i

a venit vorba
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GRIJA DEOSEBITA PENTRU de Nicolae JIANU

VALORIFICAREA LEMNULUIActivitatea legată de gospodărirea Și valorificarea fondului forestier are o mare pondere în economia județului nostru, reprezentînd 36 la sută din valoarea producției Harghitei ți 5,6 din cea a ramurii, ocupînd, din acest punct de vedere, locul al patrulea pe țară. Ea polarizează munca și eforturile unui număr apreciabil de cadre și se află în atenția tuturor factorilor de răspundere — de la maistrul de parchet și de fabricație, pînă la comitetul județean de partid. Orice rezultate pozitive sau orice neajunsuri care apar în acest domeniu influențează sensibil realizările obținute de județul nostru, tn plus, activitatea din exploatările forestiere și din fabrici are implicații adinei din punct de vedere social pe planul Harghitei. Este suficient să menționăm că pestr> 15 000 salariați sînt ocupați în industria forestieră.Proporția de 75 la sută in producția valorică a sectorului o are, cum este și firesc, industrializarea masei lemnoase, tendință care corespunde necesității de a asigura valorificarea •uperioară a lemnului. în perspectivă, pînă în anul 1975, ponderea valorică a exploatărilor de masă lemnoasă se va reduce de la 25 la sută la 15 la sută, întrucît — după cum se știe — și județul nostru trebuie să se circumscrie sarcinii trasate de partid de a proteja „aurul verde" al țării. Deci nu întimplător se accentuează prelucrarea produselor secundare ale pădurilor și crește ponderea lor în totalul masei lemnoase — exploatînd, ca atare, un volum din ce în ce mal mare de lemn subțire, mărunt, de calitate redusă — ceea ce are consecințe favorabile în acțiunea de valorificare judicioasă a fondului forestier, conform cerințelor economiei naționale.Date fiind aceste condiții, cum spuneam, activitatea legată de economia forestieră, de exploatarea și industrializarea lemnului se situează in centrul atenției noastre. Cadrul necesar îmbunătățirii, din toate punctele de vedere, a acestei activități s-a creat prin restructurarea organizatori <£ — în cursul anului trecut — a St. torului forestier, bazată pe principiul integrării exploatării și prelucrării lemnului, prin crearea, la nivel de județ, a combinatului de exploatare și industrializare, cu unități specializate. Efectele pozitive ale acestei reorganizări s-au văzut imediat : combinatul și-a realizat toți indicatorii tehnico-economici planificați pe anul trecut, iar una din unitățile sale (Miercurea Ciuc) a fost> onorată cu Steagul roșu de fruntaș pe țară in întrecerea socialistă. ,în acest an, potrivit prevederilor planului, activitatea combinatului se caracterizează printr-o substanțială îmbunătățire a indicatorilor, în condițiile limitării volumului de masă lemnoasă exploatată. De pildă, numărul mediu de salariați este mai mic cu aproape 2 000 și — corespunzător — sarcina de creștere a productivității muncii e mult mai mare față de realizările anului precedent. Dar planul pe 1970 prezintă și unele particularități demne de subliniat, care se înscriu tn prevederile referitoare la valorificarea superioară a produselor secundare, la utilizarea industrială a deșeurilor, rămășițelor, crăcilor rezultate în exploatări și fabrici de cherestea ; volumul acestor produs? reprezintă peste 30 la sută din totalul masei lemnoase exploatate a-

nual și ele se vor regăsi — în urma prelucrării industriale — în realizarea unor piese sau a garniturilor de mobilă, ambalajelor, unor materiale de construcții termo-izolatoare.Cu aceeași stăruință s-iu orientat eforturile și în scopul reducerii consumurilor specifice de masă lemnoasă. Se știe, în acest sens, că o caracteristică a industriei lemnului constă în faptul că o bună parte a producției proprii se prelucrează din nou în secțiile de fabricație integra-^ te pe verticală, că există, în acest domeniu, importante rezerve de diminuare a normelor de consum. Măsurile aplicate au dovedit că este posibilă reducerea ponderii materialelor din lemn In structura produselor și a prețului de cost. O atare concluzie a dus la schimbarea materiei prime destinată fabricării plăcilor aglomerate la C.P.L. Gălăuțaș, folosindu-se numai deșeuri de mici dimensiuni și putîndu-se economisi, astfel, importante cantități de lemn. Tot in scopul economisirii unor cantități sporite de material lemnos, în acest an se vor micșora pierderile de exploatare cu 0,6 la sută față de anul trecut, ceea ce reprezintă un volum de 12 000 mc lemn. Pierderile Ia capetele buștenilor pentru cherestea și traverse vor fi minime, iar în fabricile de cherestea — comparativ cu anul trecut — se vor economisi 3 500 mc bușteni, prin introducerea și utilizarea pînzelor de gater subțiri, ceaprazuirea corectă etc.Practica arată că mari cantități de lemn se pot economisi prin valorificarea rumegușului. In trimestrul I a.c. s-au realizat prototipuri de măsuțe și taburete din rumeguș aglomerat cu lianți indigeni, în modele originale mult apreciate. Pentru lansarea în producție a noilor sortimente, la fabrica de la Ditrău s-au făcut toate pregătirile. Anual, în unitățile

județului se obțin 50 000 mc rumeguș, iar dintr-un mc se pot realiza 3 măsuțe și 12 taburete pentru camere de copil. Iată, deci, ce mare valoare economică are valorificarea rumegușului. Dar gama sortimentelor amintite poate fi mult extinsă prin fabricarea mobilierului pentru sălile de așteptare, construcții comerciale (restaurante, baruri, cofetării), săli de mese, creșe, cămine de copii. Noul material din rumeguș, presat în cofraje, se pretează la lucrări de armare, realizîndu-se profile rezistente la solicitări, cu însușiri calitative deosebite. Asemenea secții de producție a mobilierului din rumeguș nu necesită investiții și se pot crea în fiecare fabrică.Bune rezultate s-au obținut și prin utilizarea unui liant ieftin, bitumul, realizindu-se prototipuri de materiale de construcții mult solicitate ca : plăci termoizolante din talaș, coajă, crăci, cofraje din deșeuri de furnir, ambalaje cilindrice. Fabricarea u- șilor celulare, a plăcilor extrudate Ia C.P.L. Gălăuțaș, ca și preocuparea pentru introducerea diferitelor specii lemnoase în producția de mobilă fac parte din vastul complex de măsuri ce vizează înlocuirea lemnului masiv și, în special, al celui de rășinoase, în procesul industrializării. Pe această linie se înscrie și realizarea, în trimestrul I a. c., a seriei zero a unui nop tip de case de locuit pentru export. Gradul lor de confort, izolarea termică, instalațiile sanitare, electrice, de încălzire și forma arhitectonică, în general, sînt calități deosebit de prețuite de beneficiarii străini. Iar materialul de bază pentru aceste case îl constituie plăcile aglomerate și tibrolem- noase.In următorul cincinal, în județul nostru valoarea produselor rezultate dintr-un mc de lemn trebuie să crească, față de 1970, cu 36 la sută. Materie primă există din belșug, sub forma deșeurilor de fabricație, dar utilizarea lor superioară comportă fructificarea priceperii și inteligenței colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri și în acest domeniu, comitetul județean de partid își va concentra toate eforturile.

atestă nașterea unei anume viziuni despre viață, despre rosturile omului și răspunderile ei. Cu riscul de a fi suspectat de idilism, voi afirma că aceasta este o tendință esențială, că în raport cu această nevoie de frumusețe manifestată de omul contemporan trebuie judecat totul și măsurat, O- mul cu care ne încrucișăm pe stradă, cu care călătorim in autobuz, în tren, în a- vion, omul alături de care lucrăm, adesea fără să-1 cunoaștem prea bine, este deținătorul unei mici comori de poezie, este zestrea lui cea mai de preț, înțelegînd prin asta experiența de viață, izbînzile și eșecurile, certitudinile și îndoielile, planurile și speranțele lui. A ignora cu imprudență sau cu nepăsare personalitatea omului de lingă tine înseamnă a-1 ultragia. O singură vorbă, un gest pripit, poate declanșa procese a- dinci, tristeți prelungite în

forme Un proaspăt de automobil mai serile tre- aș face pentru pieton niște străzi subterane, să umble pe-acolo, să nu ne mai încurce, să putem circula și noi ca oamenii !“. Astfel, mașina, teoretic o unealtă de civilizație și confort, devine în acest caz prelungirea mecanică a egoismului hrăpăreț și obtuz. Citesc cu uimire în ziare despre e- forturile unora de a acapara mai multe apartamente în clădirile statului. Asemenea acte nu sînt simple ilegalități, ele jignesc dureros sensibilitatea a milioane de oameni, umbresc acea zonă de onestitate, de sinceră dăruire și speranță, averea lor cea mai de preț. Legiuiri recente vin în întîmpinarea unui puternic curent de o- pinie născut din chiar a- ceastă substanță nobilă, din acest inepuizabil izvor de umanitate, de frumusețe nealterată. împotriva tuturor năravurilor care poluează atmosfera societății noastre, iată într-adevăr o bătălie care merită să fienoastre, iată intr-adevărpurtată.
Un viii deziderat

al opiniei publice
BOX : înlîlniri inedite în finala campionatului pe echipe

FOTBAL : Ce concluzii ați tras după meciul cu Franța ? 0 convorbire cu 
Ion Balaș, vicepreședinte ai F. R. de Fotbal; Raiko Mitici caută cea mai 
bună formulă (corespondență din Belgrad de la N. Plopeanu)

BASCHET : La încheierea returului campionatului masculin

CANOTAJ ACADEMIC : Dinamo a dominat întrecerile de la Timișoara

Alte știri din țara și de peste hotare în pagina a lll-a

La cooperativa agricolă din Bălești, județul Vrancea, s-a lucrat în aceste zile la semănatul ultimelor suprafețe 
nu porumb Foto : S. Cristian
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PE oșoAgJ! „Ziua muncii

DESFIINȚAREA
BÂZELOR
MILITARE
STRĂINEsauNavele militare ale N.A.T.O. ale Pentagonului ezită tot mai mult să-și arunce ancora la Istanbul. “ prilejul ultimelor „ nie“, ele au fost intîmpinate de mulțimi indignate. Cinci unități ale flotei a Vl-a americane din Medi- terana au făcut recent un original „sondaj" de popularitate la Izmir. Rămase la distanță de oraș, navele au intrat în port numai după declanșarea unei ploi torențiale. Vestea sosirii lor s-a răspîndit insă atit de repede, incit marinarii nu reușiseră încă să coboare, cînd străzile ca duceau spre chei se umpluseră de lume. Două zile au continuat la Izmir demonstrațiile de protest contra prezenței in oraș a militarilor străini.

Cu„vizite de priete-

U «a v H o JL vsărbătorită prin muncăzile poStrăbătînd, în aceste prime ale lunii mai, cimpiile patriei, posind în grădinile de legume sau traversînd podgoriile, imaginea dominantă era aceeași ; peste tot. tractoare și oameni intr-o supremă încordare se străduiau să termine semănatul, să execute celelalte lucrări de sezon. In ultima perioadă a lunii aprilie vremea se încălzise atît de puternic îneît temperatura solului a- junsese la 15-20 grade. S-a încălzit pămîntul, dar oamenii s-au infierbîn- tat pentru că zorul lucrărilor agricole era mare. Spunînd că pămîntul s-a încălzit, iar oamenii s-au înfier- bintat nu este un simplu joc de cuvinte, pentru că această primăvară capricioasă dă multă bătaie de cap. Nu mai departe decit temperatura scăzută și ploile din ultimele zile.7 Este adevărat că noi n-am cunoscut zăpezile abundente care, în nordul și centrul Europei, s-au încăpățînat în a persista ; noi am fost feriți de a- semenea răbufniri ale naturii, ceea ce a permis ca pe terenurile moi zvîntate să se poată lucra în mod normal. Așa se face că la ora actuală avem milioane de hectare semănate — in județele Constanța și Tulcea. semănatul porumbului s-a încheiat, iar în alte județe această lucrare este aproape terminată. în alte zone ale țării, primăvara s-a lăsat destul de mult așteptată, îneît lucrările în cîmp s-au aglomerat, s-au suprapus, ce- rtnd cadrelor de conducere din întreprinderile agricole de stat, din coo-

do- perativele agricole să organizeze cit mai bine munca, să dirijeze operativ, competent și în cunoștință de cauză tractoarele acolo unde pă- mintul este apt a primi sămința. Este motivul pentru care în zilele de vineri, simbătă și duminică, in cele mai multe unități' agricole s-a lucrat din plin la cîmp, fie la semănat, fie la întreținerea culturilor care in această primăvară au răsărit mai repede de- cît de obicei. Puteau oare oamenii muncii din agricultură să se oprească din munca lor avîntată pentru a sărbători ziua de 1 Mai, pentru a se o- dihni în celelalte zile care au urmat? Și in rîndurile țărănimii forma tradițională de sărbătorire a zilei de 1 Mai era aceea a unei treceri în revistă a roadelor muncii, a unor manifestări de bucurie pentru începutul primăverii, adînc înrădăcinate in tradițiile poporului nostru. Dar cînd mai ai zeci de mii de hectare de semănat eu porumb nu poți lăsa ' munca pentru manifestările de bucurie. In aceste împrejurări, a fost necesar ca țărănimea, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii să sărbătorească Ziua internațională a celor ce muncesc prin muncă. Și după cum ne transmit corespondenții noștri, acolo unde timpul a permis să se iasă la cîmp, s-a muncit de zor. Oamenii muncii de la sat» au făcut aceasta din convingerea că, grăbind semănatul, vor contribui la crearea unor condiții ca recolta nu numai să nu se diminue-

pro-săp- Con-
ze ci. din contră, să fie tot mai îmbelșugată și, în felul acesta, agricultura să contribuie tot mai mult la edificarea socialistă a patriei, la buna aprovizionare a populației cu duce alimentare.Am consemnat încă în cursul tăminii trecute că in județelestanța și Tulcea s-a încheiat semănatul porumbului, iar in alte județe din sud această lucrare este aproape terminată. Numai în cursul zilei de luni vom fi în posesia unor date noi cu privire la mersul lucrărilor agricole, cele vechi nu mai reflectă situația reală de pe teren deoarece în săptămîna care a trecut, cu toate condițiile climatice deosebite, s-a lucrat din plin. Organele județene de partid și de stat au sprijinit, în a- ceste zile, eforturile oamenilor muncii din agricultură pentru a grăbi lucrările de sezon, pentru însămînța- rea ultimei suprafețe. Consemnăm, în rîndurile care urmează, citeva din acțiunile mai de amploare desfășurate în aceste zile pe ogoare.Tov. ing. Vasile Marcu. director 'adjunct al Direcției agricole a județului Satu-Mare. ne-a făcut cunoscut că în aceste prime zile ale lunii mai, pe ogoarele județului s-a lucrat din plin. Întreg personalul direcției agricole și al uniunii județene a fost pe teren, ajutînd cooperativele agricole să-și organizeze munca pentru a grăbi semănatul. De altfel. în cooperativele agricole din Petrești, Andrid, Tiream, Sanislău, Urziceni,

unde zilele de vineri și simbătă s-a lucrat cu toate forțele, s-a reușit să se însămînțeze aproape toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb. Bune rezultate au și întreprinderile agricole de stat Cărei și Odoreu. întrucît în unele zone din cauza excesului de umiditate nu s-a putut intra pe teren, direcția agricolă a luat măsuri în vederea dirijării tractoarelor pe terenurile mai zvîntate. Astfel, tractoarele apar- ținînd I.M.A. Moftin au fost trimise să lucreze în cooperativele agricole din raza de activitate a I.M.A. Cărei. întrucît în această zonă semănatul se apropie de sfirșit, mijloacele mecanizate sînt trimise în cooperativele agricole din Craidorolț, Eriu-Sîncrai, Moftinu Mare și Moftinu Mic, Sinmiclăuș și Domnești. In acest fel. în zilele care urmează și în aceste unități se va încheia semănatul porumbului.Și în județul Dolj, muncitorii din întreprinderile agricole de stat și de mecanizare a agriculturii, țăranii cooneratori au sărbătorit ziua de 1 Mai prin muncă. Condițiile nefavorabile din perioada premergătoare acestei zile i-a îndemnat ca acum să folosească fiecare ceas bun de lucru
Ion HERTEG 
Nistor TUICU 
Cezar IOANA

(Continuare tn pag. a II-a)

Jucînd un rol fundamental în viața societății, contribuind la întărirea sănătății publice, la dezvoltarea multilaterală a tineretului, educația fizică și sportul au devenit în țara noastră activități de interes național. Hotărîri ale partidului și statului. „Legea sportului" stabilesc cadrul general al mișcării sportive, pre- cizînd totodată răspunderile organizațiilor responsabile în a- cest domeniu — sindicate. U. T. C„ C.N.E.F.S., Ministerul învățămîntului etc. Este de apreciat faptul că la Galați comitetul județean de partid urmărește îndeaproape activitatea forurilor locale care au sarcini pe tărîmul sportului, le controlează sistematic, ia în discuție revine ori de cîte este necesar.In urmă cu un Comitetul județeanpartid Galați a analizat, în cadrul unei plenare lărgite, activitatea sportivă de masă și de performanță care se desfășoară pe întreg teritoriul județului. A- preciindu-se că, în general, s-au obținut u- nele rezultate bune în dezvoltarea mișcării sportive gălățene, in discuțiile participanți- lor s-a reliefat atunci faptul că sportul gălă- țean nu a atins cota Impusă de posibilitățile existente, de condițiile create. In scopul impulsionării activită-

pe a

Și orian, de

ții sportive, plenara a adoptat un plan de măsuri, nominalizînd răspunderile, stabilind termene precise.Zilele trecute, la comitetul județean de partid, în prezența primului secretar, tovarășul Constantin Dăs- călescu, și a președintelui C.N.E.F.S.. tovarășul Anghel Alexe, a avut loc o ședință de analiză a felului in care s-au înfăptuit prevederile plenarei a- mintite. Din informarea prezentată, cit și din dezbaterile marginea acesteiarezultat că. în răstimp de un an, s-a făcut un anume progres in sportul gălățean, mai ales pe linia lărgirii bazei materiale : la Galați, la Tecuci. în- tr-o serie de comune și sate s-au construit sau au fost amenajate o serie de baze sportive (între acestea si- tuîndu-se, in prim plan; patinoarul artificial de Ia Galați), cit și săli de antrenament sau terenuri sportive simple. Reușita aceasta se datorește, în a- ceeași măsură, pasiunii, priceperii și străduințelor depuse de constructori, sprijinului primit din partea C.N.E.F.S., care a a- cordat Galațiului importante fonduri de investiții, ca și colaborării și preocupării tuturor organelor locale, participării voluntare a cetățenilor, a tineretului mai ales.Județul Galați dis-

pune acum de condiții materiale pentru sport cum n-a avut niciodată. Dar activitatea sportivă propriu- zisă ține ea pasul cu această dezvoltare a condițiilor materiale ? La o astfel de întrebare, întru totul firească, organele sportive, de sindicat și U.T.C. — a căror responsabilitate în domeniul mișcării sportive este Stipulată prin lege — nu pot da. cel puțin pentru moment— un răspuns care să poată fi considerat corespunzător.Un prim exemplu. Plenara amintită a comitetului județean de partid a stabilit ca, prin atragerea unui număr cit mai mare de tineri din întreprinderi și elevi din școlile de toate gradele in practicarea atletismului. fotbalului, boxului și a altor discipline. avînd totodată în vedere folosirea intensivă a bazei materiale, C.J.E.F.S., în colaborare cu consiliul județean al U.G.S.R., comitetul județean al U.T.C. și inspectoratul școlar, să programeze accesul tinerilor — de două T>ri pe săptămîna— in sălile și la bazele sportive pe care le tutelează. La dispoziția tinerilor fsportivi, cluburile și asociațiile să

CORESPONDENȚA
DIN ANKARA

DE LA AL. CÎMPEANU

Opinia publică turcă este puternic sensibilizată de prezența unor baza militare străine. Cu citeva săptă- mini în urmă, 'din Ankara al forțelor militare a- mericane a fost supus unui adevărat asediu. „Nici o regiune a Turciei să nu-i primească pe militarii străini" — chema cu citeva zile în urmă, într-un apel al său, Federația tineretului studențesc.Sînt încă vii ecourile multiplelor manifestații ce au avut loc aproape in întreaga țară în această primăvară pentru desființarea bazelor străine și retragerea tuturor militarilor străini în interiorul naționale ale sțatelor

cartierul general

lon DUMITRU

(Continuare 
tn pag. a IlI-a)

granițelor ___ „______________ lor. Este semnificativ faptdR că autoritățile turce au cerut reducerea numărului de baze străine, acționînd in direcția revendicărilor opiniei publice din această țară. Complexul militar al N.A.T.O. de la Trabzar a fost evacuat nu de mult, iar guvernul țării a reintrat în posesia teritoriului și a edificiilor respective. Au fost întreprinse, de asemenea, unele măsuri pentru a se evita eventuale acțiuni pornite de la bazele străine și care ar veni in contradicție cu interesele naționale ale țării. „La un moment dat — îmi spunea o personalitate Competentă de la Ankara — guvernul s-a trezit într-un hățiș de dependențe a căror origine nici nu o cunoștea. S-au descoperit, astfel, 52 de acorduri militare cu străinătatea, încheiate cu ani in urmă șl purtînd țeri sau acorduri militară naiului știrbind grav drepturile noastre suverane". Ministrul de externe Ca- glayangil a declarat ică pentru „a se face ordine în această problemă" au fost necesare îndelungi anchete. Dezvăluirea făcută a stîrnit o emoția generală.Mișcarea împotriva bazelor străine din Turcia cuprinde pături din ca în ce mai largi ale populației, cara se pronunță cu hotărire pentru desființarea acestora și retragerea tuturor trupelor străine, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și a colaborării.

adesea semnătura unor ofi- funcționari de mina a doua, în virtutea cărora prezența străină și drepturile perso- respectiv au crescut mereu,
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actualitatea culturală
Expoziția

Henri Cartier-Bresson
Artă, virtuozitate 

și curaj
SPECTACOLELE CIRCULUI MARE

DIN MOSCOVA
Circul I Bucuria 

noastră a tuturor, 
reintilnirea cu copi
lăria, a spectatorilor 
și a teatrului însuși, 
artă complexă, „spec
tacol total", solici- 
tind ideea de colectiv 
unitar, invitind la fan
tezie debordantă, so- 
licitind umorul cel 
mai dificil — acela 
care trebuie să cu
cerească spontan — „la 
vedere" — mii de 
spectatori. De aceea 
e incintător să te in- 
tîlnești cu un bun 
spectacol de circ.

A devenit astfel 
mai mult decit o car
te de vizită artistică a- 
fișul care anunță Circul mare din Moscova. Firesc deci e și 
interesul spectatorilor 
care umplu seară de 
seară eleganta sală 
a circului nostru de 
stat.

De fiecare dată pro
gramele circului so
vietic surprind prin 
noutate și ingeniozi
tate. De astă dată, pe 
lingă unele numere 
de o valoare mondia
lă, regizorul Zaltz a 
dovedit că fiecare 
moment prezentat in 
mane) poate consti
tui un mic „specta
col".

Dresura de lei, de 
pildă, este intr-ade
văr originală : doi ti
neri simpatici, dezin- 
volți, Vladimir și Lud
mila Sevcenco, par că 
se joacă cu trupa de 
lei fioroși. Fata pă
trunde in cușca leilor 
zburînd prin aer, a- 
poi face acrobații la 
trapez; băiatul dan
sează cu leii, îi min
gile — totul cu o de
gajare nemaiintilnită. 
La rîndul ei, dre- 
soarea Alexandrina 
Alexandrova aduce in 
arenă animale care 
mai de care mai ciu
date, care „joacă" 
mici pantomime, ca 

'niște actori ddtfvă- 
rați.

■ " Spectacolul nu are 
pauze, nici „locuri 
goale", fiecare secun
dă e bine fructifica
tă de executanții pro
gramului, cu ajuto

rul comicilor de pa
saj, dintre care Mu
sin vădește alesele 
calități ale clovnului 
de felul lui Popov 
sau Enghibarian.

Vorbeam de cîțiva 
artiști de mare noto
rietate : să-i amin
tim deci pe Maia și 
Viaceslav Aminov, 
armonioși și totoda
tă excepționali acro- 
bați aerieni, cu grație 
de balerini, pe cei 
din grupul Franțu- 
zov, care sfidind a- 
proape legile echili
brului au adus noi 
contribuții in acro
bațiile la „perș", pe 
Vladimir Deșuc, care 
in echilibristică sau 
pe role execută exer
ciții de o perfecțiu
ne și rigoare geome
trică, de modalita
tea pașnică, dar spec
taculoasă, in care Ve
ronica Birina se „joa
că" cu o sabie și un 
stilet.

UN NOU FILM ROMANESC: 
„CASTELUL 

CONDAMNAȚILOR“Astă-seară, la cinematograful „Patria”, are loc premiera de gală a filmului românesc „Castelul condamna- ților”, realizat de regizorul Mihai Ia- cob (coautor și al scenariului, împreună cil Nicolae Țic și Mircea Dragan). O acțiune dramatică, cu momente de înaltă tensiune, reliefînd eroismul simplu al unei companii de ostași români care — la 9 mai 1944, în prima zi de pace — primește misiunea de a anihila un centru de rezistență al Wehrmachtului aflat în- tr-un castel inexpugnabil situat undeva în Cehoslovacia. Evocînd participarea armatei române la războiul antihitlerist, filmul este interpretat de actorii Victor Rebengiuc, Peter Paulhoffer, Irina Gărdescu, Emmerich Schaffer, Fory Eterle, Octavian Cotescu, Cristian Maurer. Ion Dichi- seanu ș.a. Imaginea — Ovidiu Gologan ; muzica — Theodor Grigoriu.• Eliberarea, producție monumen-
H ■ ■ ■ ■ ■
(Urmare din pag. I) în cîmp. S-a reușit ca, pînă în seara zilei de 2 mai, să se însămînțeze cu porumb 110 000 ha, ceea ce reprezintă 82 la sută din suprafața planificată. în zilele de 1 și 2 mai în toate cooperativele agricole de producție unde terenul a permis să se intre cu tractoarele sau atelajele cu tracțiune animală s-a lucrat din plin._ Pe lîngă cele 30 de cooperative care' terminaseră semănatul porumbului, alte 33 de cooperative au raportat, în cursul zilelor de sîmbătă și duminică încheierea acestei lucrări. De a- semenea, toate fermele agricole ale I.A.S. din județul Dolj au terminat de îpsămînțat în întregime suprafețele planificate cu porumb, soia și orez. în prezent, pe lingă lucrările de terminare a însămînțărilor porumbului și a celorlalte culturi tîrzii se lucrează de zor la prășitul sfeclei de zahăr și florii-soarelui.în județul Timiș, unde din cauza excesului de umiditate lucrările a- gricole de primăvară sînt mult în- tîrziate, în zilele de 1—3 mai s-a lucrat intens la semănatul porumbului. Măsurile luate de organele agricole județene — repartizarea cadrelor tehnice pe unități pentru a ajuta efectiv la fața locului grăbirea însămînțărilor, redistribuirea unor mașini și utilaje între cooperativele agricole de producție în funcție de starea solului, organizarea lucrului în schimburi prelungite și în două schimburi la pregătirea terenului etc. — au contribuit ca în ziua de 1 Mai să se realizeze primul record din actuala campanie și anume 8 889 ha în- sămînțate din care 4 371 ha cu porumb. La cooperativa agricolă de producție din Bărăteaz, semănatul porumbului a fost terminat pe toate cele 270 ha. După ce in ziua de

Desigur s-ar cere 
pomenite incă și al
te nume egale valo
ric in program, după 
cum demnă de sub
liniat e ținuta inter- 
preților, mișcarea lor 
in arenă, mimica ex
presivă, optimismul 
— idee de bază a u- 
nui asemenea pro
gram. In stilul spe
cific al circului, cos
tumele vădesc, de a- 
semenea, bun gust.

... Luminile se sting 
și spectatorii pără
sesc arena care a ră
sunat de aplauze in 
cinstea artiștilor so
vietici de circ, a că
ror inaltă măiestrie nu 
s-a dezmințit nici de 
această dată. Ei ne-au 
dovedit încă o dată, 
așadar, că circul e ti- 
năr și poate întineri 
și inimile spectato
rilor.

Alecu POPOVICI

ECRAN
tală, în două serii, a studiourilor sovietice. Regia : Iuri Ozerov. Epopee cinematografică reconstituind — în imagini de mare amploare — momente fundamentale pentru victoria împotriva fascismului german (de la bătălia de la Kursk, din 1943, pînă la Conferința de la Teheran). în bogata distribuție a acestei realizări figurează Larisa Golupkina, V. Samoilov, N. Ollalin, precum și numeroși alți actori sovietici și din alte țări, între care Florin Piersic.• Dcuă dintre filmele a căror premieră este anunțată pentru această săptămină sint consacrate luptei de partizani din timpul celui de-al doilea război mondial : „Al 8-Iea“ (producție bulgară, în regia lui Zaco Hes- kia) și „Acțiunea Vulturul'’ coproducție iugoslavo-americană, -în regia lui Caslav Damjanovic).• „Pentru țară și rege", film englez, în regia lui Joseph Losey. Acțiunea, care se petrece în 1917, face un dramatic rechizitoriu împotriva strivirii demnității umane, a ororilor războiului. Filmul prilejuiește creații vibrante unor actori ca Dirk Bogarde, Tom Courtenay ș.a.

1 mai mecanizatorii din .secția condusă de Gheorghe Bolchiș a I.M.A. Variaș semănaseră 20 de ha, în 2 mai pînă la prînz ei au terminat complet această lucrare, astfel că cele două semănători rămase disponibile au și fost dirijate spre cooperativa agricolă Igriș, care are terenuri mai joase, iar semănatul abia de aici înainte se va desfășura din plin. Pe terminate cu 

PE OGOARE „ZIUA MUNCII” 
SĂRBĂTORITĂ PRIN MUNCĂ
această lucrare este și cooperativa a- gricolă din Sînpetru Mic. Vineri și simbătă s-au însămințat aci cu porumb peste 40 de ha. Pe raza I.M.A. Variaș, în cele trei zile au fost semănate cu porumb peste 800 de ha, ur- mind ca viteza de lucru să sporească o dată cu zvîntarea terenului. Rezultate deosebite, raportate, bineînțeles, la condițiile climaterice cunoscute, au înregistrat și mecanizatorii de la I.M.A. Orțișoara. Pe terenurile celor 10 cooperative deservite s-a încheiat complet însămînțatul florii-soarelui, sfeclei de zahăr și fasolei, acum toate forțele fiind concentrate la porumb. Din cele 3 670 ha planificate cu a- ceastă cultură, pînă la 3 mai, fuseseră semănate circa 2 200 ha. Ritmul în care s-au desfășurat lucrările pe o- goarele timișene în aceste zile va tre-

Există într-un vechi manual de specialitate următorul sfat : „un fotograf trebuie să știe să aștepte ; apoi trebuie să știe să nu mai aștepte”. Imaginile lui Henri Cartier-Bresson se conformează unei asemenea legi : sînt rezultatul unui lung proces de elaborare — unde merg, ce caut, cum, în ce condiții, cu ce mijloace — aliat cu o promptitudine de execuție care merge pînă la fracțiuni de secundă.Omul este totdeauna prezent in lucrările sale, atît de vădit în miezul căutării, Incit chiar peisajele din care — aparent — lipsește, păstrează amprenta trecerii lui : omul în acest caz este dincolo de cadru, în dreapta, sau în stingă lui, în sală.Forța de caracterizare, de localizare, de personalizare poate fj — în parte — explicată prlntr-un spirit de sinteză, prin subtila eliminare a oricăror detalii apte să distragă atenția privitorului. Dar această capacitate de a sintetiza nu exclude — ci, dimpotrivă, se naște dintr-o lungă analiză prealabilă.Un proces similar explică pregnanța portretelor : ca o minge surprinsă, aparent imobilă în cazul unei traiectorii ascendente, portretele sale povestesc omul, viața lui și adeseori opera sau preocupările sale în imobilitatea momentului ideal.Cartier-Bresson lucrează fără rețineri, fără „tabu“-uri: lucrează degajat, dincolo de convenții, rupînd zăgazurile nenumăratelor formalisme fotografice.Fotografiile sale sînt netrucate, neretușate, netransformate, nu încearcă să devină „foto-pictură", „fo- to-poezie", „foto-muzică”, „foto-gra- fică” ; ele încearcă și reușesc să fieExpoziții
• La Galeriile de artă „Amfora" (Str. Mihai Vodă nr. 2) a avut loc ieri, 3 mai, deschiderea expoziției de sculptură și acuarelă Constanța Ioa- nid Petrescu.• Expoziția de pictură Dem. Ior- dache poate fi vizitată în sala Bibliotecii Centrale Universitare (Calea Victoriei nr. 88).• Miercuri, 6 mai, la Galeriile de artă „ORIZONT” (B-dul N. Bălcescu 23) va avea loc vernisajul expoziției sculptorilor Elly Hette și Richard Hette.
t V

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera. 18,05 Emi
siune pentru tineretul școlar. Fre
zor — o meserie modernă. 
18,30 București, la cota fru
museții — reportaj de Ion 
Sava. 18,55 Anunțuri — publici
tate. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Contractul în acțiune. 19,40 
In memoriam — George Enescu. 
Emisiune de Vaslle Donose. 20,10 
Reflector.' 20,20 Anunțuri — publi
citate. 20,25 Roman foileton : 
„Portretul unei doamne" (III)- 
21,10 Steaua fără nume. Concu- 
renți Marlnela Moldovan și Elena 
Pasă — etapa I și Mariana Milea 
— etapa a Il-a. Prezintă Dan 
Deșliu. 22,05 Agenda politică. 22,15 
Telejurnalul de noapte. 22,30 Sce
na. Cronică-dezbatere : „Camera 
de alături" de Paul Everac pe sce
na Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale”. Participă : regizorul Ion 
Cojar, autorul piesei, dramaturgul 
Paul Everac șl criticul Dinu Să- 
raru. 23,00 închiderea emisiunii. ’

Teatru T.V.
in această săptămină• „Micul infern" de Mircea Ștefă- nescu, în interpretarea unui colectiv de actori ai Teatrului „Matei Millo” din Timișoara (marți, 5 mai).• „Comedia celui care a luat de nevastă o femeie mută” de Anatole France, după o veche farsă franceză anonimă. Adaptare : Valentin Silvestru (joi, 7 mai). ■

bui insă menținut și intensificat, avînd în vedere că au mai rămas de semănat cu porumb numai pe ogoarele cooperativelor agricole circa 70 000 ha. De măsurile ce vor fi luate în continuare, de operativitatea cu care vor acționa toți specialiștii, de hărnicia mecanizatorilor și cooperatorilor depinde asigurarea unei recolte bogate.în zilele de 1—3 mai au avut de lu

cru chiar și acei care au terminat semănatul. Căldura și umiditatea solului au făcut ca sămînța să încolțească foarte repede, plantele să străpungă în timp scurt stratul de pămînt. în multe, foarte multe locuri, sfecla de zahăr și floarea-soarelui își etalează frunzele în lumina soarelui. întinderile nesfirșite ale Bărăganului au început să fie ornamentate cu rîndurile drepte de culturi prășitoare. Este incintător să privești plantă lîngă plantă în rînduri care, în unele locuri, au lungimi care se măsoară în kilometri. Dar chiar din moment ce au străbătut scoarța pămîntului plantele cer să fie îngrijite. în Dobrogea, în Bărăgan și sudul Olteniei s-a lucrat în aceste zile din plin. Trei acțiuni de maximă importanță se desfășoară în aceste zile pe ogoarele ju- 

ceea ce este cel mai greu : fotografie, în sensul complet al cuvîntului, în înțelegerea cea mai înaltă a redării oneste. Dacă un alt mare fotograf, Man Ray, a deschis — între cele două războaie — căi noi prin tehnici și procedee inedite, pline de fantezie, astăzi se privește spre ele ca spre o veche carte de fizică, depășită, cu înduioșare ; din ele mai spicuim mijloace prețioase pentru reclamă și ilustrații de carte, comerț și decorație murală.Fotografia peiorativ numită „de reportaj” a căpătat — prin grupul „Magnum” înființat, în 1947, de a- celași Cartier-Bresson, împreună cu marele ș\ îndrăznețul reporter, decedat între timp la datorie, Robert Capa — o nouă dimensiune. O inițiativă fericită ne permite să luăm un contact direct — altul decît prin intermediul revistelor și publicațiilor — cu acest stil modern, atît de cunoscut incit se vorbește de fotografii luate „ă la Cartier-Bresson”.Calitatea acestor „tranșe” de viață contemporană, adunate de pe întregul glob, nu suferă de repeziciunea cu care au fost surprinse : cadrajul ră- mine strict, repartiția luminilor excelentă, mărind forța de șoc vizual și conducînd privirea într-o fericită capcană din care nu scapă decît după ce a citit mesajul, decît după ce a descifrat în întregime gîndul clar și bine formulat al autorului.Neavînd nici o cădere să scriu rînduri de critică, doresc să subliniez că cele formulate mai sus sînt omagiul unui meșter român adus unuia dintre cei mai celebri fotografi ai lumii.
Dan Er. GRIGORESCU

T

„Biblioteca pentru toți 
copiii"—o realizare editorială 
. „Biblioteca pentru toți copiii", pre- luînd și lărgind tradițiile prestigioasei „Biblioteci pentru toți”, își propune să sistematizeze într-un plan e- ditorial bine gîndit lecturi preferate ale preadolescenților. Apariția primului volum — „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă — constituie un debut remarcabil. Și aceasta datorită nu numai alegerii fericite a ope- riei cit și prezentării sale grafice, care poate face cu succes față la orice competiție mondială a cărții pentru copii.Salutînd inițiativa Editurii „Ion Creangă”, nu putem decît să ne exprimăm dorința de a avea și viitoarele volume ale colecției — în mai multe apariții, poate, decît cele a- munțate — la aceeași ținută.

Culoarea fațadei și policromia 
ambianței urbane„în curînd urmează să fie dată în folosință o nouă și modernă hală de vopsitorie la Atelierele Centrale I.T.B., care va putea innoi înfățișarea cîtorva mii de vehicule anual (...) O dată cu darea in folosință a acestei hale se va putea vorbi despre o adevărată campanie de schimbare a aspectului mijloacelor de transport ale I.T.B. și ale gospodăriei comunale in ansamblu”. Știrea, apărută recent într-un ziar, mi-a reținut atenția. Poate părea curios faptul că un articol ce-și propune să dezbată probleme de arhitectură începe cu un a- semenea citat. Dar o privire atentă asupra caracteristicilor de astăzi ale profesiunii de arhitect șl mai ales încercarea de descifrare a perspectivelor oferă o justificare ce depășește categoric interesul individual pur cetățenesc. Un aspect aparent minor permite reliefarea tendințelor de mare actualitate ce se afirmă in arhitectură și urbanism.Conceptelor clasice de arhitectură și urbanism viața modernă le aduce

dețului Ialomița ; prășitul culturilor, combaterea dăunătorilor și erbicida- rea cerealelor de toamnă — ne declara tov. Ion Cristea. directorul direcției agricole. Timpul este frumos incit toate mijloacele mecanizate au fost mobilizate în aceste zile la cîmp. în cooperativele agricole din Scîn- teia, Iazu, Grivița au fost prășite manual și mecanic suprafețe însemnate cu sfeclă de zahăr. întrucît solul are umiditate mare, este favorizată dezvoltarea buruienilor din semănăturile de toamnă. Cu ajutorul celor 9 avioane utilitare au fost împrăștiate în zilele de vineri și sîmbătă mari cantități de erbicide, substanțe cu ajutorul cărora sînt distruse buruienile.Vești asemănătoare am primit și din județul Buzău. în zonele Rm. Sărat și Pogoanele unde n-a plouat în aceste zile s-a lucrat atît la întreținerea culturilor, cit și la semănatul ultimelor suprafețe cu porumb. După cum ne-a făcut cunoscut tov. ing. Mihai Traian, directorul direcției ,a- gricole, semănatul porumbului a fost realizat pe 91 la sută din suprafețele planificate în I.A.S. și 74 la sută în cooperativele agricole. Acum, mijloacele de lucru sînt folosite la executarea fără întîrziere a lucrărilor de întreținere.Am prezentat în rîndurile de față cîteva aspecte din care rezultă că, în încleștarea cu natura, lucrătorii ogoarelor luptă pentru a însămința ultimele suprafețe, pentru a efectua exemplar lucrările de întreținere a culturilor. Desigur, mai sint incă suprafețe destule care trebuie însămîn- țate. Esențial este ca, pe măsură ce terenul se zvîntă, șă se treacă la semănat pentru a mai prinde ultima perioadă a timpului optim, făcînd totodată lucrări de bună calitate, condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari.

Duminică dimineața, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Congo (Brazzaville) unde, la invitația ministrului de externe al Republicii Populare Congo, Auxence Ikonga, va face o vizită oficială.Răspunzînd invitațiilor transmise de miniștrii afacerilor externe ai Republicii Federale Nigeria, Republicii Democratice Congo, Republicii Burundi, Republicii Unite Tanzania și
LA COMEMORAREA LUI ALEXANDRU LĂZĂR

Un erou al luptei antifasciste
Acum 25 de ani, cu puține zile înainte de victoria deplină a coaliției antihitleriste asupra Germaniei fasciste, a avut loc unul dintre evenimentele cele mai tragice ale celui de-al doilea război mondial. Mii de prizonieri politici din lagărul nazist Neuengamme, situat la 30 km de Hamburg, au fost evacuați din lagăr la sfîrșitul lui aprilie 1945 și îmbarcați cu forța pe vase maritime germane din golful Liibeck, expunînd prizonierii politici bombardamentelor aviației aliaților. Astfel au pierit — înecați în valuri sau împușcați de SS-iști, în timp ce înotau spre mal — peste 7 000 de prizonieri politici, deportați de ocupanții hitleriști din mai toate țările Europei în lagărul Neuengamme.între victimele acestei tragedii se afla și Alexandru Lăzăr, fiu al patriei noastre, militant comunist, combatant voluntar în armata Spaniei republicane și erou al Rezistenței franceze.Alexandru Lăzăr s-a născut în 1904 la Brașov. In 1926 pleacă la Paris, unde studiază științele juridice. După un timp, din motive materiale, este nevoit să-și întrerupă studiile. Lucrează în metalurgie, calificîndu-se în meseria de ajustor.Primele sale contacte cu mișcarea muncitorească datează din anii marii crize economice. în 1934 și în anii următori participă la puternicele demonstrații de stradă ale oamenilor muncii din Paris, la acțiunile pentru afirmarea Frontului Unic în mișcarea muncitorească, pentru victoria în alegeri a partidelor grupate în Frontul Popular.Afirmîndu-se ca un muncitor conștient, hotărît și dinamic în acțiunile antifasciste, este primit în 1936 în rîndurile Partidului Comunist Francez. în 1938 se înrolează voluntar în armata populară a Spaniei republicane, cerînd să fie repartizat la o unitate românească. Botezul focului îl primește pe frontul de pe Ebru, unde participă, împreună cu artile- riștii români, din bateria „Tudor Vla- dimirescu”, la ofensiva forțelor republicane din luna iulie a aceluiași, an.

< imsOOf ui uliu.- „fetuikî u>

amendamente importante. Crearea și organizarea cadrului vieții îmbracă tot mai mult forma unei activități de sinteză, de mare complexitate. Complexitatea problemelor cadrului vieții nu constituie în sine o noutate. Soluții mai mult sau mai puțin durabile, rezolvări parțiale au reușit să creeze un anume echilibru. Astăzi însă mutațiile fundamentale ce intervin în viața colectivității an-
puncte de vedere

trenează o schimbare radicală de poziție. Abordarea noilor probleme nu se poate face decît în mod global, în sensul cunoașterii și aprofundării tuturor datelor caracteristice. Sistematizarea teritorială, zonală, locul de muncă, locuința, serviciile publice, echipamentul colectiv, informarea și comunicarea devin elemente a căror intercondiționare reciprocă atinge un asemenea grad încît deciziile nu mai pot fi decît rodul interpolării într-un sistem. Urbaniști, economiști, sociologi, arhitecți, biologi, ingineri, „de- sign“-eri și mulți alții sînt chemați să răspundă împreună unor întrebări ce conturează o nouă disciplină : disciplina cadrului uman. Această activitate, cu multiple posibilități de dezvoltare în societatea noastră, reclamă înnoiri atit în organizarea sistemului de lucru în profesiunea noastră, cit și în optica înțelegerii fenomenului urban.Asupra acestui din urmă aspect aș dori să mă opresc. EI implică, alături de sporirea spiritului de interes și combativitate cetățenească, o abordare curajoasă și perseverentă — bazată pe cea mai actuală documentație de specialitate — a problemelor urbei în care locuim și activăm. Desigur, așa cum arătam, nu sîntem departe de momentul cînd totalitatea problemelor își vor găsi rezolvări într-un angrenaj în care rolul și locul fiecărei părți să fie științific determinate. Avîntul activității noastre de cercetare, sensurile ei de astăzi, importanța ce i se acordă îndreptățesc asemenea așteptări. Sînt. însă aspecte care permit să fie abordate cu succes încă de astăzi ; în primul rînd, aș situa urmărirea calității tuturor componentelor produsului final. Implantarea unor construcții noi — fie în grupări, fie mai ales individualități — în zonele mai dens construite ale orașelor nu trebuie separată de remodelarea vecinătăților. Or, se observă de obicei contrariul. Șantierele perpetuate îndelung, consumarea fondurilor prevăzute pentru ceea ce se cheamă „amenajări exterioare”, lipsa de interes pentru ce nu este inclus în „recepționarea" clădirii propriu-zise fac ca noile construcții să nu aducă nimic nou in afara propriei lor prezențe.Am să-mi permit să dau un singur exemplu t ați circulat, in ultimii doi- trei ani, pe strada Academiei ? Face 

Republicii Malgașă, Corneliu Mănescu va efectua în continuare vizite oficiale în aceste țări.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului și alte persoane oficiale.A fost de față Jean-Marie Tuma- Waku, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Republicii Democratice Congo la București. (Agerpres)

După retragerea brigăzilor interna-* ționale din Spania republicană, Al. Lăzăr se întoarce la Paris. în vara anului 1940 o nouă etapă începe în viața sa — participarea la marea luptă de rezistență a poporului francez pentru eliberarea de sub jugul hitlerist. în anii Rezistenței a avut sarcini de răspundere, fie în conducerea emigrației române antifasciste, fie în aparatul conducerii centrale a tuturor emigranților, organizație aflată sub directa conducere a Comitetului Central al Partidului Comunist Francez.Tovarășii care au avut prilejul să-l cunoască pe Al. Lăzăr în cursul activității ilegale își amintesc de el ca de un om cu fire deschisă, prietenoasă, ca de un militant care a știut să dea dovadă de devotament și competență în îndeplinirea sarcinilor încredințate, de capacitate deosebită de organizare, de curaj și ingeniozitate în situații dintre cele mai grele.Aproape patru ani a reușit Alexandru Lăzăr, în pofida permanentei prigoane exercitate de Gestapo, să-și desfășoare activitatea sa de militant revoluționar al Rezistenței. Dar în primăvara anului 1944, cînd naziștii— temîndu-se de deschiderea celui de-al doilea front pe coasta franceză— au întețit raziile și represiunile, Al. Lăzăr a fost arestat. După interogatoriile și schingiuirile de la Gestapo, în cursul cărora a dat dovadă de o ținută demnă, proprie militantului comunist, a fost deportat în lagărul nazist Neuengamme, unde și-a găsit tragicul sfîrșit la 3 mal 1945.După eliberarea Franței de sub jugul hitlerist și victoria asupra fascismului în al doilea război mondial, lui Alexandru Lăzăr 1 s-a conferit, postmortem, înalta distincție : „Medaille de la Liberation de Paris”.Exemplul vieții și luptei lui Al. Lăzăr, militant încercat al mișcării comuniste, va rămîne de-a pururi înscris în istoria eroicei lupte antifasciste a popoarelor.
Gheorghe ADORIAN
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parte din chiar inima municipiului București. în capătul acestei străzi se formează o piațetă cu fronturi interesante, completate de curînd prin extinderea hotelului Union și noua aripă a Institutului de arhitectură „Ion Mincu”. Din păcate, se acordă puțină importanță acestor noi edificii, ca și întregului cadru, preocuparea de bază a pietonului sau chiar a călătorului în automobil fiind aceea a găsirii unui spațiu de circulație decent. Farmecul unor piețe și piațete celebre nu rezidă numai din calitatea arhitectonică a fronturilor, ci și în ceea ce am putea numi „ambianță”. O materializare a termenului în cazul dat ar fi prevederea de pavaje și plantații. Un indiciu elocvent în a- ceastă direcție ne este oferit do remodelarea suprafeței de circulație pe magistrala Nord-Sud, între spitalul Colțea și cheiul Dîmboviței. în- tr-o zonă fără fronturi construite, remarcabile, modificarea căii de circulație a adus schimbări importante în aspectul general. Rîndurile de față nu-și propun să ofere soluții. Ele urmăresc însă să aducă aminte că cea mai bună metodă de îmbunătățire a calității este perseverența și seriozitatea în realizarea tuturor datelor propuse. Studiate, realizate și întreținute cu grijă, oaze citadine cum ar fi perimetrul Universitate-Instltutul de arhitectură-strada Academiei reprezintă tot atîția pași spre personalizarea și înfrumusețarea fără eforturi deosebite a Capitalei.Citatul din introducere nu este în- tîmplător, și asta nu numai sub aspect „teoretic”. El este în mod real interesant în sine. Pentru că tot ce ne solicită atenția în necontenitul freamăt al vieții urbane cotidiene poate reprezenta tot atitea prilejuri de satisfacții sau insatisfacții estetice. Acest lucru nu este o noutate. Mai mult chiar, unele realizări în domeniul reclamelor și mai ales al semnalelor luminoase de circulație atestă preocupări 'meritorii în direcția promovării bunului gust. Dată fiind însă puterea lor de înrîurire, ele ar trebui să fie perfecte sub aspectul calității estetice. Or, parcurgerea bulevardului Magheru seara nu ne-convinge de loc de acest lucru, mai ales în dreptul întreprinderii „Ciclop”.Desigur, o parcurgere chiar rapidă a elementelor celor mai apropiate, sub raportul posibilităților de acțiune, ale cadrului urban nu poate cuprinde totalitatea lor. De la vitrinele magazinelor la indicatoarele de străzi, gama este foarte largă. Această preocupare de efect imediat nu exclude sau minimalizează celelalte e- lemente, majore, ale cadrului urban. Ea vine să le completeze, și de multe ori poate chiar să le premeargă. Importantă mi se pare, în acest moment, o mai largă antrenare a tuturor factorilor — edili, specialiști (arhitecți, ingineri, specialiști in estetică industrială), cetățeni — în materializarea dragostei pentru orașul lor, în potențarea expresivă a cadrului urban.
Arh. Mircea LUPU

CURIER
JUDEȚEAN

TIMIȘ

Timișoara — 
anul 701

Timișoara, orașul care a pă
șit nu de mult in cel de al 
701-lea an al existenței sale a- 
testate de documente, cunoaște 
profunde transformări pe plan 
gospodăresc-edilitar. Zestrea lo- 
cativă, bunăoară, a sporit in 
primele patru luni cu aproape 
600 de apartamente, urmind ca 
pină la sfîrșitul anului să mai 
fie ridicate în noile cartiere incă 2 000 de apartamente. Se află, 
de asemenea, in construcție, un 
modern hotel turistic cu 14 ni
vele,. mai multe complexe co
merciale și de prestări etc.

O dată cu modernizarea căi
lor rutiere de penetrație in 
municipiu, se va extinde și baza 
turistică și de agrement ; se fac 
amenajări in zona viitorului 
Muzeu al satului, se construiesc 
60 de terenuri sportive, un 
ștrand etc. Tot pentru acest an 
este prevăzută darea in folo
sință a noilor băi termale ame
najate pe malul Begăi. Valoa
rea lucrărilor gospodărești- 
edilitare ce se vor executa in 
acest an la Timișoara însumea
ză aproape 200 milioane lei.

CONSTANȚA

Transportul • 
în noul sezon 

estival
Se apreciază că in apropiatul 

sezon estival pe litoralul româ
nesc își vor petrece vacanța 
circa 550 000 de turiști din țară 
și de peste hotare. Cum vor a- 
junge aceștia in stațiunile de 
pe malul mării ? De la condu
cerea Centralei turistice „Li
toral" aflăm : pe calea ferată 
va fi pus in circulație trenul 
special „Săgeata albastră", care 
va asigura zilnic legătura din
tre București—Constanța—Man
galia ; au fost asigurate, de a- 
semenea, 120 autocare, micro
buze. Turiștii vor avea la dis
poziție autoturisme cu și fără 
șofer ; pentru transportul pe apă 
vor fi folosite motonavele „Olte
nița" și „Carpați", precum și 
nava maritimă de pasageri 
„Transilvania" ; in același timp, 
vizitatorii Deltei Dunării vor 
beneficia de 8 hidrobuze cu o 
capacitate de 700 de focuri. Mai 
aflăm că aeronavele închiriate 
de către Centrala turistică „Li- 
'tti^al^' din'‘Cgnstanța vor efec
tua ' in apropiatul sezon circa 
3 000 de curse, făcind legătura, 
ck 34 de ordjje din diferite țări.

NEAMȚ

Sfatul mințilorM 
istețe v-

In cadrul manifestărilor prile
juite de „Tribuna propagandei 
tehnice-Neamț ’70", la Casa de 
cultură a sindicatelor din Piatra 
Neamț s-au desfășurat lucrările 
unei consfătuiri urmate de dis
cuții cu cei peste 200 de inven
tatori și inovatori din întreprin
derile și uzinele municipiului. 
Cu acest prilej, inginerul Petre 
Drăgan, de la Oficiul de inven
ții și inovații din București, a 
prezentat o expunere despre 
problemele actuale ale mișcă
rii de inovații și invenții din 
România. O consfătuire asemă
nătoare s-a - organizat la clu
bul întreprinderii mecanice din 
Roman, cu inovatorii din trei 
mari unități economice romaș- 
cane — uzina de țevi, între
prinderea de prefabricate și în
treprinderea mecanică.

HARGHITA

Băile Sărate 
și Praid — 

zone turisticeLa Băile Sărate, aparținînd o- rașului Cristuru Secuiesc (la 2 km de șoseaua asfaltată Sighi- șoara-Odorheiul Secuiesc-Mier- curea Ciuc), Uniunea județeană a cooperativelor de consum Harghita a construit o cabană. Noul loc de popas va dispune și de un restaurant. Stațiunea, situată într-o zonă' pitorească, atrage oaspeții și prin posibilitățile de tratare a bolilor reumatice.Și la Praid se găsesc băi termale, foarte apreciate în tratamentul bolilor sistemului locomotor. Spre a înlesni accesul turiștilor, uniunea județeană a cooperativelor de consum organizează un loc de popas cu că- suțe-camping de 2 și 4 locuri.
IAȘI

„Ura ni a"
Din inițiativa Universității 

populare și a Comitetului jude
țean Iași al U.T.C., la Casa de 
cultură a tineretului și stu
denților din localitate a luat 
ființă o asociație de astronomie 
și cosmonautică — „Urania". 
Membrii ei, cit șt toți cei intere
sați, au posibilitatea să cercete
ze, in cadrul a șase secții, feno
mene cerești curente, meteoriți 
și sateliți artificiali, stele, să 
studieze probleme legate de con
strucția instrumentelor de spe
cialitate. Totodată, prin confe
rințe și cu ajutorul unui bogat 
material bibliografic, se pot ține 
la curent cu realizările de pină 
acum ale cosmonauticii.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII")
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DUPĂ O FINALĂ PLINĂ DE NEPREVĂZUT

SPORT
STEAUA - CAMPIOANA

LA BOX PE ECHIPE

seara

• MECIUL MORARU - PĂPĂLĂU, DECISIV 
PENTRU REZULTATUL GENERAL AL FINA
LEI ® ÎNTÎLNIRI INEDITE : SILBERMAN - 
COVACI, CUȚOV - POPA, GYtiRFFI - CHl- 

VĂR, NĂSTAC - MONEA

început la 7 martie, campionatul de box pe echipe s-a încheiat sîmbătă prin finala Steaua — Dinamo, disputată pe stadionul Republicii din Capitală în fața a 6 000 de spectatori.La sfîrșitul galei, 11 pu- giliști de la Steaua au pri-

mit medaliile de campioni naționali, dar numai șase dintre el fuseseră într-ade- văr învingători ca urmare a luptei din ring. In celelalte cinci meciuri cîștiga- seră boxeri dinamoviști ; totuși, acestora, împreună cu restul componenților e- chipei, le-au fost decer

X
„Lecjie tehnică" — demonstrează Cujov și

Alexandru Popa

nate medalii de argint. De fapt, finala Steaua — Dinamo s-a decis prin rezultatul unei singure partide, victoria lui Dumitru Morarii asupra lui Păpălău, in cadrul categoriei „ușoară". Această întrecere, Moraru — Păpălău, fusese, de altfel, foarte echilibrată iar decizia cea mai apropiată de realitatea din ring ar fi fost aceea de „meci egal", însă, cu ocazia finalei, o a- semĂiea decizie a fost exclusă de către organizatori spre a se ușura departajarea între echipe (apropierea în timp a Balcaniadei de box . nu mai permitea programarea unei eventuale revanșe). Chiar pre- supunînd că decizia de „meci egal" ar fi fost valabilă și că ea s-ar fi aplicat în disputa dintre Moraru și Păpălău, sîntem de părere că tot Steaua ar fi cîștigat întrecerea, fiindcă, în această situație, verdictul de egalitate ..s-ar fi impus și în confruntarea dintre Gyorffi și Chivăr, perfect echilibrată ca desfășurare de forțe.Dintre boxerii care au luptat sîmbătă seara cîtiva au obținut victoria în mod categoric, nu numai datorită bunei pregătiri, cît, mai ales, din cauza plusului de valoare față de adversarii- ce le-au fost sortiți. Iată-i, în ordinea categoriilor, pe acești învingători fără drept de apel : 
Aurel Dumitrescu — Steaua contra lui ’ Hîrșu (cocoș), Nicolae Giju — Steaua contra lui Drugă (pană), 
Paul Dobrescu — Dinamo contra lui ușoară). Ion namo contra (grea). La diferență puncte mai mică au obținut decizia Drăgan (Steaua — semimuscă), Gruescu (Steaua — muscă). Silber- 
man (Steaua — mijlocie mică) și... Câlistrat Cuțov (Dinamo — semimijlocie) ! Rezultatul din urmă nu trebuie să ne mire prea mult. Carnpipnul european- al categoriei semiușoare, care în prezent boxează normal la „ușoară", s-a văzut silit să urce în greutate tocmai la categoria semimijlocie ! Iar adversarul pe care l-a întîlnit. Alexandru Popa, i-a opus lui Cuțov o rezistență foarte dură, ne- lăsîndu-se întrecut cu una, cu două. în mod special, am lăsat la sfîrșit meciul

Pușcaș (semi- Alexe — Di- lui Zelinca de

de la categoria semigrea. Monea — Năstac. Acesta din urmă, obligat, ca și Cuțov, să urce la o categorie inconvenabilă, a luptat cu mare curaj împotriva experimentatului Ion Monea. Totuși, vicecampio- nul european cîștigase fără multe dificultăți primele două runduri. în al treilea s-a produs o lovitură de teatru, Năstac trimițîndu-1 pe Monea la podea 1 Monea a fost numărat pînă la opt. 
dar conform regulamentu
lui internațional în vigoare— bun sau rău, cum o fi el— într-o asemenea situație adversarului nu i se acordă nici un punct. Drept consecință, Monea a fost declarat învingător la puncte în mod regulamentar, protestele cam prea zgomotoase ale unor spectatori neavîn- du-și justificare.Finala campionatului pe echipe ne-a pus în fața unei situații neobișnuite în box. Pînă- sîmbătă dimineața nu se cunoșteau, la majoritatea categoriilor, perechile care trebuiau să încrucișeze mănușile în ring. Abia la efectuarea „cînta- rului" s-a știut numele viitorilor combatanți și, la drept vorbind.. a plouat cu surprize. Drăgan și Gruescu au luat locul lui Lume- «zeanu și. respectiv, Ciucă, anunțați pe afișe. Cuțov a fost uns „semimiilociu" iar Năstac „semigreu", Silber- man și Gyorffi au boxat fiecare la cite o categorie superioară. S-au format astfel perechi nemaiintil- nite și s-au disputat meciuri inedite ca Silberman— Covaci, Cuțov — Popa, Gyărffi — Chivăr. Năstac— Monea. Cel mai rău din acest joc tactic al alcătuirii formațiilor a ieșit „pana" Pușcaș, care, boxînd mai sus. la „semiușoară". s-a trezit Ia propriu și figurat abia după abandonul dictat de către antrenorul său.După închiderea galei, antrenorul Iotului reprezentativ, Ion Popa, ne-a .declarat că nu va lua în seamă fluctuațiile conjunc- turale provocate de meciul final dintre> Steaua și Dinamo și că îi va menține pe Cuțov, Silberman, Gyărffi, Năstac în cadrul categoriilor normale cu prilejul viitoarelor întreceri internaționale.

Raiko Mitici 
caută cea mai 
bună formulăCum va arăta echipa de fotbal 

a Iugoslaviei, care va întîlni, la 6 mai, selecționata României în ultimul său meci de verificare înainte de Mexic ?Este o întrebare la care selecționerul unic al naționalei iugoslave, Raiko Mitici, nu poate da încă un răspuns precis. El s-a fixat asupra a 17 jucători, cu care luni la prînz va pleca spre București.In rîndul celor 17 candidați figurează desigur cei 2 golgeteri ai campionatului iugoslav — Bukal (Jelezniciar-Saraevo) și Bajevici (Velej-Moștar) — fiecare cu cîte 16 goluri marcate, în atac se contează, de asemenea, pe aportul unor cunoscuți jucători ca : Dragan Djaici și
CORESPONDENȚA 

DIN BELGRAD 
DE LA N. PLOPEANU

Valerio MIRONESCU

RETURUL CAMPIONATULUI DE BASCHET «
MASCULIN S-A TERMINAT ÎJ

4 Steaua — Dinamo, unul dintre eternele derbiuri din
> rugbiul nostru. A învins Steaua, (14—9), deși dinamo-

i oarecum și de avantajul vîntului. Steaua a egalat șl
1 scoru] strins a contribuit Ia dinamizarea energiilor, dind
|| naștere Ia o dispută a cărei principală caracteristică a

viștii au deschis scorul In prima repriză, beneficiind

fost dlrzenia împinsă pînă Ia ultima limită. Fotografia 1 
de mai sus, în care este surprinsă o încleștare de forțe ’ 
Ia un balon jucat la margine, vorbește de la sine, ‘ (Foto : Gh. VINȚILA) |

Meciul cu Franța - o radiografie
a defectelor echipei
noastre reprezentative

< ✓

din returul cam-Ultima partidă pionatului masculin de baschet dintre formațiile Steaua și Universitatea Cluj s-a disputat ieri dimineață în sala Floreasca, într-un total anonimat... cu toate că erau în balanță locurile II și III din clasamentul general. Treziți parcă de dușul rece suferit joi după-amiază (cind au fost întrecuți la scor de Dinamo), militarii au evoluat mai aproape de a- devărata lor valoare. Steaua, beneficiind de data aceasta de forma excelentă a lui Savu și de eficacitatea celor doi pivoți Tarău și Oțelac, a condus fără emoții pînă în ultimul lizînd o victorie 79—66 (37—31).Ne așteptam echipa Universitatea Cluj, care s-a aflat acum mai aproape ca oricînd de medaliile de argint ale campio-

natului. Dar clujenii au eyoluat șters, lipsiți cu desăvîrșire de ambiție și de orizont, pe toată durata în- tîlnirii. Singurii baschetbaliști care considerăm că au obținut nota de trecere au fost Șimon și Demian. Au condus bine arbitrii V. Kadar, (Tg. Mureș) și V. Bordeianu.în urma încheierii returului s-au calificat pentru turneul final va desfășura la Timișoara și 17 mai) formațiile Steaua, Universitatea Cluj versitatea Timișoara. Ca și mii ani, turneul final sestrează a fi o simplă formalitate, locurile fiind dinainte stabilite. Cu toate criticile formulate, în repetate rînduri, formula campionatului a rămas aceeași... persistîndu-se în a se efectua cheltuieli de prisos cu ținerea unui turneu final inutil.
Cristian VAL

(care se între 15 Dinamo, și Uni- în ulti- demon-din primul și minut de joc, rea- clară cu scorul dela mai mult de la

TIMIȘOARA (coresp. „Scin- teii“). — Sîmbătă și duminică, s-au desfășurat la Timișoara, pe canalul Bega, campionatele naționale de canotaj academic- fond, competiție inaugurală a sezonului oficial.Dinamo a ciștigat patru probe : 8+1, 2+1, 4 f.c. și 4 + 1, în timp ce Steaua a obținut victorie la simplu (Cornel Ciocoi), 2 v. (Aposteanu—Petrache) și 2 f.c. (Tofan—Georgescu). La senioare, C.N.U. a cîștigat două titluri (față de 4 în 1969), la 4+1 rame și 8+1, celelalte revenind cluburilor Voința București — 4+1 vîsle, Voința Timișoara — simplu (Mitana Botez) și U.T.A. Arad — 2 v. (Elisabeta Lazăr și Ileana Nemeth). La categoria 19 ani (tineret) primele locuri au revenit echipajelor C.F.R. Timișoara (este, de altfel, singurul loc I ocupat de localnici), Dinamo București, Rapid ~ rești și Școala sportivă Arad. Cea mai bună comportare la juniori au avut-o sportivii de la clubul Metalul București, care au cîștigat 3 din cele 8 probe.
Bucu-

(Urmare din pag. I) 'repartizeze pe cei mai buni antrenori, profesori de educație fizică și instructori voluntari. Cu toate că cei răspunzători de îndeplinirea acestei sarcini sînt, se vede, citați cu exactitate, cu toate că termenul pînă la care trebuiau întocmite programele necesare a expirat de... aproape un an (!), realizările din acest domeniu sint nesemnificative, prea puține baze sportive deschizîndu-și larg porțile pentru tineret.Un alt exemplu vizează neînde- plinirea unor obligații referitoare la dezvoltarea sportului la sate. Deși, de asemenea, a trecut un an, consiliile populare comunale, comitetele comunale U.T.C. și C.A.P.-urile nu au luat măsuri pentru amenajarea, în vatra satului, a unor baze sportive simple (cu respectarea, firește, a prevederilor legale privind protecția terenurilor agricole).Nerezolvate au rămas și unele probleme legate de sportul de masă in școli și facultăți. Orele de educație fizică, in special Ia clasele mici, se desfășoară încă la un nivel nesatisfăcător. Marea majoritate a celor cîteva sute de școli generale, cite funcționează în județ, au spațiu necesar pentru terenuri de sport, dar foarte puține conduceri de școli, pro-

fesori de specialitate au avut inițiativa. ca. împreună cu elevii, să treacă la amenajările corespunzătoare. în- tîrzie, în mod nejustificat, amenajarea complexului sportiv studențesc din Valea grădinii publice, ceea ce face ca — în lipsă de terenuri —
membrilor cotizanți ai asociației sportive de la Combinatul siderurgic este de numai 7 la sută, iar al celor care practică, într-un fel sau altul, sportul — este infim în raport cu totalul salariaților.O stagnare, ca să nu spunem o scă-

Sportul în atenția
forurilor locale

tinerii din cartier să „convină" cu paznicii parcului pentru a le da acces pe peluzele de iarbă...Deși cifrate la cîteva sute, asociațiile sportive din județ nu-și justifică — toate și întotdeauna — existența. La Întreprinderea de electricitate. D.R.T.A., P.T.T.R. și în numeroase alte întreprinderi și instituții nu s-a organizat, de ani de zile (sau numai cu ocazii festive), vreo întrecere sportivă de masă. Numărul

dere numerică și calitativă, se înregistrează la Galați și în ceea ce privește sportul de performanță ; la cele 22 de sporturi cîte se practică în județ sîpt legitimați doar vreo 2 000 de sportivi clasificați. încă se mai plătește tribut vechii și dăunătoarei politici de „achiziționare" a unor sportivi formați în afara județului ; în special la fotbal cele două echipe, Oțelul și Politehnica, distingindu-se printr-un masiv „im-

Meciul Franța—România, desfășurat la Reims, a avut darul, atit prin înfrîngerea înregistrată de către fotbaliștii români, cit mai ales prin jocul slab prestat de către aceștia, să pună în alertă pe toți cei care urmăresc pregătirile reprezentativei noastre pentru turneul final al C. M.S-ar putea spune că această partidă de la Reims a prilejuit o adevărată radiografie a „unsprezecelui" antrenat de către Angelo Niculescu și Emerich Vogi, punind în lumină mai ales defectele sale. Pentru a fi in posesia interpretării radiografiei făcute pe stadionul „Auguste De- laune" din Reims, precum și a remediilor preconizate am invitat la o discuție pe tov. Ion Balaș, vicepreședinte al Federației române de fotbal, însărcinat, de altfel, de biroul F.R.F. să conducă treburile echipei naționale, atit în preliminariile C. M., cit și turneul final ce Mexic.

Convorbire cu Ion Balaș 
vicepreședinte al Federației române 

de fotbal

litățile unui Dumitrache sau Neagu. Deci, trebuie să scăpăm de robia temporizării excesive și de stereotipia atacurilor.

Baici (Jelezniciar-Saraevo). Un nume nou în lot: Branko Oblak, extrema stingă a echipei Olimpia din Ljubljana, care probabil va îmbrăca pentru prima oară tricoul naționalei. în cazul în care nu va juca Djaici.Selecționerul unic a mai chemat în lot un alt debutant : Enver Măriei, portarul echipei Velej-Moștar. Se pare, însă, că buturile naționalei vor fi apărate de Mutibarici. în ceea ce privește apărarea imediată și linia de mijloc, lotul cuprinde pe cei mai în formă jucători de la 6 cluburi din Belgrad, Split, Sa- raevo și Niș.După cum arată presa belgră- deană, echipa iugoslavă va căuta, în întîlnirea de la București, să obțină un rezultat cit ițiai bun.Așa, de altfel, se explică faptul că în căutarea celei mai bune formule s-au operat dese schimbări în cadrul lotului (cei 17 candidați pentru meciul cu România provin de la nu mai puțin de 11 cluburi diferite).în sfîrșit, ziariști de specialitate din Belgrad consideră ca probabil următorul „unsprezece" : Mutibarici (Măriei) — Teșan, Stepanovici (Raikovici) — Pavlovici, Paunovici, Holțer — Petkovici, Jerkovici (Bukal), Bajevici, Georgevici, Djaici (O- blak).

se va desfășura la inîn 
să carac

terizați meciul de la Reims din 
punctul de vedere strict al in
tereselor echipei noastre națio
nale.

— Pentru 
subiect vă

a intra direct 
rugăm

— Ar trebui puse în discuție două aspecte fundamentale : jocul propriu- zis și reflectarea pe parcursul lui a unor carențe mai vechi, relevate a- cum cu pregnanță datorită solicitării maxime la care ne-a supus adversarul.Jocul în sine a avut două aspecte : o primă repriză, în care formația noastră a jucat slab sau toarte slab, pe alocuri, și cea de-a doua, în care, . evoluînd .sub media valorii noastre, am dominat adversarii, creîndu-ne și ocazii de gol (Dinu și Dumitrache le-au avut pe cele mai clare). Jocul mai bun din repriza a doua se datorează atit pauzei, in care echipa și-a revenit din knock-downul primit în prima jumătate de oră, cît și lui Dobrin, care a încercat și a reușit parțial să ordoneze acțiunile de a- tac. Privit în ansamblu a fost cel mai slab joc al echipei din ultimii doi ani.Re£erindu-mă la ; carențele mai vechi am să încep nu în ordinea importanței, ci așa cum ni le-a dezvăluit această partidă de... pregătire.Se spune adesea că echipa noastră a căpătat personalitate, că i-a dispărut teama de adversar, care o paraliza pur și simplu în confruntările internaționale. Perfect adevărat. A rămas însă frica de rezultat, teama de a nu pierde. Meciul de la Reims a început prin atacuri furibunde ale francezilor. Noi prevăzuserăm o asemenea situație, o discutaserăm la ședința de pregătire, dar pe teren e-
port“ de jucători. Ciclismul și boxul — sporturi cu vechi tradiții — aproape că au dispărut, iar înotul — pentru care există ,totuși, imense posibilități — nu are încă acel cadru organizatoric necesar pentru a lansa Galațiul în rîndul centrelor importante ale natației românești.Toate aceste aspecte ale sportului gălățean — unele noi, altele repuse în discuția torurilor responsabile — au prilejuit celor prezenți la ședința de la comitetul județean de partid sublinierea îndatoririlor care le revin pentru atragerea maselor de oameni ai muncii, a întregului tineret la activitatea de educație fizică și sport, pentru dezvoltarea sportului de performanță. Munca organelor sportive, de sindicat și U.T.C. din județul Galați — s-a precizat în concluziile ședinței — va trebui îndreptată cu și mai mare atenție spre stabilirea și respectarea acelor măsuri care să a- sigure ridicarea rezultatelor sportive la nivelul dezvoltării economice și sociale a județului. Una dintre condiții este ca nu numai la nivelul județului, ci și pe plan municipal, orășenesc, în comune, organizațiile sportive, de U.T.C., consiliile populare — îndrumate îndeaproape de organizațiile de partid — să colaboreze permanent, și cu eficiență pentru impulsionarea mișcării sportive locale.

— Pot fi rezolvate aceste pro
bleme pină la 2 iunie, ziua me
ciului cu Anglia ?chipa noastră s-a pierdut (tehnic și tactic), unii dintre jucători „uitind" indicațiile primite, alții greșind sub presiunea adversarilor. Spunînd a- cestea mă refer la Răducanu,. Dumitru, Mocanu sau Sătmăreanu, să-i fac pc ei „țapi ispășitori", de tectele ivite fiind vinovați toți unsprezece jucători prezenți pe ren. Gazdele au jucat foarte tare, pășind regulamentul, pentru a se pune. Era de așteptat ca echipa noastră, care cuprindea jucători superiori tehnic și tactic francezilor, să încerce să întoarcă jocul prin mijloace fotbalistice, dar din păcate s-a angrenat jn maniera adversarilor, cobo- rindu-se astfel nivelul partidei. S-a produs o degradare a jocului — pase greșite, numeroase greșeli personale tehnice sau tactice, care s-au văzut direct pe tabela de mul punct negativ să-l consemnăm in înscrise obiectivele tre, in continuare.

— Care ar

fără de- cei te- de- im-

marcaj. Este pripo care trebuie foaia pe care sint pregătirilor noas-
fi celelalte T— Aminteam vechi. Una dintre cului echipei noastre este temporizarea la mijlocul terenului, pregătirea aici a acțiunilor ofensive. Nu este o invenție românească, desigur, dar această idee tactică împrumutată de la echipele italiene s-a dovedit potrivită calităților jucătorilor noștri și ne-a adus rezultate pozitive. Din păcate, invățind bine această lecție a temporizării, nu am trecut și la următoarea, care privește jocul atacului, rămînind mai mult sau mai puțin la... mijlocul terenului.

de carențe mai caracteristicile jo-

— Cu alte cuvinte, cădem in 
propria noastră cursă, cursă pe 
care vrem, de fapt, s-o intin- 
dem adversarului.— Da, pentru că unii dintre jucători abuzează de pase laterale și chiar înapoi (nejustificate), ceea ce duce nu la „temporizarea", ci la „congelarea" jocului. Acest defect se agravează printr-un anume stereotip in inițierea și desfășurarea acțiunilor ofensive : trăim pe centrări — în majoritatea cazurilor de pe dreapta, de la Lucescu sau Sătmăreanu, aș- teptînd ca Dumitrache — izolat ca un Robinson Crusoe în mijlocul sistemului defensiv . advers — să se înalțe și să înscrie. Iată de ce se impune, pentru antrenamentele ce le vom face in continuare, diversificarea modului de a ataca (folosirea „un- doi“-urilor. a combinațiilor de doi și trei atacanți), amplificarea acestuia și, totodată, în situațiile propice, declanșarea fulgerătoare a contraatacului, folosindu-se în mod superior ca-

pentru că orientarea ordin tehnic, de pildă, care ar fi practic imposibil atît de Angelo ca și jucătorii inșiși, au tras concluziile necesare — partida cu Franța fiind urmată de imediate discuții ce vizau atit pregătirea individuală (Răducanu, de exemplu, să se pregătească pentru a putea reține mingile, să nu Ie rnai respingă doar), cit și cea privind orientarea tactică, în planul acestor concluzii sînt și chestiuni privind o mai judicioasă folosire a jucătorilor pe care ii avem în lot. Dar, mă rog, aceasta este o chestiune a antrenorilor. Am răspuns afirmativ la ultima dv. întrebare, luind în considerare și faptul că urmează o lungă perioadă în care jucătorii vor fi împreună și vor putea pune la punct, în liniște, problemele rămase nerezolvate.

— Da, în mare măsură, ele țin de organizarea, de jocului. Nu sint lucruri deintr-o perioadăde rezolvatscurtă. De altfel, antrenorii Niculescu și Emerich Vogi,

— Concluziile trase după me
ciul cu Franța au adus modifi
cări in planul de pregătire a- 
doptat mai înainte ?— Nu. Meciul cu Franța l-am judecat — și numai astfel era bine să procedăm — în contextul general al pregătirilor pentru turneul final al C.M., reprezentind o etapă a acestor preparative, nu un scop in sine. Am fi vrut, desigur, să-1 ciștigăm și să avem o evoluție corespunzătoare (este o lege a întrecerii sportive această dorință), dar pierderea lui nu înseamnă decît că... l-am pierdut. Latura pozitivă — dacă vreți — a acestui eșec constă in avertismentul serios pe care l-am primit sub raportul lipsurilor pe care le-am enumerat mai inainte. Evenimentul trebuie să rămînă la proporțiile sale reale și să ne continuăm pregătirile cu și mai multă seriozitate, țintind cu toate puterile la lichidarea lacunelor menționate. Dacă ar. fi să concentrez activitatea pe care o vom desfășura in continuare aș sublinia următoarele lucruri :— intensificarea antrenamentelor pe toți factorii — tehnic, tactic, fizic (deși la acest capitol meciul amintit ne-a arătat că stăm bine) și psihic ; mutarea centrului de greutate al antrenamentelor specifice pe jocul atacului. —«Vor fi schimbări 
ție pentru meciul 
slavia ?— Probabil, dar le vor trenorii.

in forma- 
cu lugo-hotărî an-

Valentin PAUNESCU

Fază de meci de „vacanță" (Rapid—Farul 3—2), disputat ieri dimineață 
pe stadionul din Giulești

TENISe PROBA DE DUBLU (MAS
CULIN) DIN CADRUL CON
CURSULUI INTERNAȚIONAL de tenis DE LA NEAPOLE a fost cîștigată de perechea NAS- 
TASE (ROMANIA) — PALA 
(CEHOSLOVACIA). în finală cei doi jucători au învins cu scorul de 6—1, 6—3, 6—1 pe Ka- logheropoulos (Grecia) — Mulligan (Italia).

• ÎN SEMIFINALELE TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA FLORENȚA, iugoslavul Jovanovici a cîștigat cu 6—4, 7—5 în fata australianului Dent, iar ȚIRIAC (RO
MANIA) L-A ELIMINAT cu 6—0, 11—9 pe AUSTRALIANUL 
FLETCHER. în proba de dublu (semifinale). Dent și Fletcher au cîștigat cu 7—5, 6—1 in fața lui Tiriac și Alessio (Italia).
RUGBI

• LA TIMIȘOARA A AVUT 
LOC O DUBLA INT1LNIRE IN
TERNAȚIONALA AMICALA DE 
RUGBI INTRE FORMAȚIILE 
UNIVERSITATEA ȘI TOSSI- 
MOBILI ROVIGO din prima categorie a campionatului italian (locul 6), echipă antrenată de maestrul emerit al sportului A- lexandru Penciu. în prima partidă. disputată vineri, studenții au cîștigat cu 24—17 (13—6), realizatori principali Rășcanu (9) — pentru localnici și... Penciu (12) — pentru oaspeți. în meciul revanșă — de duminică — timișorenii au aliniat garnitura a doua (prima fiind antrenată în campionatul republican) și au cedat cu 15—30 (10—17).
FOTBAL

• CONTINUÎNDU-Șl PRE
GĂTIRILE în vederea turneului final al campionatului mondial, 
SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A U.R.S.S. a susținut UN NOU 
MECI DE VERIFICARE LA 
BORDEAUX cu formația locală Girondins. La capătul unui joc în care au fost superiori, fotbaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 4—J (0—1). Golurile învingătorilor au fost marcate de Puzaci (min. 46. 55 și 89) și Afonin (min. 63). Pentru gazde a înscris Simon in minutul 26.• 15 000 DF. SPECTATORI au urmărit LA BUDAPESTA întîlnirea am+ală de fotbal dintre 
SELECTION AȚELE UNGARIEI și POLONIEI. Victoria a revenit fotbaliștilor maghiari cu scorul de 2—0 (0—0) prin golurile marcate de Fazekaș (min. 60) și Karsai (min. 80).
SCRIMA• „Cupa campionilor europeni" la sabie desfășurată la Budapesta a revenit echipei Ț.S.K.A. Moscova. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Vasas Budapesta, Honved Budapesta, Legia Varșovia, Steaua București etc.
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MÎINE SE DESCHIDE LA GENEVA

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA 
DIN INDOCHINA

• IN CONGRESUL S.U.A. VA FI DEPUSA 0 MOȚIUNE PEN 
TRU ÎNCETAREA INTERVENȚIEI MILITARE AMERICANE ÎN 
CAMBODGIA • DECLARAȚIA P.C. DIN S.U.A. ÎN LEGĂTURĂ 
CU EXTINDEREA OPERAȚIUNILOR MILITARE AMERICANE 
ÎN ASIA DE SUD-EST • FRONTUL PATRIOTIC DIN LAOS 
CONDAMNĂ EXTERMINAREA ÎN MASĂ DE CĂTRE AUTORI
TĂȚILE DE LA PNOM PENH A POPULAȚIEI CAMBODGIENE 
DE ORIGINE VIETNAMEZĂ*• ATACURI SIMULTANE ALE 

FORȚELOR PATRIOTICE SUD-VIETNAMEZE

Nopțile albe
la Pretoria

WASHINGTON 3 (Agerpres). - Corespondentul din Washington al agenției France Presse informează că patru senatori americani — Mark Hatfield. Charles Goodell (republicani), George McGovern și Harold Hughes (democrați) — au anunțat simbătă seara că vor depune o moțiune, cerînd încetarea intervenției militare a S.U.A. în Cambodgia.Pe de altă parte, cei patru senatori au subliniat necesitatea unei acțiuni' mai ferme din partea Congresului pentru a se pune capăt noii intervenții militare americane. După părerea lor, singura manieră eficace in acest sens a Congresului constă in neaprobarea creditelor solicitate de PentagoA pentru ducerea războiului declanșat în Cambodgia.NEW YORK 3 (Agerpres). - mitetul Național al Partidului munist din S.U.A. a dat publicității o declarație în legătură cu extinderea intervenției americane în Asia de sud-est, în care se arată că, „pro- movînd o politică agresivă împotriva Cambodgiei, președintele Nixon- încalcă Constituția S.U.A. și ignoră voința clar exprimată a poporului american". în declarație se arată că noua escaladare militară „este generată de criza politicii de așa-numi- tă vietnamizare". P. C. din S.U.A. cheamă pe toți americanii progresiști să organizeze o vastă campanie de protest față de intervenția S.U.A. în Cambodgia.

bodgiană Svay Rieng, comandamentele militare de la Quan Loi din provincia Tay Ninh și baza aeriană de la Phan Rang. Agenția France Presse relatează că bombardamente și atacuri de hărțuire au fost semnalate și în alte provincii ale Vietnamului de sud.Detașamente ale forțelor patriotice au lansat un atac asupra zonei de aterizare „Betty" situată la 160 km nord-est de Saigon, forțînd liniile de fortificații și pătrunzînd în perimetrul bazei unde au plasat materiale explozive.Se anunță, totodată, că superfortă- rețele americane „B-52“ și-au continuat misiunile de bombardament, îndeosebi în provincia Tay Ninh, pentru a susține acțiunile trupelor saigoneze angajate în operațiunile militare din Cambodgia. S.U.A. In timpul recentelor incidente rasiale de la River Rouge (Michigan)

HANOI 3 (Agerpres). — Comitetul, Central al Frontului Patriotic din Laos a dat publicității o declarație în care condamnă energic exterminarea in masă a populației camhodgiene de origine vietnameză de către, autoritățile de la Pnom Penh, informează agenția de presă „Khaosan Pathet Lao“. Persecutarea populației cambodgiene de origine vietnameză, se arată în declarație, reprezintă o încălcare glosolană a dreptului internațional și urmărește să submineze prietenia dintre popoarele vietnamez și khmer. Frontul Patriotic din Laos cere autorităților de Ia Pnom Penh '■■â înceteze teroarea împotriva cetățenilor cambodsieni de origine vietnameză care trăiesc în Cambodgia, eliberarea tuturor persoanelor reținute în mod ilegal în închisori si a- cordarea de compensații familiilor care au avut de suferit de pe urma acestor acțiuni, se arată în declarație.

0 nouă lege socială privind drepturile și obligațiile -salariaților a fost adoptată de Consiliul Comandamentului Revoluției din Libia. Pentru prima oară în această țară, le-' gea prevede instituirea de sindicate. De asemenea, vor fi create comitete de arbitraj pentru a examina conflictele sociale, individuale sau colective. Legea mai consemnează introducerea săptămînii de 48 de ore și salarii egale pentru muncă egală între bărbați și femei.

Ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Valery 
Discard d'Estaing, a sosit 
sîmbătă Ia Washington in* tr-o vizită oficială de trei zile. El va avea întrevederi cu ministrul american al finanțelor, David Kennedy. Cei doi interlocutori vor aborda o serie de probleme de conjunctură privind economia mondială, precum și evoluția sistemului monetar in- teroccidental.

„Zilele filmului antifas
cist", manifestare internațională organizată de „Federația victimelor regimului nazist", cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a capitulării Germaniei, se desfășoară la Frankfurt. Proiecțiile filmelor prezentate în cadrul festivalului sînt urmate de discuții cu regizorii și scenariștii.

Răsculoții de pe navele 
pazei de coastă haitiene, care, după eșecul încercării de a răsturna regimul președintelui Francois Duvalier, s-au refugiat cu ambarcațiunile lor la o bază americană din insula Porto Rico, cerînd azil politic, au fosț transportați cu avionul la Miami, în Florida, aștepte rezolvarea

Lucrările seminarului con
sacrat situației refugiaților 
de pe continentul african s-au încheiat la Addis Abeba. La seminar, organizat sub auspiciile O.U.A., au participat reprezentanți din 20 de țări africane, precum și observatori din partea a numeroase organizații internaționale. Participanții au menționat că, în prezent, pe continent există aproximativ un milion de refugiați, dintre care peste 55 la sută provin din colonii sau din țările cu regimuri rasiste. Au fost elaborate o serie de recomandări în problemele discutate, care vor fi prezentate viitoarei sesiuni a Consiliului Ministerial al Organizației Unități Africane.

Autoritățile cipriote turce au hotărit organizarea alegerilor parlamentare în sectorul comunității turce din Cipru Ia 5 iunie. La a- ceeași dată vor avea loc și alegerile populației aparținînd comunității grecești.

DJAKARTA 3 (Agerpres). — Un număr de 82 de militari și civili au fost arestați în regiunea indoneziana Kalimantanul de est, a anunțat agenția Antara, citind declarația șefului poliției din regiunea respectivă. Persoanele arestate sînt învinuite de legături cu partidul comunist. Totodată, șeful poliției a menționat că noi arestări vor avea loc în această regiune.Agenția Antara arată că, în prezent, în Kalimantanul de est se află sub stare de arest 561 de persoane învinuite de participare la evenimentele din 1965.
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SAIGON 3 (Agerpres). — Detașamentele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud si-au intensificat în ultimele zile bombardamentele asupra pozițiilor și obiectivelor militare americano- saigoneze. anunță agențiile de presă. Un purtător militar de cuvînt american a declarat că în noaptea de simbătă spre duminică forțele patriotice au atacat cu mortiere si rachete 30 de obiective militare americn- no-sud-vietnameze. Printre obiectivele atacate se numără baza americană de la Bien Hoa. cartierul general al celei de-a treia regiuni tactice din Vietnamul de sud care coordonează oneratiunile desfășurate de trupele saigoneze în provincia cam-
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PLECAT LA TEL AVIVCAIRO 3 (Agerpres). — După cum informează agenția France Presse, ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, a primit sîmbătă seara pe însărcinatul cu interesele Statelor Unite la Cairo, Donald Burgess, precum și pe ambasadorii Marii Britanii și Franței, Richard Beaumont și, respectiv, Franțois Puaux. Cu acest prilej, ministrul egiptean a remis celor trei diplomați textul cuvîntării rostite vineri de președintele Nasser, privitoare la evoluția situației din Orientul Apropiat.WASHINGTON. — Fostul vicepreședinte al Statelor Unite. Hubert Humphrey, a părăsit ieri Washingtonul cu destinația Tel Aviv. Timp de o săptămînă. el va face o vizită în Israel. Potrivit agenției Reuter, Humphrey va avea întrevederi cu primul ministru al Israelului. Golda Meir, cu ministrul afacerilor externe. Abba Eban, și cu alți membri ai guvernului lsraelian.ALGER. — Vicepreședintele Irakului, Saleh Mahdi Ammash, care întreprinde o vizită oficială la Alger, a fost primit de președintele Houari Boumediene, căruia i-a înmînat un mesaj din partea șefului statului irakian, Ahmed Hassan El-Bakr. In cadrul convorbirilor care au avut loc cu această ocazie au fost examinate printre altele situația din Orientul Apropiat și Golful Persic.

R.F.G. Pichete de greviști în fața uzinelor 
chimice Metzeler din localitatea Dorsten. 
Muncitorii acestor uzine au declarat grevă 
în sprijinul cererii lor de îmbunătățire a 
sistemului de salarizare și a condițiilor de 

muncă

PORT OF preș). — Șeful dad Tobago, Joffre Serrette, a a- dresat un apel populației prin care îi cere să rămînă fidelă actualului guvern legal. Serrette a informat că forțele guvernamentale au predat autorităților civile armele și munițiile capturate de la militarii rebeli.Carl Hudson Philips, procurorul general al insulelor, a declarat că 27 de militari și mai mulți civili au fost acuzați de trădare. Philips, care n-a citat nume, a precizat că acuzații civili au fost lăsați în libertate pe cauțiune.

Rezervele în aur și va
lută convertibilă ale Fran
ței au crescutîn luna aPrilie «u 70,6 milioane dolari, stabilindu-se la 4 031,6 milioane dolari. De menționat că în aceeași lună Franța a rambursat datorii externe în valoare 311 milioane dolari. Un purtător cuvînt al Ministerului Economiei Finanțelor al Franței a declarat în cele opt luni care au trecut de devalorizarea francului rezerveleFranței au sporit cu 1,5 miliarde dolari. ♦.

Pe căile rutiere din Japo
nia ?‘*au pierdut viața, în primele patru luni ale anului 1970, în urma accidentelor de automobil, peste 5 000 de persoane. Bilanțul, publicat de Direcția generală a poliției din Tokio, menționează că alte 200 000 de persoane au fost rănite în perioada amintită.

„Festivalul internațional 
Beethoven 1970" s a deschis simbătă la Bonn. Festivalul a fost organizat cu prilejul bicentenarului nașterii compozitorului. La deschidere, pianistul Wilhelm Kempf a interpretat cele mai cunoscute sonate pe care Ludwig van Beethoven le-a compus în perioada 1804—1822.

Rezultatele recensămîn- 
tului populației din Kuweit, date publicității la 2 mai, au indicat că în această țară au fost înregistrați 733 196 locuitori. Dintre aceștia, băștinași .sînt doar aproximativ 345 000, restul fiind persoane originare din alte țări arabe. India, Pakistan, Iran și alte state, care s-au stabilit în mod temporar în Kuweit.

Iarna a reapărut simbătă 
în Elveția. In diverse locaittâțt, cum ar fi Davos, Disentis. St. Moritz și San Bernardino, zăpada a căzut din abundentă. In unele locuri, stratul de zăpadă a atins 40 de cm.

Numeroase incendiide pâ* duri a provocat mistralul care suflă de cîteva zile cu violență în Franța. In regiunea Marsilia 60 hectare de pădure au fost mistuite de flăcări, iar ’ în regiunea Toulon circa 100 ha.

Reuniunea miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune, prevăzută să aibă loc la 11 mai la Bruxelles, va trebui să desemneze noua comisie a C.E.E., care ar urma să intre în funcțiune la 10 iulie. A- ceastă problemă comportă două aspecte : pe de o parte stabilirea numărului membrilor comisiei, iar pe de altă parte alegerea noului președinte. In momentul de față între partenerii Pieței comune există serioase divergențe referitoare la viitoarea comisie a C.E.E.

MADRID 3 (Agerpres). — Peste 8 000 de mineri din Asturia au participat sîmbătă la o grevă, care a afectat în mod deosebit societatea „Hunosa". După cum informează agenția France Presse, greva a fost organizată de Uniunea generală a muncitorilor și de alte organizații sindicale interzise de legislația spaniolă. Conducerea societății „Hunosa" a declarat că intenționează să adopte sancțiuni împotriva greviștilor, dacă aceștia nu vor relua luni dimineața activitatea normală.

GENEVA 3 (Agerpres). — La 5 mai se vor deschide la Geneva lucrările celei de-a 23-a Adunări mondiale a sănătății, care dezbate probleme privind mediul înconjurător, eradicarea marilor maladii endemice și epidemice (variola, paludismul, frigurile galbene și gripa), precum și aspecte legate de formarea și instruirea personalului medical. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), dr. Marcolino Candau. a precizat într-o declarație că discuțiile se vor duce, pe de o parte, asupra aprovizionării cu apă și a purificării

apelor utilizate, iar pe de altă parte asupra studiului micropoluanților atmosferei, mult mai puțin cunoscuți decit macropoluanții. De asemenea, vor fi dezbătute măsurile ce trebuie luate pe plan mondial pentru a se lupta împotriva gripei și mai alesa frigurilor galbene, care bîntuie îndeosebi pe continentul african. în sfîrșit. dr. Candau a insistat asupra necesității de a se face totul pentru a reduce penuria de personal medical, care în țările în curs de dezvoltare se traduce prin existența unui singur medic la 75 000 de locuitori.

RABAT 3 (Agerpres). — „Convorbirile pe care le-am avut cu conducătorii marocani au fost consacrate dezvoltării relațiilor bilaterale și prospectării unor noi domenii în vederea consolidării colaborării dintre țările noastre", a declarat Abdelaziz Beuteflika, ministrul algerian al afacerilor externe, înainte de a părăsi Rabatul pentru a se reîntoarce la Alger. Aceste convorbiri, a subliniat el. au fost consacrate, de asemenea, unor probleme privind Magreb-ul. Mediterana și situația din Orientul Apropiat. „Pot să afirm că pozițiile celor două țări ale noastre nu sînt identice sută la sută, dar ele sînt totuși foarte apropiate în ceea ce privește ansamblul acestor probleme", a conchis ministrul algerian.

Apartheidul, politica discrimi
nării rasiale care a transformat 
milioane de locuitori ai Repu
blicii Sud-Africane intr-o masă 
urgisită, lipsită de cele mai ele
mentare drepturi, a îmbrăcat în 
ultima vreme o serie de forme 
noi și mai aberante decit pină 
acum. După cum s-a exprimat 
recent Piet Koornhof, ministru 
adjunct pentru problemele popu
lației bantu, muncitorii de cu
loare care lucrează ziua în ora
șele sud-africane „n-au ce că
uta noaptea în ele" Acțiunea 
denumită „WHITE BY NIGHT" 
(„Alb in timpul nopții") este 
insă doar un început. Pentru 
că, exceptind anumite profesi
uni, considerate in R.S.A. înjosi
toare pentru albi, de ieri 3 mai, 
ceilalți muncitori negri nu vor 
mai putea lucra nici ziua in o- 
rașe. Cu alte cuvinte, noua ho- 
tărire — despre care Koornhof 
a declarat că este mindru că 
o poate anunța — va arunca in 
stradă, in următoarele zile, zeci 
de mii de negri. Astfel, numai 
in provincia Transvaal, 10 000 de 
lucrători de culoare iși pierd 
locurile de muncă, iar la Jo
hannesburg o fabrică de mobilă 
trebuie să concedieze 700 din cei 
1000 de muncitori ai ei. Situ
ația este cu atît mai tragică dacă 
se ține seama de faptul că in 
rezervații sau în suburbiile ac
cesibile 
găsi de 
utate.

Noua 
adinei

neprilor, aceștia pot 
lucru doar cu mare gre

măsură menită să aibă 
implicații asupra vieții

economice și sociale din R.S.A. 
a intîmpinat crlticile anumitor 
sectoare ale populației albe, in
clusiv persoane cu poziții de 
conducere. Așa, de pildă, E. J. 
Smith, președintele Camerei de 
Comerț din Johannesburg, a 
calificat-o „extrem de neințc- 
leaptă“. Aceasta, desigur, nu din 
simpatie față de populația băști
nașă. Altele sint mobilurile : la 
o muncă egală, muncitorul ne
gru primește un salariu revre- 
zentind aproximativ o cincime 
din cel al unui alb ; muncitorii 
negri nu au dreptul să se orga
nizeze in sindicate ; nu au 
dreptul la grevă ; în anumite 
meserii, deși au calificarea de 
muncitori, nu pot depăși stadiul 
de ucenic și multe altele. In a- 
ceste condiții, mina de lucru a- 
fricană este, firește, foarte co
modă pentru patroni.

Dar și această situație este 
caracterizată de unii drept „prea 
liberală''. Albert Hertzog, lide
rul noului partid ultrareacționar 
formal recent, și care, după cum 
se știe, a determinat recenta pa
rodie electorală, soldată cu un 
eșec pentru el, cere... concedi
erea tuturor muncitorilor negri 
care lucrează în industrie. In 
acest cadru, acțiunea „Alb in 
timpul nopții" reprezintă nu nu
mai o nouă lovitură dată popu
lației de culoare, o totală des
considerare a drepturilor ei. ci 
și o concesie făcută cercurilor 
celor mai extremiste din R.S.A.

G. DASCALU

DE PREE11EINDENI
® CONDUCTĂ DE PETROL

PE FUNDULExploatările petroli- re Neftianie Kamni din largul Mării Cas- pice vor fi legate în viitorul apropiat de țărm, in dreptul orașului Baku, printr-o conductă de petrol cu un diametru de peste o jumătate de metru.
• Ci NT ARIntr-o fracțiune secundă, comercial fabricat la Duisburgîn R. F. a Germaniei, indică greutatea și prețul unei mărfi. Vîn- zătoarei ii revine doar misiunea de a așeza marfa pe cîntar și de a programa prețul ei per kilogram. Cumpărătorul are și posibilitatea să verifice dacă prețul corespunde greutății mărfii, grație unui tichet de control eliberat de automat, după cîntărirea produsului respectiv.

CASPICIIextras din marine nu vaPetrolul sondele mai fi transportat cu ajutorul petrolierelor. Noua conductă, lungă de 43 de kilometri, va fi instalată pe fundul mării, care în această regiune atinge o adîn- cime de 30 de metri.

De pe acum se lucrează pe țărm la confecționarea tronsoanelor. Țevile sint sudate și acoperite cu substanțe anticorozive. fi scufundate apa mării cu unui sistem toare.
Ele vor apoi în ajutorul de flo-

ELECTRONIC

• CONSUMUL MONDIAL

Printre țările capitaliste, Japonia a înregistrat cel mai mare consum de tutun. Anul trecut, populația ponă a consumat, trivit statisticilor, miliarde de țigări, locul

cu 120 miliarde, urmată de R. F. a Germaniei cu 104 miliarde de țigări fumate. Pe întregul glob, numărul țigărilor fumate a în anul precedent 3 064 miliarde de căți, cu 3 la sută mult decît în 1968.
fosl de bu- mai Din

această cifră așadar, că nu au redus de nicotină, pericolului de cancer, asupra căruia majoritatea medicilor și cercetătorilor sint astăzi de acord.

rezultă, fumătorii consumul in ciuda

In cutia

femeie din localitatea Daytona Beach (Florida) s-a prezentat intr-o bună zi dentistului său plîngîndu-se că „recepționează cu dinții" intregul program de radio difuzat de mica ștație locală. Abia după ce i-au fost înlocuite toate plom-

bele cu material plastic a scăpat de obsesivele emisiuni ale radioului. Dentistul a dat acestui fenomen următoarea explicație: sub acțiunea salivei acide a pacientei, materialul din care erau confecționate plombele

reacționa cu efectul unei galene. captînd emisiuni cu o anumită lungime de undă. Vibrațiile erau transmise nervului auditiv oasele craniene, jucau rolul unei lente camere de hanță... exce- rezo-
GRIPA A PROVOCAT ITALIEI

Epidemia de care a bîntuit cembrie anul întreaga Italie tuit la pat 7 milioane de salariați. Ea este „responsabilă" pentru pierderea a 40 700 000
au apre- italieni confe- Pagu- de epi- ita-

MILIARDE

la aproximativ 300 miliarde de lire, la care se adaugă cheltuielile pentru asistența medicală acordată bolnavilor și pentru procurarea medicamentelor.


