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DECRET
pentru stabilirea și sanctionarea unor | 

contravenfii privind regulile de conviețuire | 

socială, ordinea și liniștea publică
l I

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ABATERILE DE LA
DISCIPLINĂ ERO-
DEAZA REZULTATELE 

ÎN MUNCĂ!
DAR CE FACEȚI DINCOLO DE A CONSTATA

ACEST LUCRU?
Actul angajării unui tânăr în- 

tr-o unitate economică, coincide 
cu acela al cunoașterii și recu
noașterii obligațiilor stipulate în 
normele de conduită specifice 
perimetrului în care își desfă
șoară activitatea, comune colec
tivului de muncă din care face 
parte. O dată cu îmbrăcarea hai
nei de lucru, respectarea cu stric
tețe a haremurilor disciplinare 
riguros stabilite, începînd cu mo
mentul intrării pe poarta între
prinderii și pînă la încheierea 
programului, altfel spus onora
rea atribuțiilor de serviciu în 
sensul cel mai larg al cuvîntului, 
vizează în mod nemijlocit etica 
profesională. Etica profesională 
în virtutea căreia integrarea con
știentă în efortul general trebuie 
să facă obiectul unei preocupări 
continui, susținute, în acest pro
ces complex neadmițîndu-se sub 
nici o formă abaterile de la regu
lile de comportament proprii lo
cului de producție în care acti
vează fiecare. Desigur, amintind 
aceste deziderate nu o spunem 
cu pretenția de noutate ; dacă o 
facem, totuși, avem în vedere că 
pe alocuri, într-o întreprindere 
sau alta, se remarcă în rîndul 
tinerilor, cei drept incidental și 
în contrast cu faptele marii ma
jorități, atitudini care contravin 
flagrant principiilor unanim ac
ceptate de disciplina muncii, 
urmările lor aducînd prejudicii 
producției, constituind piedici 
în calea obținerii unor rezultate 
superioare. Sub rezerva că ale
gerea unității economice la care 
ne vom referi („6 Martie" din 
Zămești) este cu totul întâmplă
toare, să urmărim cîteva aspecte

ale modului de manifestare ale 
unor astfel de atitudini.

—Pentru a avea siguranța că 
voi ajunge la timp în întreprin
dere respectiv cu douăzeci de 
minute înaintea începerii progra
mului — ne spune strungarul Ion 
Ion, unul dintre 
tineri ai secției mecanică grea 
— m-am obișnuit să-mi crono
metrez tot ce am de făcut în in
tervalul dintre sunetul deșteptă
torului și intrarea în uzină. Am 
reușit astfel, și-o spun cu multă 
satisfacție că în șaisprezece luni 
de cînd sînt angajat să nu am 
nici-o întîrziere.

cei mai buni

Așadar, etică profesională re
flectată in grija-de a nu irosi ni
mic din cele 480 de minute desti
nate producției, lucru efectiv la 
mașină. Reversul medaliei ne 
este oferit pregnant de sudorul 
Mircea Manea care are la activ 
numai în martie 24 ore absențe 
nemotivate, pentru a nu mai 
vorbi de întârzieri sau părăsiri 
înainte de timp a locului de 
muncă.

— Ce vină am eu dacă am

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a Il-a)

0 tradiție INTEIÎVIIIL ACORDAT

Ieri, pretutindeni, vîrsta 
tînără a semnat acte de hăr
nicie pe „șantierele primă
verii". In imaginea pe care 
o reproducem, fotoreporterul 
nostru VASILE RANGA a 
surprins un instantaneu 
oglindind participarea ti
nerilor din sectorul 8 al 
Capitalei la lucrările de a- 
menajare desfășurate în car
tierul Străulești.

mereu 
înnobilată

Tinerii hunedoreni au înscris 
ieri noi fapte în ampla cro
nică a acțiunilor voluntar- 

patriotice.

Ultimele două duminici au 
fost pline în fapte și reali
zări reprezentative pentru 
nerăbdarea cu care tinerii 
din județul Hunedoara s-au 
reîntîlnit cu șantierele. Veș
tile primite sînt abundente, 
sperînd fiecare sâ vadă lu
mina tiparului. Alegem cî- 
teva, purtând data zilei de 
ieri, cu precizarea că nu 
sînt poate cele mai bogate, 
dar a căror enunțare este 
semnificativă pentru tinerii 
de aici. La Hunedoara, cî- 
teva mii de localnici, în ma
joritate tineri, au inundat 
noile cartiere de locuințe 
pentru a face toaleta zonelor 
verzi și a amenaja altele noi. 
La barajul de pe Cerna, 
alți zeci de tineri și-au conti
nuat lucrările începute anul 
trecut, de amenajare a ba
zelor sportive și de agre
ment, unde de-a lungul verii 
își vor petrece timpul liber, 
în cartierul Aeroport din 
Petroșani, pe strada Minei 
din Petrila, în parcurile din 
Lupeni și Uricani peste 500 
de tineri au plantat arbuști 
ornamentali, au amenajat 
locuri de joacă pentru copii 
și au sădit flori. La Vulcan 
și Petroșani, concomitent, 
s-au „atacat" lucrările la 
două baze sportive și de a- 
grement, ce vor fi puse la 
dispoziția amatorilor încă în 
această primăvară. Imagini 
similare au putut fi lntîlnite 
pretutindeni, în județul Hu
nedoara, tinerii înnobilînd 
prin faptele lor tradiția tot 
mai bogată a muncii volun- 
tar-patriotice.

P. S. în numărul de 
mîine al ziarului nostru vom 
reveni cu știri și reportaje 
și de pe alte „șantiere ale 
primăverii" din țară.

DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

Șl SAID TERZIOGLU DE EA ZIARUL
întrebare: Excelența

Voastră este satisfăcută 
de evoluția relațiilor ro- 
mâno-turce in ultimii ani f

Răspuns i tn ultimii ani, 
relațiile dintre România și 
Turcia au cunoscut o dezvol
tare ascendentă. Doresc să 
menționez evoluția pozitivă 
a raporturilor economice și 
tehnico-științiflce dintre țări
le noastre. S-au dovedit foar
te utile schimburile de dele
gații economice, culturale, 
științifice, intensificarea tu
rismului șl, în general, con
tactele dintre diferiți repre
zentanți ai României și 
Turciei.

Păstrez o plăcută amintiră 
vizitei pe care am făcut-o a- 
nul trecut în Turcia, Intîlniri- 
lor cu președintele Sunay și 
alți conducători ai Turciei și 
cu populația țârii dumnea
voastră. Sînt convins că pre
ședintele Turciei va fi primit 
în România, de poporul nos
tru, cu aceleași sentimente 
de prietenie.

In ce privește perspectiva 
relațiilor româno-turce. con
sider că atît vizita pe care am 
făcut-o în Turcia, cît și cea 
pe care o va face președintele

Turciei în România vor con
tribui la dezvoltarea și mai 
intensă a relațiilor dintre po
poarele și țările noastre în in
teresul reciproc și al cauzei 
păcii generale.

întrebare : tn timpul vi
zitei tn Turcia, ați subli
niat ideea denuclearizării 
Balcanilor. Opinia publi
că este foarte interesată 
de această propunere. 
V-am ruga să o dezvol
tați,

Răspuns: România consi
deră că realizarea unei cola
borări trainice între țările din 
Balcani constituie, în condiții
le de astăzi, un factor de pri
mă necesitate pentru dezvol
tarea fiecărei țări din această 
regiune și, totodată, pentru 
cauza securității și păcii în 
Balcani și în Europa.

Pornind de la pericolul ca
re îl reprezintă armele nu
cleare pentru însăși viața și 
civilizația omenirii, România 
consideră că trebuie acționat 
cu fermitate pentru ca în 
Balcani să nu existe arme nu
cleare.

Noi considerăm realizarea 
de zone denuclearizate ca o

„CUMHURIYET-
parte componentă a luptei 
pentru dezarmarea nuclea
ră, pentru scoaterea armelor 
nucleare în afara legii.

întrebare: Ce gîndiți 
Dumneavoastră despre 
mișcările tineretului care 
au loc în aproape toate 
țările din lume ?

Răspuns : Am privit și pri
vesc cu simpatie mișcările ti
neretului care se pronunță tot 
mai hotărît pentru o politică 
socială menită să asigure tutu
ror oamenilor muncii condiții 
mai bune de viață, liber
tăți și drepturi democra
tice și, în același timp, pen
tru o politică de colaborare și 
pace între popoare. Consider 
aceste mișcări — cu toate li
mitele care apar într-un loc 
sau altul — ca o expresie a 
nemulțumirii maselor largi 
ale tineretului față de stările 
de lucruri ce' contravin as
pirațiilor de progres ale ome
nirii contemporane, și, în ace
lași timp, ca o expresie a 
dorinței de schimbări pro
funde care să ducă la crea
rea unei lumi mai drepte în

(Continuare tn pag. a IV-a)

Cînd am plecat la drum, privi
rile directorului I.M.A. Cefa, to
varășul Florian Drimbe, s-au în
tunecat brusc. Motivul era ușor 
de sesizat dacă priveai cerul ce 
se acoperea tot mai amenințător 
cu nori de ploaie. îngrijorarea se 
putea observa și pe fața coope
ratorilor și inginerilor din coope
rativele agricole vizitate cu pri
lejul raidului nostru în județul 
Bihor. Vremea nefavorabilă din 
ultimele săptămîni a întârziat 
semănatul culturilor din prima 
urgență. Pînă în ziua de 8 apri
lie C.A.P. Roit însămînțase 61 
ha. cu mazăre, 70 ha. cu trifoi 
și 5 ha. cu lucemă. în aceeași 
zi a început și semănatul sfeclei 
de zahăr, cu un ritm bun de lu
cru de 15 ha. pe zi, deși după

Comentarii
note, clasament,
rezultate de la

Fotbal
Volei
Handbal
Rugbi 
Box

SPORT • SPORT

Simpozion

BUN SOSIT
PREȘEDINTELUI

REPUBLICII TURCIA,
CEVDET SUNAY

RITMUL DE LUCRU
AL PRIMĂVERII

cum ne spunea inginerul Teren- 
te Pat, cel puțin jumătate din 
suprafața planificată trebuie să 
fie la ora actuală însămînțată. 
întârzierea ar putea fi recuperată 
prin dublarea ritmului dacă ar 
intra în cîmp și cealaltă semă-

nătoare S.P.C. 6 existentă la sec
ția de mecanizare. Momentan a- 
cest lucru nu este posibil, deoare
ce o cantitate de 420 kg. sămîn- 
ță de sfeclă nu este șlefuită 
(segmentată), deși a fost primită 
cu buletin ce conferea această

Festivalul național al artei studențești

Vocație și
personalitate

Aici, la Timișoara, concursul 
formațiilor de estradă și de 
muzică ușoară — organizat în 
cadrul Festivalului național al 
artei studențești — s-a încheiat. 
Hotărîrile juriului încă nu sînt 
cunoscute dar e cert că pre
miile vor răsplăti valori auten
tice, că vor nominaliza creații 
artistice prestigioase. Compozi
torul George Grigoriu, președin
tele juriului, ne-a declarat că 
pe scena Festivalului de la Ti
mișoara, unde cîntecul liric, 
muzica de bună calitate au re
putat un triumf incontestabil, 
s-au afirmat ansambluri artis
tice, orchestre sau interpreți cu 
mari calități. Ar fi de adăugat 
că în cadrul anei consfătuiri cu 
tema „realizări și tendințe în 
muzica ușoară studențească" — 
care precedînd festivitatea de 
închidere a Festivalului, a pri
lejuit un foarte interesant 
schimb de păreri între studenții, 
artiștii și specialiștii prezenți 
în aceste zile la Timișoara, s-a 
subliniat în mod deosebit faptul 
că pe scena studențească cînte-

cui de muzică ușoară și-a des
coperit interpreți cu vocație și 
personalitate.

Cele două zile ale Festivalului 
fiu reunit 300 de reprezentanți 
ai cîntecului din 11 centre uni
versitare. întrecerea lor a ofe
rit imaginea unei arii largi de 
preocupări de un nivel artistic 
și de o densitate culturală re
marcabile, o paletă cromatică 
variată de la „Beat", la cîntecul 
de estradă, de la jazz la can
țonetă. Cele cîteva spectacole 
de estradă au demonstrat, la 
rîndul lor, o lăudabilă tendință 
către precizarea locului specific 
pe care îl ocupă acest gen în 
viața artistică a studenților. 
Spațiul nu ne îngăduie o tre
cere în revistă detaliată a tu
turor participanților. Vom sem
nala, așadar, doar acele mo
mente — destul de numeroase,

stare optimă pentru semănat. 
Președintele cooperativei agrico
le, tovarășul Gh. Pușcaș, speră să 
schimbe cantitatea respectivă cu 
o altă unitate, ceea ce va fi a- 
proape imposibil de realizat de
oarece nu credem că o altă uni
tate își va lua singură necaz pe 
cap. Pe sola ce urma a fi însă
mînțată cu sfeclă, tânărul meca
nizator Teodor Mihoș, foarte a- 
preciat pentru calitatea lucrării 
ce o execută, de fiecare dată cînd 
ajungea la capătul tarlalei mane
vra de întoarcere îi răpea multe 
minute. A trebuit să fie de față 
directorul I.M.A. Cefa, Florian 
Drimbe, care să-i recomande să 
nu mai întoarcă tractorul ci să 
continuie lucrarea în curbă. A- 
cest sfat, ce echivalează cu zeci 
de minute prețioase, putea să-I 
dea și șeful secției de mecaniza
re sau inginerul cooperativei, bi
neînțeles cu condiția să fie pre- 
zenți în permanență pe cîmp.

6ICA SASU

(Continuare în pag. a Ii-a)

ADRIAN VASILESCU 
SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a ll-a)

TEHNICO-ȘTIINȚIFIC
CONTEMPORANu

egida Consiliului Na~ 
al Organizației pionie- 
astăzi și mîine dimi- 
se desfășoară în Capi- 

tema

Sub 
țional 
rilor, 
neață
tală un simpozion' cu 
„Copiii și progresul tehnico- 
științific contemporan". Nu
meroase cadre didactice uni
versitare și profesori din în- 
vățămîntul de cultură gene
rală, cercetători științifici, 
ca și alți specialiști din do
menii legate de educația teh
nică a tineretului. Vor pre
zenta cu acest prilej comu
nicări. Discutând bazele 
teoretice ale educației teh- 
nico-științifice a copiilor sînt 
abordate diferite elemente 
ale dezvoltării imaginației 
creative a tinerilor în ca
drul cercurilor tehnice, mij
loace de stimulare a intere
sului pentru lucrările cu ca
racter aplicativ, posibilități 
de depistare timpurie a apti
tudinilor elevilor pentru teh
nică, ca și o serie de proble
me legate de conținutul edu
cației tehnico-științifice la 
pionieri.

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției saie, luni 13 apri
lie, sosește în țara noastră președintele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, împreună cu soția sa, într-o vizită oficială.
Președintele 

Republicii Tur
cia, Cevdet Su
nay, s-a născut 
in anul 1900 în 
orașul Trabzon, 
situat pe litora
lul turc al Mării 
Negre. După 
terminarea lice
ului militar Ku- 
leli din Istan
bul, în 1917, de
vine ofițer, și in 
același an par
ticipă ca volun
tar în primul 
război mondial. 
Apoi participă 
la războiul pen
tru indepen
dența patriei, în 
armate, din A- 
natolia condusă 
de Kemal Ata
turk. Pentru ac
țiunile sale ero
ice în lupta pen
tru eliberarea o- 
rașului 
Suntiy 
cor at 
dalii 
denței".

După victorie, 
continuare in armată și își com
pletează studiile la Academia de 
război pe care o absolvă in anul 
1930 cu mențiunea de onoare. A- 
poi ocupă diferite posturi de con
ducere in cadrul forțelor armate 
turce și in Statul Major. A fost, 
de asemenea, profesor de strate
gie la Academia de război. In 
mai I960, este avansat coman
dant șef al Forțelor armate de 
uscat, iar în august I960 șef de 
Stat Major. In martie 1966, pără
sește, la cerere, Statul Major și 
este desemnat senator de preșe
dintele Republicii.

La 28 martie 1966, Adunarea 
Națională îl alege pe Cevdet 
Sunay președinte al Republicii 
Turcia. Alegerea sa a fost accep
tată de toate partidele politice.

Din primele zile ale exercită
rii mandatului de președinte al 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay 
și-a făcut cunoscute intențiile 
de a promova, atît in politica in
ternă, cît și in cea externă, prin
cipiile stabilite de întemeietorul 
Turciei moderne, Kemal Ata- 
tiirk, dovedindu-se un adept al 
lărgirii colaborării cu statele 
vecine, și cu toate statele lumii, 
in contextul unei politici exter
ne de independență jn conformi-

Izmir, 
este de- 
cu „Me- 
Indepen-

w: •

activează în

Ziarul nostru răspunde dorinfei exprimate de numeroși cititori, publicînd, începînd cu 
numărul de mîine,

REȚEAUA ȘCOLILOR
PROFESIONALE

ca vor funcționa în anul școlar 1970—1971, pe județe, tn ordinea în care vor apare in îndru 
mătorul pe care-l publică Ministerul Invățomîntului.

fate cu interesele tării și ale vă
di în lume.

In perioada 1966—1970, in cali
tate de șef al Statului turc, a vi
zitat Statele Unite ale America, 
Anglia, Franța, Arabia Saudită, 
Iranul, Irakul, Libia, Tunisia, 
Uniunea Sovietică, Iordania, Eti
opia, primind in același timp vi
zitele președintelui Franței, îm
păratului Etiopiei, regelui Maro
cului, președintelui Tunisiei, șa- 
hinșahului Iranului, președinte
lui Pakistanului. *

Vizita pe care președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay, 
o întreprinde in țara noastră are 
loc la aproximativ un an de la 
vizita făcută in Turcia, de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care, desfă
șurată sub semnul sentimente
lor de profundă stimă și prețui
re de care sînt animate reciproc 
cele două popoare, al năzuinței 
lor comune de a se cunoaște mai 
bine, a deschis, prin rezultatele 
ei rodnice, o etapă calitativ nouă 
in istoria raporturilor româna- 
turce.

Sosirea la București a preșe
dintelui Cevdet Sunay, prima vi
zită pe care un șef de stat turc 
o face în România, constituie un 
important prilej de continuare 
a dialogului la cel mai înalt ni
vel statornicit intre cele două 
țări, de a se explora noi căi și 
mijloace menite să ducă la adîn- 
cirea și extinderea colaborării 
reciproce, corespunzător intere
selor ambelor popoare și aspira
țiilor de pace ale tuturor națiu
nilor lumii. Totodată, acest eve
niment de seamă constituie o 
continuare firească a schimburi
lor anterioare de vizite între 
primii miniștri, președinții par
lamentelor, miniștrii afacerilor 
externe și alți reprezentanți ai 
celor două state.

In vizita sa in România, preșe
dintele Republicii Turcia este în
soțit de Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul afacerilor externe.

(Agerpres) j
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții 

privind regulile de conviețuire socială, 
ordinea și liniștea publică

Succesele repurtate de po
porul român în opera de cons
trucție socialistă, progresul 
continuu al economiei, științei 
și culturii, activitatea educati
vă desfășurată prin școală, alte 
instituții cultural-educative, or
ganizații de stat și obștești, au 
determinat o profunda înnoire 
spirituală a societății noastre, 
creșterea conștiinței politico-ce- 
tățenești a maselor largi popu
lare.

Ca urmare a ridicării la un 
nivel tot mai înalt a gradului 
de responsabilitate socială, oa
menii muncii iau atitudine îm
potriva acelora care, sub in
fluența unor mentalități înapo
iate, refuză să se încadreze în- 
tr-o activitate utilă, duo o via
ță parazitară, tulbură* * ordinea și 
li-niștea publică, încalcă cele 
mai elementare norme de con
viețuire socială, provocînd in
dignarea cetățenilor.

LUNI, 13 APRILIE 1973
• 18,00 Deschiderea emisiunîL» 

Confruntări. Șantierele tineretu
lui • Lotru și Porțile de Fier
• 18,20 Scena • 18,45 Intermezzo 
coral. Interpretează corul Palatu
lui Culturii din Ploiești • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19.25 Con
tractul în acțiune. Raid-reportaj 
pe urmele scrisorilor primite
• 19.35 Reportaj TV. Erată la un 
manual de geografie. 10 000 d® 
hectare redate agriculturii în re
giunea Lacului Brateș • 19,50 Re
flector • 20,00 Roman foileton î 
„Război și pace" — episoadele VII 
șl VIII • 21,35 Intre metronom și 
cronometru — emlsiune-concurs : 
Teme : Primăvara în poezia ro
mânească ; Mark Twain • 22,35 
Agenda politică • 22,45 Telejurn»» 
Iul de noapte • 23,00 închidere*
«misiunii.

Sarcini deosebite revin fami
liei, școlii, organizațiilor do 
masă și obștești, colectivelor 
de muncă, precum și grupelor 
de sprijin ale miliției, care prin 
activități instructiv-educative, 
prin concursul dat organelor de 
menținere a ordinii publice, 
trebuie să-și aducă în continua
re o mai mare contribuție în 
prevenirea și combaterea tu
turor manifestărilor antisocia
le, contrare regulilor de bună- 
cuviintă, ce exprimă concepții 
străine principiilor de viață so
cialistă.

Totodată, se impune luarea 
de măsuri și pe plan legislativ 
Î»entru lichidarea manifestărl- 
or incompatibile cu ținuta mo

rală a omului societății socia
liste și asigurarea ordinii pu
blice necesare exercitării ne
stingherite a drepturilor ga
rantate de lege tuturor cetățe
nilor.

In acest scop, Consiliul de 
Stat al Republicii Sociarfste Ro
mânia deoreteazăt’

Art. 1. — Constituie contra
venții și se sancționează cu în
chisoare contravențională de la 
o lună la 6 luni sau cu amendă 
de la 1 000 la 5 000 lei urmă
toarele fapte, săvîrșite de per
soane care se sustrag de la în- 
iratdffrea cetățenească de a-și 
asigura mijloacele de existență 
pri-r? muncă,, tinzînd la practi
carea unui mod de viață para
zitar, dacă aceste fapte nu se 
săvîrșeso în astfel de condiții 
lncît? potrivit legii penale, sînt 
considerate infracțiuni :

a) apelarea la mila publicu
lui, de către o persoană care, 
deși are capacitate de muncă 
sau posibilități de întreținere, 
recurge la aceasta pentru a-și 
asigura mijloace de subzistență 
sau a-și spori veniturile, pre
cum și determinarea unei per
soane la săvîrșirea unor astfel 
de fapte, în scopul sustragerii 
de la îndeplinirea obligațiilor 
legale de întreținere a acesteia 
sau pentru obținerea unor fo
loase materiale i

b) atragerea de persoane, sub 
orice formă, săvîrșită în loca
luri, parcuri, pe străzi sau în 
alte locuri publice, în vederea 
practicării de raporturi sexuale 
cu acestea, pentru a obține fo
loase materiale j

c) organizarea, îngădui rea sau 
participarea la jocuri de noroo 
— altele decît cele autorizate, 
potrivit legii — în scopul do- 
bîndirii, pe această cale, a unor 
venituri ilicite ;

d) inițierea sau constituirea 
unor grupuri de persoane care, 
prin comportarea lor, exprimă 
o concepție de viață parazitară 
sau anarhică, contrară regulilor 
elementare de bună-cuviință, 
străină principiilor de convie
țuire socialistă, precum și spri
jinirea sub orice formă a unor 
astfel de grupuri sau aderarea 
Ia acestea.

Art 2. — Constituie contra
venție următoarele fapte prin 
care se aduce atingerea ordinii 
și liniștii publice, dacă potri
vit legii penale nu sînt consi
derate infracțiuni !

a) săvîrșirea de către o persoa
nă, în public, de acte, gesturi, 
fapte ori folosirea de expresii 
indecente, jignitoare, obscene, 
de natură să provoace Indigna
rea cetățenilor i

b) comportarea jignitoare față 
de organul de urmărire penală 
sau de menținere a ordinii pu
blice, aflat în exercițiul func
țiunii, ori împiedicarea acestuia 
de a-și îndeplini obligațiile de 
serviciu privind legitimarea sau 
conducerea unei persoane la 
sediul miliției ori al altui organ 
judiciar sau de a lua măsurile 
necesare pentru menținerea or
dinii publice |

c) alungarea din locuința co
mună a soțului sau a soției, a co
piilor, precum și a oricăror alte 
persoane aflate în întreținere |

d) provocarea de scandal în 
localuri publice i

e) portul, fără drept, al cu
țitului, pumnalului, șișului, bo
xului, castetului ori a altor a- 
semenea obiecte fabricate sau 
confecționate anume pentru tă
iere, împungere sau lovire, pre
cum și folosirea armelor de tir 
cu aer comprimat. în locuri și 
împrejurări în care s-ar putea 
primejdui viața sau integrita
tea corporală a persoanelor i

f) urmărirea sau acostarea li
nei persoane dacă fapta este 
însoțită de cuvinte sau gesturi 
necuviincioase i

g) tulburarea, fără drept, a 
liniștii locuitorilor prin produ
cerea de zgomote, cu orice a- 
parat sau alt obiect ori prin 
strigăte sau larmă i

h) alarmarea publicului, a or
ganelor specializate pentru a 
interveni In caz de pericol ori 

a organelor de menținere a or
dinii publice, prin darea sem
nalelor de pericol sau, după caz, 
prin solicitarea intervenției la 
fața locului, fără motiv înteme
iat, dacă fapta nu este sancțio
nată contravențional potrivit 
altor dispoziții legale.

Contravențiile prevăzute la 
lit a—e se sancționează cu în
chisoare contravențională de la 
20 zile la 3 luni sau cu amendă 
de la 500 la 2 000 lei. iar cele 
prevăzute la lit. f—h cu închi
soare contravențională de la 10 
zile la o lună sau cu amendă 
de la 300 la 1 500 lei.

în cazul contravenției prevă
zute la lit o este necesară sesi
zarea părții vătămate i retra
gerea plîngerii ori împăcarea 
părților, intervenite pînă la ră- 
mînerea definitivă a hotărîrii. 
înlătură aplicarea sancțiunii.

Pentru minori și persoane 
puse sub interdicție, sesizarea 
se poate îace și de către orga
nele de ocrotire socială

Art. 3 — Constituie, de ase
menea, contravenții următoa
rele fapte, dacă potrivit legii 
penale nu sînt infracțiuni t

a) manifestarea unei atitudini 
de dezinteres în luarea măsu
rilor necesare de către părinți 
sau persoanele cărora li s-a în
credințat spre creștere și edu
care un minor ori au sub în
grijire un alienat ori debil min
tal pus sub observație, pentru 
a-1 împiedica de la fapte de va
gabondaj, cerșetorie sau prosti
tuție j lăsarea fără supraveghe
re a unui bolnav mintal peri
culos de către persoane care au 
îndatorirea de a-l îngriji sau 
păzi, precum și neanunțarea 
organelor sanitare sau ale mi
liției în caz de scăpare de sub 
pază sau supraveghere i

b) aruncarea asupra unei per
soane, construcții sau asupra u- 
nui mijloc de transport cu pie
tre sau alte obiecte, ori cu sub
stanțe iritante, corozive sau 
care murdăresa t

c) întreruperea curentului e- 
lectrio sau stingerea, fără drept, 
a lămpilor ce servesc la ilumi
natul publio pe străzi, în 
parcuri, săli de spectacole sau 
în alte locuri publice i

d) vînzarea sau darea de bău
turi alcoolice spre consum în- 
tr-un local sau în alt loo pub
lic, de către orice persoană, u- 
nui minor sub 14 ani i

e) refuzul consumatorului de 
a părăsi un local publio în care 
se consumă băuturi alcoolice, 
după ora legală de închidere 
sau la cererea îndreptățită a 
unui angajat al localului i

f) îngăduirea rămînerii consu
matorilor în localuri publice în 
care se consumă băutpri alcoo
lice, după ora legală de închi
dere, de către angajații localu
lui, sau primirea ue către aceș- 
ția a consumatorilor în astfel 
de localuri, în zilele și orele 
cînd, potrivit dispozițiilor le
gale, localurile sînt închisei

g) lăsarea în libertate ori fără 
supraveghere a animalelor care 
pot prezenta pericol pentru per
soane sau bunuri |

h) ridicarea sau mutarea, fără 
drept, a semnelor sau indica
toarelor de orientare turistică 
ori a celor prin care se semna
lează existența unui pericol 
pentru viața persoanelor j

i) scrierea sau desenarea, fără 
drept, pe pereții clădirilor, pe 
garduri sau pe obiecte de folo
sință comună aflate în locuri 
publice, deteriorarea prin orice 
mijloc a acestora, precum și 
dezlipirea sau distrugerea, tără 
drept, a reclamelor, anunțuri
lor și afișelor legal expuse în 
locuri anume destinate, dacă 
fapta nu este sancționată con
travențional potrivit altor dis
poziții legale |

j) nerespectarea măsurilor de 
ordine sau a regulilor stabilite 
pentru buna desiâșurare a ma
nifestărilor cultural-sportive, în
trunirilor sau a altor manifes
tații publice |

k) refuzul unei persoane, fără 
motiv întemeiat, de a participa, 
la cererea justificată a organe
lor competente, U prevenirea 
sau înlăturarea urmărilor în 
caz de inundație, calamitate sau 
alt pericol public, precum și 
nerespectarea măsurilor de or
dine luate în asemenea situații |

b retuzul unei persoane de a 
da relații pentru stabilirea iden
tității sale ori de a prezenta 
actul de identitate, la cererea 
organelor de urmărire sau de 
menținere a ordinii publice 
aflate în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu i

m) neprezentarea la sediul 
miliției, tără motiv întemeiat, 
la invitația făcută de un oiițer 
sau subofițer de miliție, a unei 
persoane,J a cărei prezentare 
este necesară pentru exercita
rea atribuțiilor ce revin mili
ției potrivit legii, altele decît 
cele privind cauzele penale.

Contravențiile prevăzute la 
lit. a—d se sancționează cu a- 
mendă de la 300 la 1000 lei, iar 
cele prevăzute la lit. e—m cu 
amendă de la 100 la 600 lei.

Art. 4. — Sancțiunea închi
sorii contravenționale poate fi 
aplicată minorilor numai dacă 
au împlinit vîrsta de 16 ani j în 
acest caz, limitele sancțiunii 
prevăzute în art. 1 și 2 se reduc 
La jumătate.

In cazul minorilor care nu au 
împlinit vîrsta de 16 ani se va 
face aplicarea prevederilor 
art. 8 dm Legea privind regimul 
ocrotirii unor categorii de mi
nori.

Art. 5. — Dacă o persoană a 
săvîrșit mai multe contraven
ții constatate prin același 
proces-verbal, în cazul în care 
pentru toate faptele sau numai 
pentru unele din ele s-a stabi
lit sancțiunea închisorii contra
venționale, se va aplica o singu

ră sancțiune care nu va putea 
depăși 6 luni, iar dacă contrave
nientul este un minor care a 
împlinit 16 ani, sancțiunea apli
cată nu va depăși 3 luni.

Art 6. — In cazul contraven- 
țilloi prevăzute tn art. 1 și 2 
din prezentul decret nu sînt 
aplicabile dispozițiile referi
toare la plata a jumătate din 
minimul amenzii prevăzute la 
arL 25 și 26 dm Legea nr. 32 din 
14 noiembrie 1968 privind stabi
lirea și sancționarea contraven
țiilor.

ArL 7 — Lucrurile care au 
servit La săvîrșirea contraven
ției, dacă sînt ale contravenien
tului, precum și lucrurile do- 
bindite prin sâvirșirea contra
venției, dacă nu sini restituite 
persoanei vătămate sini supuse 
confiscării in cazul contraven
țiilor prevăzute la art. 1 lit. o 
și art. 2 lit. e.

Art. 8. — Contravențiile se 
constată de primar sau de ofi
țerii și subofițerii de miliție. Xn 
orașe, municipii și in sectoarele 
municipiului București, contra
vențiile se constată și de către 
împuterniciți ai primarului 
anume desemnați prin decizie a 
comitetului executiv al consiliu
lui popular.

Ofițerii și subofițerii de mili
ție, precum și primarul sau îm
puterniciți! acestuia prevfizuți 
la alineatul l sînt obligați »â 
intervină și să ia masuri lega
le ori de uite ori iau cunoștin
ță despre încălcarea regulilor 
de conviețuire socială sau a ce
lor privind ordinea și liniștea 
publică prevăzute în prezentul 
decret.

In cazul contravențiilor pre
văzute fa art. 3 agentul con
statator, o dată cu constatarea, 
aplică și sancțiunea.

ArL 9. - Împotriva procesu- 
lui-verbal de constatare a con
travențiilor prevăzute la art 3 
se poate face plingere, în ter
men de 15 zile de la comuni
carea acestuia

Plîngerea împotriva procesu
lui-verbal de constatare a con
travenției, însoțită de copia a- 
cestuia, se depune, după caz, la 
comitetul executiv al consiliului 
popular, sau la organul de mi
liție din care face parte agen
tul constatator.

ArL 10. — Plîngerea împotri
va procesului-verbal de consta
tare a contravențiilor prevăzute 
la arL 3 se soluționează după 
cum urmează i

a) de comitetul executiv al 
consiliului popular, în cazul 
procesului-verbal încheiat de 
primar sau de împuterniciții a- 
cestuia |

b) de șeful organului de mi
liție din care face parte ofițe
rul sau subofițerul de miliție 
care a încheiat procesul-verbal, 
în cazul proceselor-verbale în
cheiate de ofițerii sau subofi
țerii de la posturi de miliție 
comunale, plîngerea se soluțio
nează de șeful inspectoratului 
de miliție, căruia n este subor
donat postul, sau de alți ofițeri 
ierarhic superiori agentului 
constatator, anume împuterni
ciți de șeful inspectoratului de 
miliție. Dacă procesul-verbal de 
constatare a contravenției a 
fost încheiat de șeful unui or
gan de miliție, plîngerea se so
luționează de șeful organului 
de miliție ierarhic superior.

ArL 11. — In cazul contraven
țiilor prevăzute la art, 1 și 2, 
dacă agentul constatator apre
ciază că sancțiunea amen
zii este îndestulătoare, aplică 
amenda, procedind potrivit dis
pozițiilor Legii ar 32/1968.

în caz contrar, procesul-ver
bal de constatare se trimite de 
îndată judecătoriei in a cărei 
rază teritorială a fost săvirșită 
contravenția Ministrul justiției 
poate dispune ca în municipiul 
București soluționarea unor a- 
semenea pricini să se facă la 
anumite judecătorii

Dacă identitatea sau domici
liul făptuitorului nu pot fi sta
bilite, cînd există temere de 
dispariție ori lăsarea sa in li
bertate ar prezenta un pericol 
pentru ordinea publică, orga
nul de miliție va conduce de 
îndată pe făptuitor înaintea in
stanței de judecată. In situația 
în care trimiterea nu se va pu
tea face de îndată, organul de 
miliție, pe baza unui proces 
verbal motivat, va putea reține 
contravenientul pe care II va 
înainta instanței de judecată în 
cel mult 24 ore de la constata
rea contravenției.

Judecarea pricinii poate avea 
loc și în zilele de sărbătoare 
legală

ArL 12. — Președintele jude
cătoriei fixează termen de ur
gență. ou citarea contravenien
tului.

Agentul care a constatat con
travenția sau organul din care 
acesta face parte nu se citează.

In situația prevăzută la art 
11 alin 3, pricina se judecă în 
ziua sesizării instanței, afa
ră de cazul în care este nece
sară administrarea unor probe, 
în acest caz. judecarea se va 
face în cel mult 5 zile, contra
venientul puțind fi arestat pre
ventiv, pe baza mandatului 
emis de instanță.

Art. 13 - Instanța de jude
cată este formată dintr-un sin
gur judecător.

In cazul în care contrave
nientul este minor participarea 
procurorului la judecată este 
obligatorie. Totodată, minorului 
i se va asigura asistența juri
dică necesară în condițiile legii.

Judecătorul se pronunță asu
pra legalității și temeiniciei 
procesului-verba! și, după caz, 
aplică sancțiunea și la măsura

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

confiscării ori anulează proce
sul-verbal. £

Art. 14. — Hotârîrea instan- 
ției de juoecatâ este executorie.

Contravenientul poate cere 
reexaminarea cauzei în termen 
de 24 ore de la pronunțare dacă 
a fost prezent la dezbateri sau 
de la comunicare dacă a fost 
lipsă.

Procurorul poate cere reexa
minarea cauzei în termen de 24 
ore de la pronunțare.

Cererea de reexaminare se 
soluționează în termen de 3 zile 
de aceeași instanță, în complet 
format din 2 judecători.

Președintele judecătoriei poa. 
te suspenda, pînă la soluționare, 
executarea sancțiunii aplicate.

Hotârîrea dată în cererea de 
reexaminare este definitivă.

Art. 15. — Executarea hotărî- 
rii judecătorești, in ce priveș
te închisoarea contravențională, 
se face potrivit dispozițiilor 
Codului de procedură penală, 
care se aplică în mod corespun
zător.

Sancțiunea închisorii contra
venționale se execută în arestul 
miliției sau in locuri anume des
tinate ale penitenciarelor

in timpul executării închisorii 
contravenționale, cei sancțio
nați sînt obligați să presteze 
activități de interes obștesc 
pentru care sînt apți. Regimul 
de executare a închisorii con 
travenționale se stabilește de 
ministrul aiacerilor interne.

Executarea sancțiunii închi
sorii contravenționale se pres
crie în termen de un an de la 
data raminerii definitive a ho
tă rîrii judecătorești.

ArL 16. — In cazul contra
vențiilor săvîrșite de ua elev 
sau student, organul care apli
că sancțiunea va încunoștiința, 
după rămînerea definitivă a a- 
cesteia, unitatea de învățamint, 
în vederea luării, dacă este ca
zul, și a măsurilor prevăzute în 
regulamente sau alte dispoziții 
legale reieritoare la organiza
rea și funcționarea instituțiilor 
de învățamint

Cind laptele prevăzute la art. 1 
și 2 au fost săvîrșite de un 
minor, același organ va sesiza, 
totodată, și comisia pentru o- 
crotirea minorilor în vederea 
luarn, dacă este cazul, a unei 
masuri educative.

Daca faptele prevăzute la art. 
1 și 2 au fost săvîrșite de un 
angajat sau membru coopera
tor, va li încunoștiințată uni
tatea unde contravenientul iși 
are locui de muncă, pentru an
trenarea opiniei publice, a for
ței educative a colectivului diu 
car. --ista face parte, în sco
pul combaterii unor asemenea 
maniiestări.

At. 17. — In cazul în care 
contravențiile prevăzute la art 
1 și 2 sînt săvîrșite de un mi
litar, procesul-verbal de cons
tatare se trimite comandantului 
unității din care face parte con
travenientul, spie a 1 se aplica, 
cic. procesui-verbai este înte
meiat, sancțiuni potrivit regu
lamentului disciplinei militare.

iu situația fa care contrave
nientul este încorporat pentru 
îndeplinirea serviciului militar, 
înainte de pronunțarea hotari- 
rii judecătorești, ori înainte de 
începerea executării sancțiunii 
închisorii contravenționale, pro- 
cesui-verbal sau, după caz, ho- H 
tari rea, se trimite de asemenea, 
comandantului unității din care 
face parte contravenientul spre 
a i se aplica sancțiuni potrivit 
regulamentului disciplinei mi
litare.

ArL 18. — Executarea închi
sori] contravenționale pentru 
faptele prevăzute la art 1 și 2, 
săvîrșite de cetățeni străini sau 
persoane lără cetățenie care nu 
au domiciliu în Republica So
cialistă România, poate fi în
locuită prin obligarea la plata 
unei amenzi, tixîndu-se ca e- 
cnivaient al unei zile de închi
soare contravențională o sumă 
de 25 la 200 lei.

înlocuirea executării închiso
rii contravenționale poate fi 
dispusă, la cererea contraveni
entului, de judecătorie prin ho- 
tărirea de aplicare a sancțiunii

După pronunțarea hotărîrii 
sau in timpul executârii aces
teia. înlocuirea executării în
chisorii contravenționale poate 
fi dispusă, la cererea contrave
nientului, de instanța de execu
tare sau, după caz, de instanța 
în a cărei rază teritorială se 
află locul de deținere. Cuantu
mul amenzii se stabilește, după 
caz, pentru întreaga sancțiune 
pronunțată sau pentru restul 
sancțiunii de executat Hotărî- 
rea este definitivă

Suma datorată drept amendă 
care înlocuiește executarea în
chisorii contravenționale se de
pune la Banca Română de Co
merț Exterior în iei proveniți 
din schimb de valută făcut în 
acest scop la cursurile în vi- 
goare pentru operațiunile ne
comerciale.

In caz de neîndeplinire a obli
gației de plată a amenzii care 
înlocuiește executarea sancțiu
nii închisorii contravenționale, 
instanța de executare procedea
ză la punerea în executare a 
sancțiunii.

Art. 19. — Dispozițiile pre
zentului decret se întregesc cu 
prevederile Legii nr 32/1968 
privind stabilirea și sanctiona
rea contravențiilor t

Art 20 Hotârîrea Consi
liului de Miniștri nr 2291/1969 
pentru stabilirea și sancționa 
rea unor contravenții privind 
ordinea și liniștea publică, pre
cum și orice alte dispoziții con
trare. «e abrogă.

In săptămin»

13-19 aprilie ax

la cinematograful

,,TIMPURI NOI"

din Capitală

un program de filme docu
mentare prezentat cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin :
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RITMUL DE LUCRU
(Urmare din pag. I)

Ne-am apropiat de tractorul 
condus de tînărul mecanizator 
Ion Luncan al cărui coș scotea 
un fum negru, semn că era su
prasolicitat. „Dacă agregatul for
mat din tăvălug elicoidal, grapă 
și vibrocultor ar fi fost folosit 
fără ultimul utilaj, ne explica to
varășul Teodor Duluș, șeful sec
ției de mecanizare, nu s-ar for
ța motorul tractorului, ar crește 
considerabil viteza de lucru, iar 
calitatea lucrării nu ar avea de 
suferit. Dar conducerea coopera
tivei agricole nu este de acord 
cu asemenea propunere".

Nu a mai fost nevoie să mer
gem și la sediul cooperativei a- 
gricole Bicaciu, deoarece pe pre
ședintele unității și pe inginerul 
agronom i-am întîlnit pe tarlaua 
unde se semăna sfecla. „Suprafa
ța pe care trebuie să însămînțăm 
sfecla are încă un grad prea 
mare de umiditate, ne spunea to
varășul inginer loan Deac. Dacă 
așteptam să se svînte, abia după 
13—14 zile puteam intra la se
mănat, așa că am hotărît să re- 
amplasăm sfecla, pentru început 
pe alte 25 hectare care, fiind la 
un nivel mai ridicat, în 2—3 zile 
vor deveni optime pentru lucru". 
Ce fac tinerii din cooperativă ? 
Fără nici o excepție în aceste 
zile toți sînt pe cîmp. Printre cei 
harnici se află și uteciștii Ștefan 
Ardelean, Ștefan Ruje, Francisc 
Cuzma. După cum era de aștep
tat, la secția de mecanizare a 
cooperativei agricole Gepiu nu 
am găsit decît pe contabil. Tine
rii mecanizatori Dumitru Bejean, 
Gh. Anghel, Victor Tărcuț, Ion 
Titer erau pe cîmp la discuit, 
grăpat și semănat sfeclă. „Ieri 
am început semănatul la sfeclă, 
ne informează tovarășul loan 
Meluț, inginer șef al cooperati
vei, s-au semănat 14 ha. dar în 
zilele următoare acest ritm pe 
care în prima zi l-am considerat 
de acomodare va crește cu cel 
puțin 50 la sută. Semănatul ma
hării, macului, lucemei și planta
tul cartofului a fost terminat".

VOCAȚIE
(Urmare din pag. I) 

de altfel — care au exprimat, 
la niveluri artistice deosebite, 
dorința de a afirma valori certe.

Opțiunile juriului nefiind cu
noscute, aprecierile noastre 
nii-și propun să le completeze 
ci să extragă unele semnificații 
«umare (asupra cărora vom re
veni), ale Festivalului în an
samblul său.

Simptomul cel mai îmbucură
tor e dispariția unui anume ex
clusivism care cu cîtăva vreme 
în urmă concentra toate preocu
pările studenților către una sau 
două zone ale muzicii „pop", in
terpretate cu mai mult sau mai 
puțin meșteșug. Majoritatea mo
mentelor de vîrf ale Festivalului 
s-au îndreptat, cum era și fi
resc, în alte direcții. Succesul 
de care s-a bucurat bunăoară

• HUNEDOARA

FESTIVAL „HUNEDOARA ’ 70“
Comitetul județean Hunedoa

ra al U T.C., în colaborare cu 
Comitetul județean pentru cultu
ră și artă și consiliul județean al 
sindicatelor organizează în acest 
an primul festival al formațiilor 
și soliștilor de muzică ușoară — 
„Hunedoara — *70".  Festivalul se 
va desfășura în două etape. în 
prima etapă, care a început deja, 
Îiarticipă toate formațiile și 50- 
iștii de muzică ușoară din în
treprinderi, instituții și școli. Cele 
2 faze ale acestei etape — mu
nicipală și județeană — vor con
stitui un prilej pentru selecționa
rea unor talente Interpretative 
valoroase care vor participa, în 
final, la spectacolul „Concertul 
primăverii" din luna mai în mu
nicipiul Deva.

Primii 3 clasați ai acestei pri
me etape se vot prezenta ia e- 
tapa a II-a, care va avea loc în 
perioada 15 septembrie — 15 oc-

CRONICA FILMULUI

„Războiul fetelor™

Cooperativa agricolă Roit $î 
Sînnicolaul Român mai au de 
arat 50 și respectiv 315 ha. care 
nu au fost în totalitate eliberate 
de coceni. S-ai putea cere spri
jinul organizației U.T.C. sau 
chiar organizația U.T.C. să aibă 
o asemenea inițiativă ce din pă
cate încă nu s-a manifestat. Can
titatea prea mare de precipitații, 
ce cade în această primăvară în 
această parte a țării, îmniedică 
menținerea unui ritm susținut la 
semănat Totuși, prin folosirea la 
maximum a fiecărui minut din 
zilele favorabile, prin completa
rea unor culturi pe suprafețe u- 
șor în pantă, nisipoase sau unde 
apa nu persistă se poate asigura 
un ritm satisfăcător.

Abaterile de la disciplină
(Urmare din pag. I) 

pierdut mașina ?... Pentru că tot 
întîrziasem n-am mai venit la 
lucru deloc. Am rămas acasă.

Totul „motivat*  cu o nevino
văție deplină 1 Ce importanță 
are în definitiv că în aceste zile 
era așteptat, că se conta pe apor
tul său, că prin fiecare absență 
nemotivată, conform calculelor, 
uzina pierde o producție globală 
în valoare de aproape 275 lei ?

— Și de altfel — continuă cu 
aceeași nonșalanță interlocutorul 
nostru — nici nu o să mai stau 
prea mult în uzină. O să termin 
liceul seral... apoi o să văd eu ce 
am să fac. Poate... paznic de vî- 
nătoare.

Trebuie să precizăm că Mircea 
Manea a absolvit cursurile școlii 
profesionale, pentru pregătirea 
lui s-au cheltuit bary în acest 
timp, că a fost format tocmai 
deoarece întreprinderea avea ne- 

Șl PERSONALITATE
grupul vocal bucureștean „Cho- 
ralis", transcriind într-un stil 
modern de\o mare muzicalitate, 
capodopere clasice (Bach, Mo
zart, Ciprian Porumbescu, 
George Enescu) e o dovadă e- 
locventă. După cum prezența 
formației „Euxin" (Institutul pe
dagogic de 3 ani din Constanța) 
care a găsit o soluție inedită de 
a alia poezia cu muzica, susți- 
nînd un spectacol sobru, unitar 
și emoționant pe \>aza unor ver
suri de Blaga și Doinaș, a 
reprezentat un alt episod de o 
vie originalitate.

Am ascultat apoi cîteva mari 
orchestre de estradă (dintre care 
s-au remarcat cu deosebire cele 
din Tg. Mureș și Cluj) 1a un 
nivel care, —după cum subli
nia artistul emerit Sile Dinicu, 
membru în juriu — se încadrea
ză vizibil în exigențele artei 

LA TELEFON JUDEȚUL.
tombrie. Pe lîngă titlul de lau
reat al festivalului, care se va a- 
corda celui mai bun solist, se vor 
mai înmîna și alte premii în bani 
și obiecte.
• GORJ

„MESERIA - BRĂȚARĂ DE AUR-
I

Zilele trecute s-a încheiat faza 
pe secții în toate cooperativele 
meșteșugărești din județul Gorj 
la concursul „Meseria — brățară 
de aur", urmînd ca pînă la sfîr- 
șitul lunii mai să se desfășoare 
faze pe județ. Concursul urmă
rește, îndeosebi, o dată cu sti
mularea tinerilor meseriași 
croitori, cizmari, frizeri, coafori 
etc. — ridicarea calității lucrări
lor executate și a serviciilor pres
tate, precum și grija față de a- 
vutul obștesc, organizarea locului 
de muncă, disciplina și atitudi
nea față de clienți,

M. C, j

Războiul și perioada post
belică imediată, au fost teme
le preferate ale cinematogra
fiei poloneze, care, în dece
niul al șaselea s-a realizat ca 
a doua mare școală de film 
din Europa, după explozia 
neorealismului italian, lansînd 
regizori precum Wajda, 
Munk, Kawalerovikz, Wanda 
Jacuboska și filme ca: „Pe 
baricadă* , „Canalul1*,  „Cenu
șă și diamant**,  „Adevăratul 
sfîrșit al războiului**,  „Omul 
din umbră", „Arta de a iubi", 
„Ultima etapă**,  „Pasagera.**  
etc.

In ultimii ani, „gurile rele" 
tot amintesc de o perioadă 
de stagnare a filmului polo
nez, adevăr parțial, pentru că 
în afara unor opere ale sus 
amintiților cineaști (cu excep
ția lui Munk care a decedat, 
ei toți pot fi numiți clasici în 
viață), opere dintre care a-

voie de muncitori calificați. Ab
sențele nemotivate sînt din cîte 
ne-am dat seama consecințe ale 
unei mentalități profund greșite 
conform căreia uzina reprezintă 
doar o haltă spre o muncă even
tual mai ușurică, spre un loc 
mai călduț, uneori a se vedea 
cazul de față, cu tendința de a 
merge oriunde, numai acolo, în 
locul pentru care ești pregătit, 
care te așteaptă, nu. Aspectul 
este relevant pentru o anumită 
optică, pentru un anumit mod 
de a înțelege obligațiile sociale 
ce-i revin tînărului despre care 
vorbim. Un alt caz întîlnit atra
ge atenția prin punctele sale de 
coincidență cu cel menționat 
Iată faptele: frezorul Ilie Stan 
„s-a supărat" într-o bună zi și a 
plecat acasă „la bătrîni" cum se 
exprimă. A stat acolo, pe cup
tor, nici mai mult nici mai pu
țin decît 12 zile încheiate.

profesioniste, precum și un nu
măr impresionant de soliști care, 
potrivit părerii compozitorului 
George Grigoriu, vor face ex
trem de dificilă sarcina foruri
lor de selecție pentru concursu
rile internaționale de muzică 
ușoară.

In ceea ce privește spectaco
lul de estradă, propriu-zis, am 
asistat pe lîngă cîteva excelente 
concerte-spectacol, (Tg. Mureș, 
Cluj, Brașov — acesta din urmă 
mai ales în calitatea comperaje- 
lor) și la o reprezentație înche
gată, o adevărată microrevistă, 
datorată Universității din Bucu
rești.

La Timișoara studenții au de
monstrat — prin cele mai bune 
momente ale Festivalului — că 
muzica ușoară în toate granițele 
ei, poate fi un autentic act de 
cultură.

• ALBA

„CUM FOLOSIM CAPACITĂȚILE
DE PRODUCȚIE?-

întrebarea U frămînta de mai 
multă vreme pe tinerii de la în
treprinderea de prefabricate din 
beton Aiud. La inițiativa orga
nizației U.T.C., un colectiv for
mat din tineri ingineri, maiștri și 
muncitori au întocmit un studiu 
referitor la folosirea capacităților 
de producție în 1969. Datele cu
lese, deosebit de bogate și sem
nificative, au constituit obiectul 
unei discuții cu tinerii din fabri
că, în cadrul căreia au fost e- 
vidențiate lipsurile care s-au ma
nifestat în acest domeniu și mă
surile ce vor trebui întreprinse 
pentru lichidarea lor. Inițiativa, 
apreciată de către conducerea în
treprinderii, a fost aplicată la 
scurt timp și de către organiza
ția U.T.C. de la uzina vecină! 
Întreprinderea metalurgică.

AL. BALGRADEAN

mințim: „Totul de vînzare**,  
„Faraonul'*,  „Cenușa**,  Week
end cu Anna**,  au apărut 
nume noi de regizori de un 
incontestabil talent din rindul 
cărora amintim pe Skolimov- 
tki, Polanski.

S-au diversificat căutările 
tematice, actualitatea imedia
tă a căpătat prioritate și, 
după lunga perioadă de în
cercări din întregul deceniu 
al șaptelea, cineaștii polonezi 
revin încet dar sigur în prime 
planul ecranului european.

In acest context de încer
cări n-au fost desigur uitate 
temele preferate. Așa face și 
regizorul H. Przbyl în „Răz
boiul fetelor* 4, tntoreîndu-se la 
perioada anilor *45 —'46, tra- 
tînd tema Poloniei de după 
război în cadrul unui subiect 
de comedie.

Deci, pe scurt, două mici 
unități sînt demobilizate și 
trimise în două localități ru
rale. O unitate de femei și 
una de bărbați. In satul fe
meilor un conac adăpostește 
în pivnița lui un depozit de 
vin. In „schimb**,  în satul 
bărbaților se află din abun
dență combustibil. Bărbații — 
ați ghicit ? — vor băutură, 
femeile au nevoie de combu
stibil... Cam „subțire" acest 
argument care să justifice o 
comedie plină de caraghios
lâcuri dar fără umor.

Deși totul e bine cînd se 
termină cu bine — conflictul 
se rezolvă prin o nuntă co
lectivă ovina în frunte pe cei 
doi comandanți ai părților 
fals beligerante — filmul 
„Războiul fetelor" e medio
cru. E vizibil doar efortul de 
a face comedie.

TUDOR STANESCU

— I se încredințase — ne In
formează maistrul Aurel Puchea- 
nu — una din mașinile cheie 
ale secției. Firesc, la început, a- 
comodarea mai dificilă, solicita 
un efort suplimentar.

Dar Hie Stan s-a speriat d© 
muncă.

— Consider perfecționarea cu
noștințelor profesionale o obliga
ție pentru cel care practică o me
serie, parte organică din ceea ce. 
înțelegem de obicei prin disci
plină, ne spune ing. Pompiliu 
Juvedean pornind de la cazul re
latat. Nimeni nu spune că în de
servirea unui utilaj cu caracte
ristici funcționale deosebite de 
cele cunoscute anterior nu vei 
tntîmpina greutăți, dar tocmai 
preocuparea în acest sens deli
mitează pe cel disciplinat de cel 
indisciplinat

După cum, adăugăm noi, a- 
tenția, pasiunea cu care îți exe
cuți sarcinile profesionale ple
dează pentru aceeași concluzie.

Vorbind despre disciplina în 
muncă ca element component al 
eticii profesionale nu omitem ro
lul pe care îl poate avea orga
nizația U.T.C. în instaurarea 
unui climat adecvat exigențelor 
tot mai mari ale producției, în 
însușirea și respectarea normelor 
de conduită profesională în raza 
locului de muncă, în întreprin
dere. La Uzina „6 Martie" Zăr- 
nești, ne simțim obligați s-o spu
nem, acestei probleme nu i se 
acordă încă tot creditul, toată a- 
tenția. Se pot menționa, ce-f 
drept, discuțiile operative din 
cadrul grupelor U.T.C. în cadrul 
cărora au fost semnalate cazuri 
de indisciplină sau de abateri 
de la haremurile de calitate, rai
durile anchetă „Cu microfonul la 
poarta întreprinderii și prin sec
ții", cîteva concursuri profesiona
le. Reproșăm însă cu deplin te
mei comitetului U.T.C. caracte
rul sezonier al intervențiilor, con
ceperea lor doar ca puncte în 
planul de activități și nu ca per
manențe în educația prin mun
că și pentru muncă a tineretu
lui. Este un lucru bine știut: a- 
lături de pregătirea profesională, 
disciplina în muncă influențează 
în mod hotărîtor asupra îndepli
nirii sarcinilor de producție, dis
ciplină care nu poate fi conso
lidată atîta vreme cît nu se a- 
cordă aceeași atenție abaterilor 
semnalate, tratate bineînțeles di
ferențiat, iar semnificația etică a 
muncii rămîne exterioară aten
ției și înțelegerii unora din tineri.
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FOTBAL tWI »IM. URMĂRIREA
LIDERULUI CONTINUA

CLASAMENT I
Rapid 21 11 5 5 29—20 27
U.T.A. 21 12 2 7 32—28 26
Steaua 21 11 3 7 45-25 25
„U- C-v» 20 9 6 5 27—24 24
F.C. Arg. 21 9 5 7 38—26 23
D. Buc. 21 10 3 8 36—27 23
Petrolul 21 8 6 7 24—22 22
Din. Bac. 21 8 6 7 30—32 22

hU-CIuJ 21 6 9 6 29—27 21
Jiul 21 8 3 9 25—27 21
St. Roșu 21 9 3 9 26-29 21
Farul 21 9 2 10 28—30 20
Crițul 20 7 3 10 27—34 17
CFR Cluj 21 6 5 10 17—31 17
Polii. 21 7 2 12 24—27 16
AS Arm. 21 1 S 15 14—39 9

ETAPEI

DIAGRAMA

V»

(de 4 ori) ți Caniaro, 
11 m.

PETROLUL — DINAMO 
BUCUREȘTI - 1—1 (1—1). Au 
înscris • Bădin, respectiv Radu 
Nunweiller.

STEAUA — JIUL
(0—1). Au înscris j Tătaru și
Creinicear^u, respectiv

Constantin.
CRIȘUL — A S. ARMATA: 
—1 (3—1). Au Înscris : Kun II

U.T.A. — FARUL s 3—2 
(2—1). Au înscris t Otto Dem- 
brovschi (de 3 ori) respectiv. 
Kallo și Sasu.

F. C. ARGEȘ — DINAMO 
BACAU: 0—0.

C.F.R. CLUJ — RAPID: 
1—1 (0—0). Au înscris : O. Io- 
nescu pentru gazde, respectiv 
Codreanu.

-u-
1—1 (1—0). Au în-

Gyorfi, respectiv Oprea, 
m.

STEAGUL ROȘU — 
CLUJ;
scris 3
din 11

,U* CRAIOVA — POLI
TEHNICA : 2—0 (0—0). A în
scris Oblemenco de două ori.

ETAPA VIITOARE

Jiul—Petrolul; Dinamo Ba
cău — C.F.R. ; Politehnica — 
Steaua j Rapid—Univ. Craiova j 
„U- Cluj—U.T.A. ; Farul— A.S. 
Armata : F.C. Argeș—Steagul 
roșu | Dinamo București—Cri- 
fUl.

nainte de a ne muta cu 
„reflectorul" pe stadio

nul „23 August*  o „ra-
diografie-blitz" asupra săptă- 
mînii fotbalistice, premergă
toare acestei penultime etape 
„mexicane". (Se știe, vor veni 
după aceea zile grele pentru 
pasionații balonului rotund : 
două luni și mal bine de „re- 
lache" în prima divizie ; vor 
reni săptămînile de lungă e- 
oioție și așteptare a primului 
itac de la Guadalajara ; apoi 
silele de patimi ale înfruntă
rilor de pe platourile mexi
cane sub zodia lui Juanito, 
nucalitul cu sombrero pe o 
ureche devenit, de-acum, un personaj familiar ; 
va veni, în sfîrșit, bilanțul cu bucuriile și triste
țile balonului rotund...) Evenimentul săptămînii 
— draw-ul de la Stuttgart, realizat de tricolori, 
in compania elevilor lui Helmuth Schon, vice- 
campionii mondiali, care a produs senzație în 
lumea atit de agitată și circumspectă la această 
oră, a fotbalului. Este, să recunoaștem, un re
zultat bun, care atestă că programul pregătitor, 
evoluția formei sportive a jucătorilor și a echi
pei, în ansamblu, e pe un făgaș bun. Mulți spe
cialiști, cu precădere comentatori englezi, acre
ditează, după acest egal de la Stuttgart, echipa 
României ca realizatoare posibilă a două sur
prize in serie, în Mexic, ceea ce, susțin ei, ar 
propulsa-o în sferturi. Cît despre merite în ob
ținerea acestei performanțe s-a vorbit, credem, 
îndeajuns.

Dar să revenim la meciul Steaua Jiul de pe 
stadionul „23 August". A fost o partidă de luptă, 
cu momente de fotbal bun în care rezultatul a 
stat sub semnul incertitudinii mai bine de trei 
sferturi din meci. Titus Ozon a venit la Bucu
rești nu numai cu ambiții de „vulpoi" ci și cu 
o echipă bine pregătită fizic și tactic la care am 
văzut pe lingă cîteva vechi cunoștințe — pioni 
de bază, legați trup și suflet de team-ul din Va
lea Jiului cum sînt Libardi și Peronescu — cu 
un eșalon de tineri îndrăzneți și talentați și cu 
un Ion Constantin pus pe fapte mari, în măsură 
să-i justifice selecțonarea în lotul lărgit. Steaua, 
în calitatea ei de gazdă, vrînd probabil să con
firme ultimele succese, s-a năpustit de la bun 
început asupra adversarului, uitînd că și elevii 
lui Ozon știu fotbal și nu sînt în nici un caz dina
inte învinși. Astfel, steliștii atacă haotic, se 
precipită în fazele de finalizare, șuturile lor, ex-

DERBY

SUB ZODIA

Pe

pediate din cele mai felurite 
poziții, dar nu întotdeauna 
cele mai fericite, nu-și găsesc 
cel mol adesea ținta sau sînt 
barate, curaios si sigur, de 
Stan — în partida de ieri, ex
celent, cu toate că a primit 
două goluri pentru care nu 1 
se poate reproșa nimic — 
care, și-a salvat echipa de la 
o „porție" care putea fi, 
poate, dublă.

Negii jind apărarea și fiind 
surprinși departe de buturi, 
la un contraatac Libardi 11 
servește ideal pe Ion Con
stantin, acesta sprintează îl 

Hălmăgeanu și înscrie specta-

:<

driblează scurt r_______„___ ,_______  .
culos. E minutul 14 și bilanțul — deși cu 5 cor- 
nere și zeci de șuturi la poarta lui Stan — este 
favorabil echipei care nu inițiase pînă atunci 
nici un atac. Urmează o perioadă scurtă de de
rută. Steliștii continuă să combine prea mult și 
cind trebuie și cînd nu trebuie ; ei nu găsesc 
drumul cel mai scurt spre poarta „minerilor" 
și astfel repriza se încheie în dezavantaj pentru 
ei : 0—1. Nici după pauză factura jocului nu se 
schimbă și în Ioc ca echipa lui Ozon să profite 
de necumpătarea cu'care se aruncă în atac ad
versara ei și să mizeze pe contraatacuri rapide 
și bine organizate — ni s-a părut inexplicabilă 
lipsa de convingere, indolența cu care jucătorii 
oaspeți își apărau șansele după înscrierea golu
lui. Astfel, vine o perioadă în care cu excepția 

lui Suciu, fiecare adversar trage la poarta lui 
Stan. Cum era și firesc, această manieră de joc 
avea să-i coste pe jucătorii din Petroșani. Hălmă- 
geanu e înlocuit cu Cristache, iar Naom cu lor- << 
dănescu și forțele proaspete sporesc vigoarea și 
incisivitatea gazdelor. Egalarea plutește vizibil >< 
în aer. în min 68, Pantea aleargă pe extremă, << 
centrează, iar Tătaru plasat în careul mic, schim- << 
bă traiaectorla mingii cu capul — bară și gol : >5
1—1. Partida se va solda oare cu un drw ? Sur- <( 
priza va rămîne la jumătate ? Dușul rece nu-i M 
trezește pe „mineri" și presingul militarilor con- x 
tinuă. In min. 87, Creiniceanu, cu o execuție teh- 
nică de mare finețe, consfințește dominarea te- <4 
ritorială a stelei : 2—1. Meciul este jucat. Victo- >] 
ria pe deplin meritată a echipei Steaua o menține 
pe aceasta In cursa de urmărire a liderului a că- 
rui poziție e din ce în ce mal serios amenințată.

VASILE CÂBULEA
Luptă aprigă pentru balon Foto; NICOLAE TOKACEK

Al 5-lea Campionat mondial 
de micromodele s-a încheiat, 
ieri, la Slânic-Prahova

HANDBAL
etapă

cuminte
Sperînd că In sala Westfallen, 

din Dortmund, Oțelea, Gruia et 
comp, vor face tot ce le stă în 
puteri pentru apărarea fragilului 
avantaj de 3 goluri acumulat cu 
zece zile în urmă, la Floreasca, 
să trecem în revistă cele cîteva 
rezultate și aspecte notabile din 
cadrul etapei. în primul joc al 
campionatului feminin formațiile 
bucureștene studențești Univer
sitatea și I.E.F.S. au încheiat 
.ostilitățile" la o diferență apre
ciabilă : 13—6 (4—1) pentru „U"
după ce Schramko. Arghir șl 
Furcoi au făcut — mai ales în 
repriza a doua — ce au vrut cu 
mingea în timp ce „profesoarele" 
de educație fizică, cu un singur 
gol marcat în prima jumătate, 
s-au resemnat foarte repede. Nu 
tot așa s-a întîmplat și în meciul 
Progresul București — Rulmentul 
Brașov, scor 9—10 (1—7). Reluînd 
Jocul tot cu zestrea infimă, de 
un punct, Bogan (5 goluri), An- 
toaneta Oțelea (3) și colegele lor 
și-au adus aminte că joacă „aca
să" și că, în general, știu mai 
mult handbal. Repriza a doua a 
fost prea „scurtă" din păcate... La 
brașovence a impresionat plăcut 
omogenitatea reflectată de altfel 
și în eficacitatea principalelor 
realizatoare : Nako (2 goluri), 
Oancea, (2), Alies (2). Partida (tot 
feminină) Confecția — Voința în
cheiată cu victoria așteptată a 
primei formații, 13—9 (4—4), n-a 
avut nimic „senzațional" : Iile 
și-a condus echipa la victorie 
conform așteptărilor în timp ce, 
tot conform așteptărilor, Voința 
(cu Miklos, cea mai eficace) a su
portat cuminte „bătaia". Prezența 
cîtorva campioni mondiali în 
„capul de afiș" al etapei masculi
ne Dinamo — Politehnica Timi
șoara, a atras un numeros public 
în micile tribune de la Dinamo. 
Rezultatul final : 19—13 (10—5) în- 
tr-un joc plăcut, dinamic, în care 
vioara-ntîi au fost elevii Iul Vla- 
se : Moldovan (6 goluri), Licu, 
Samungi, Nica — toți cu cite 
două puncte marcate. ,,Dincolo", 
Roland, Guneș (3 goluri) $1 cel 
doi componenți ai naționalei de 
tineret — Comănescu (4) și Cîrlan 
(3) — au reușit să dea serios de 
furcă dtnamoviștllor spre mijlocul 
reprizei secunde, practicînd un 
joc variat în atac, abordînd me
ciul, de multe ori, de la egal cu 
valoroșii adversari. Ce va fi, oare, 
duminica viitoare, la derbyul Di
namo — Steaua ?

I.E.F.S.

VIOREL RABA

SPORTIVUL
1/ A

NUM LUPfSCU

! RUGBY JOC cu

MENAJAMENTE?
SUB CUPOLA

Monotonie 
pe saltele

CRISTAL

Muncă, seriozitate, constan
ță. lată cîteva caracteristici 
care-l definesc pe fundașul 
rapidist Lupescu. A muncit 
serios pentru a pătrunde în 
echipa de club care l-a con
sacrat, dar, o dată intrat în 
prima formație, n-a mai fost 
înlocuit.

N-a avut niciodată sclipiri 
de geniu și nici veleități de 
vedetă „fulgerătoare", dar și-a 
făcut simțită prezența con
stant, dînd un plus de sigu
ranță defensivei feroviare. De 
aceea, nici un amator de fot
bal n-ar mai concepe o for
mație rapidistă fără el, și 
aceasta nu numai că n-ar sur
prinde pe nimeni, dar absen
ța lui ar părea oarecum ne
firească.

Cu aceeași perseverență a 
urcat în erarhia „tricolorilor", 
tot după ani de muncă, tot 
fără „numiri" spectaculoase 
și, probabil, și aici va rămîne

un stîlp al defensivei. In trea
căt fie spus, nici ofensiva nu-i 
poate contesta prezența, Lu- 
pescu devenind, pe plan na
țional, și unul din jucătorii 
care, cînd se găsesc în zona 
porții adverse, sînt considerați 
„spaima portarilor". (Nu multi 
jucători, fie chiar vîrfuri de 
atac, se pot mîndri cu perfor
manța lui: 3 goluri în aceeași 
partidă).

Și, iată, ca o confirmare a 
speranțelor puse în el — mo
bilul alegerii noastre — Lu- 
pescu s-a comportat, în recen
tul meci cu echipa R . F. a 
Germaniei, în plenitudinea 
capacităților sale, satisfăcînd 
exigențele selecționerilor și 
făcînd ca numele său să apaiă 
alături de superlative în presa 
străină de specialitate.

Este o răsplată a muncii, a 
seriozității, a constanței.

S. UNGUREANU

Cu 17—9 a întrecut „Dinamo*  
pe „Agronomia" din Cluj, în- 
tr-un meci echilibrat pe stadio
nul Constructorul din. Capitală, 
în cuplajul de duminică dimi
neață. Superioritatea campioni
lor a fost evidentă în acțiunile 
deschise pe aripi. în schimb, 
„Agronomia" a cîștigat mai mul
te baloane la tușă, s-a repliat 
bine, închizînd jocul pentru a 
evita o înfrîngere de proporții. 
Totuși studenții clujeni au jucat 
curajos, dar lipsa de rutină și 
nefolosirea liniei de 3/4 au fost 
carențele tehnico-tactice mai 
evidente. Partida, în general, a 
plăcut : a fost un joc „liniștit" 
de campionat, desfășurat în li
mitele unei depline sportivități.

De reținut un fapt. „Dinamo", 
dispune anul acesta de un lot 
foarte restrîns de jucători și 
uzat fizic. De aceea ni se pare 
că procesul de instruire ca și 
abordarea partidelor de campio
nat se fac cu o doză mare de 
menajament. Cauza principală : 
evitarea accidentărilor pentru 
ca echipa să aibă măcar 2—3 
jucători de rezervă. E o situa
ție alarmantă care trebuie re
mediată.

în al doilea joc al cuplajului 
„Steaua" a întîlnit pe „Știința**  
din Petroșani. La un atac bine 
organizat, studenții deschid sco
rul și apoi se apără prudent.

■ I «mmbi
Steaua caută soluții și reușește 
să deschidă jocul prin schimbări 
de atac de pe o aripă pe alta. 
Resursele fizice ale jucătorilor 
din Petroșani slăbesc și, în fi
nalul meciului, militarii cîștigă 
cu 13—3. A fost un meci agrea
bil cu o evoluție interesantă a 
scorului, Știința pierzînd și de 
data aceasta de-abia în finalul 
partidei.

Alte rezultate din țară : 
„Universitatea" Timișoara-„Rul- 
mentul" Bîrlad : 20—3 ; „Poli
tehnica" Iași-,,Vulcan" : 13—3.

GABRIEL FLOREA
P.S. — Ne-a surprins modul 

cum poate să arate baza spor
tivă Constructorul : cu tribu
nele rupte, dărăpănate, încît 
spectatorii, destul de numeroși, 
erau obligați să privească par
tida din poziții dificile, inco
mode. Cînd va fi pus la punct 
acest teren ?

încheiat, sub boitele

DIVIZIA B
VOLEI Drăgan, din nou...

• PROGRESUL CONDUCE AUTORITAR

• C. F. R. TIMIȘOARA CONFIRMA
Nimic deosebit în etapa de ieri, 

a XX-a, a diviziei naționale B de 
fotbal. Fruntașele clasamentelor 
celor două serii au cîștigat — așa 
cum era, de altfel, de așteptat — 
păstrîndu-și, în continuare, spe
ranțele de a promova în prima 
divizie. Șl dacă în prima serie, 
Progresul București (2—0 cu Glo
ria Bîrlad) este cea mai îndreptă
țită pretendentă la locul I, în se
ria secundă nu mai puțin de 4 
formații (C.F.R. Timișoara, C.S.M. 
Sibiu, Vagonul Arad și Minerul 
Baia Mare) aspiră la cununa de 
lauri a învingătorului. Cele mai

mari șanse le are, desigur, C.F.R. 
Timișoara, echipă căreia conci- 
tadina sa, Politehnica, i-a luat la 
începutul campionatului cei mai 
buni jucători pentru a se întări 
ea ! Vorba lui Flavius Domide, ce 
plină de paradoxuri este această 
lume a balonului rotund !

In seria I, un singur rezultat 
surpriză : la Brașov, Ceahlăul a 
scos un punct (1—1) în dauna Me- 
tromului. Victorii clare sau mal 
puțin clare s-au înregistrat în se
ria a doua, unde formațiile care 
au jucat în deplasare n-au reușit 
să smulgă nici măcar o remiză.

Sîmbătă seara, sala Floreasca 
a găzduit primul derby : Steaua 
— Rapid. Victoria a revenit cu 
3—0 giuleștenilor, care confirmă 
forma bună pe care o dețin la 
ora actuală. Maniera de joc, 
spectaculozitatea fazelor create, 
le-au adus acestora aplauze ne
contenite din partea spectatori
lor. Din nou Drăgan a fost cel 
mai bun de pe teren. Steaua, 
intrată în eclipsă, n-a putut evi
ta înfrîngerea, datorită dezordi- 
nei din cele două linii. Poroș- 
nicu și Crețu, trăgătorii princi
pali, nu și-au putut fructifica 
forța de șut. Al doilea derby, 
jucat duminică în sala Dinamo, 
a opus la fileu formațiile Di
namo și „Poli" Galați. După 90 
de minute de joc echipa din șo
seaua Ștefan cel Mare și-a ad-

REZULTATE TEHNICE

SERIA I : Politehnica Galați — Sportul studențesc 1—0 ; Metalul 
Tîrgoviște — Dunărea Giurgiu 2—1 ; Poiana Cîmpina — Progresul 
Brăila 1—0 ; Știința Bacău — Portul Constanța 3—0 ; Metrom Brașov 
— Ceahlăul Piatra Neamț 1—1 ; Progresul București — Gloria Bîrlad 
2—0 ; Chimia Suceava — Oțelul Galați 0—0 ; Metalul București — 
Flacăra Moreni 1—1. în clasamen tul seriei conduce Progresul cu 
29 de puncte, urmată de Metalul Tîrgoviște cu 24 de puncte. „Lan
terna roșie" a fost preluată de Gloria Bîrlad (16 p),

SERIA a II-A : C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița 2—1 ; Metalul Tr. Se
verin — Politehnica Timișoara 2—0 ; Minerul Baia Mare — Metalur. 
glstul Cugir 1—0 ; Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Hunedoara 1—0 ; 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 5—0 ; Electroputere Craiova — Mi
nerul Anina 2—0 ; Gaz Metan Mediaș — Olimpia Oradea 3—0 ;

C.F.R. Timișoara continuă să ocupe primul loc în clasament cu 26 
puncte, pe locul II — C.S.M. Sibiu cu 25 p.

© Tînăra floretistă româncă 
Marina Stanca-Filip a cîștigat 
de o manieră spectaculoasă con
cursul internațional desfășurat 
la Berlin. Ea a totalizat în tur
neul final 5 victorii fiind urmată 
în clasament de Dirnhofer (R.D. 
Germană) — 3 victorii și Edith 
Karoly (Ungaria) — 3 victorii. 
Suzana Ardeleanu (România) 
s-a clasat pe locul 4 cu 2 victo
rii. La masculin pe primul loc 
s-a clasat maghiarul Istvan

Drăgan!
Judecat victoria cu 3—1. Partida 
a fost tehnică, aprig disputată. 
Gâlâțenii au început bine și cu 
Udișteanu, imbatabilul „tunar", 
păreau a nu ceda ușor bucu- 
reștenilor. însă gazdele, cu blo
caje sigure și cu Schreiber, Tîr- 
lici și Dumănoiu foarte mobili 
au finalizat mai multe atacuri, 
în campionatul feminin, forma
ția de pe locul VIII, C.P.B. a 
produs surpriza penultimei e- 
tape, întrecînd cu 3—2 echipa 
Rapid. Ce se întîmplă cu fetele 
din Giulești e greu de spus, 
pentru că în acest joc Baga, Tu- 
dora, Bălășoiu, Rebac și Szekely 
au fost de nerecunoscut, evo- 
luînd inadmisibil de slab, pen
tru niște jucătoare care fac par
te dintr-o echipă ce aspiră la 
titlul național, unele dintre ele

fiind și componente ale lotului 
național. De la învingătoare 
s-au remarcat Ionescu și Hăl
măgeanu. Dinamo — cu reveni
rea Helgăi Bogdan la forma ei 
obișnuită — a semnat o victorie 
facilă, cu 3—0, in întîlnirea cu 
Progresul. Disputat la Sibiu, 
între 7 și 11 aprilie, turneul fi
nal al campionatului național de 
juniori a desemnat echipele 
campioane. La băieți, titlul a 
fost cucerit de Școala sportivă 
Timișoara, iar la fete de Școala 
sportivă nr. 1 București. Alte 
rezultate. Feminin : I.E.F.S. — 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Penicilina 
Iași — Voința Miercurea Ciuc, 
3—0 ; Medicina — „U“ Timi
șoara 3—1.

Ieri, s-a_ _____, __
de cristal ale salinelor de la Slă- 
nic Prahova, al V-lea campionat 
mondial de aeromodele. Timp 
de trei zile, în imensa „sală de 
sare" aflată la 122 m în subte
ran, am urmărit evoluția celor 
mai perfecționate micromodele 
din lume, reprezentînd miniatu
ral uriașele aeronave ce străbat 
astăzi văzduhul. Fiecare din cei 
30 de concurenți au participat 
la toate cele 6 lansări. Condi
țiile excelente oferite de salină 
au permis obținerea unor timpi 
buni. Merită menționat faptul 
că toți concurenții s-au prezen
tat cu aparate de zbor aproape 
identice, realizate după scheme 
constructive foarte asemănătoa
re, ceea ce dovedește interesul 
tuturor față de tot ceea ce e nou 
în domeniul construcției de mi
cromodele. în asemenea împre
jurări și concursul a fost foarte 
strîns, rezultatele schimbîndu-se 
după fiecare lansare. Timpi buni 
au înregistrat cehoslovacul Jiri 
Kalina, americanul James Rich
mond și ungurul Andrâs Rec.

Concurenții români, după cum 
ne declara și președintele juriu
lui F.A.I., Rudy Cerny, au avut 
o comportare bună. Printre cei 
care au obținut rezultate nota
bile se numără „mezinul acestui 
campionat" liceanul Aurel Popa, 
de la clubul Voința, din Tg. Mu
reș, maestru al sportului, deți
nătorul recordului republican la 
seniori. Evoluții nu lipsite de 
interes au avut și micromode- 
lele lansate de ceilalți doi 
membri ai echipei noastre, Otto 
Hintz și Nicu Bczman.

La sfîrșitul tuturor lansărilor 
programate, pe primul loc se 
află :

Jiri Kalina, însumînd la cele 
mai bune lansări 74 minute și 17 
secunde, urmat de James Rich
mond cu 64 minute și 14 secun
de, iar pe locul III Aurel Popa 
— România cu 63 minute și 13 
secunde. Pe echipe clasamentul 
se prezintă astfel :

R. S. Cehoslovacia pe primul 
loc cu un total de 201 minute și 
44 secunde, locul II : S.U.A., cu 
179 minute și 57 secunde, locul 
III : România, cu 161 minute și 
14 secunde.

Sala Giulești a găzduit sîmbă
tă o gală de lupte „maraton", 
în cadrul etapei a IlI-a a cam
pionatului național, s-au între
cut cei mai în formă (teoretic !) 
luptători din Capitală. Din pă
cate, deși pe saltele au evoluat 
sportivi cu palmaresuri bine cu
noscute — Gh. Berceanu, Șt. 
Geantă, S. Popescu etc. — as
pectul dominant al reuniunii a 
fost cantitatea și nu calitatea, 
măiestria tactică, acuratețea 
procedeelor. în „preliminariile" 
serii, Dinamo a dispus de Me
talul cu 32—8 și de Rapid cu 
21—7, iar Steaua cu 27.5—8,5 de 
Metalul și cu 20—8 de Rapid 
(scorurile exclud, evident, co
mentariile).

Cîteva scăpări și mai ales 
surprize — care nu au reușit 
însă să salveze „standardul ga-

Iei“ — s-au produs. De pildă, 
S. Popescu (Steaua) a fost ți
nut în șah de către tînărul R. Pă- 
trașcu (Rapid), iar T. Ignătescu 
(Rapid) l-a învins prin tuș (!) 
pe I. Gabor (Steaua). O dezilu
zie au constituit însă — și lu
crurile sînt în măsură să pună 
pe gînduri comisia de selecție, 
antrenorii federali, întrucît con
fruntările internaționale bat la 
ușă — întîlnirile „derbi4*.  Steaua 
a dispus de Dinamo cu 2 punc
te diferență, 19—17, după o 
partidă îneîlcită, în care cu greu 
puteai recunoaște, prezența, 
personalitatea unor campioni 
europeni sau mondiali. Rapid a 
învins în „derbiul consolării", la 
capătul cîtorva partide în care 
pasivitatea a exasperat, cu 
16—12 pe Metalul.

ANDREI BÂRSAN

CORNEL VALEANU• •••••
CUPA DE CRISTAL A 

„SCÎNTEII TINERETULUI'

oferită celui mai tînăr partici
pant, cu performanța cea mai 
bună, a fost decernată tînărului 
Aurel Popa în vîrstă de 19 ani.

0 • • • ©

• Dinamo București-A.S.A. Tg.

Mureș : 19—3.

IN AȘTEPTAREA

FINALEI... O PARODIE
Sîmbătă după-amiază, în sala 

Dinamo, am avut senzația că 
asistăm la o parodie a unei gale 
de box. Militarii din Tg. Mureș 
au urcat în ring o garnitură 
slab pregătită, formată din 
boxeri care, atunci, parcă, pen
tru prima oară, păreau a fi pus 
pe mîini mănușile de box. Evo
luția lor a fost sub orice cri
tică și, oricît l-am simpatiza pe 
antrenorul VASILE TIȚĂ, sîn- 
tem nevoiți să subliniem că in
suficienta pregătire a elevilor 
săi i se datorește în bună 
măsură. Este adevărat că boxul 
nu se bucură de prea multă a- 
tenție la Tg. Mureș ; este ade
vărat că — după cum ne spu
nea boxerul Varga Ladislau — boxerii din Tg. Mureș nu 
decît un... sac de box pentru antrenament și 
sala „Mureșul" se dovedește neîncăpătoare pentru zecile

CzakeI cu 4 victorii. Hauklei 
(România) a ocupat locul doi cu 
3 victorii. Falb și Ardeleanu, 
ambii din echipa României au 
ocupat locurile 4 și respectiv 5.

• Echipa de rugbi Grivița 
Roșie București a evoluat la Ha- 
novra în compania echipei lo
cale Hanovra-78. Gazdele au ob

ținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 6—3 (3—3).

• In semifinalele turneului 
internațional de tenis de la Pa- 

Ilie Năstase (România) 
cu 6—8, 6—4, 5—3

lermo,
l-a eliminat 
pe Mulligan (Italia). 1st van Gu
lyas (Ungaria) a cîștigat cu 3—6.
6—2, 6—3 în fața lui Ion Tiriac 
(România).
• Pentru a treia oară în de-

curs de o săptămînă, confedera
ția braziliană de sport a modifi
cat data plecării echipei de fot
bal în Mexic, pentru a participa 
la turneul final al campionatu
lui mondial. S-a stabilit ca 
echipa antrenată de Zagalo să 
plece la 1 mai. înaintea plecării 
fotbaliștii brazilieni urmează să 
întîlnească la Porto Alegre 
echipa Austriei și formația vest- 
germană Bayern Munchen.

au 
că 

suia „mureșul ae uuvcucțtc ucim-apaiuaic pcnuu nevus d® 
sportivi de diferite discipline care se antrenează acolo în comun, 
dar antrenorul VASILE TITA ne-a demonstrat că, indiferent da 
condițiile pe care le are la dispoziție, cînd se preocupă cu aten
ție de tinerii săi elevii, obține rezultate remarcabile. Despre, di- 
namoviști nu putem spune prea multe deoarece ei nu au primit 
o replică corespunzătoare. Subliniem evoluția bună a lui 
BOBOC ȘTEFAN (semimuscă), ieșirea din eclipsa prelungită de 
formă a campionului țării ION GYORFI (mijlocie mică) și serio
zitatea cu care se pregătește „veteranul" boxului nostru — ION 
MONEA. La 30 de ani MONEA (învingător prin K.O. în prima 
repriză) rămîne singurul semigreu de valoare din țară. Credem 
că nici în acest an MONEA nu-și 
tegoria sa.

Arbitrajele, au ridicat, din nou 
lupta cînd constată inferioritatea 
tanți. Astfel se ajunge la situații

vede periclitată „șefia" la ca-
probleme. Arbitrii nu opresc 

vădită a unuia dintre comba- 
__ T._ _______ ____ __ ______ , . în care boxerii primesc lovi
turi dure a căror urmări se ref’ectă asupra sănătății lor. Fede
rația, Colegiul central de arbitri trebuie să intervină cu hotă- 
rîre pentru a pune capăt incompetenței arbitrilor în ring.

Duminica viitoare campionatul pe echipe se încheie. Lucrurile 
însă sînt lămurite din tur : STEAUA și DINAMO își vor disputa 
FINALA LA BUCUREȘTI, PE DATA DE 2 MAI. în așteptarea 
finalei, care se anunță de pe acum ca un veritabil „recital pu
gilistic", amatorilor de box nu le rămîne decît să urmărească 
lupta pentru evitarea retrogradării, o luptă, ce-i drept, acerbă, 
dar, sa recunoaștem, o palidă compensație pentru lipsa de spec
taculozitate a acestui campionat.

T. POGOCEANU |
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Ciocniri violente
in Vietnamul

Zborul navei din viata tinarutnliii lumii

de sud
„ApoiIo-13“ spre Lună NEMULȚUMIRI

Șl SAID nnilOGlU Df LA ZIARUL „CUMHURIYET-
(Urmare din pag. I)

ire tineretul să-și ocupe lo- 
il care i se cuvine.

întrebare: Cum apre- 
eiați situația din Cipru ?

Răspuns : Desigur că pro- 
lema situației din Cipru in- 
;resează pe locuitorii aces- 
ii stat și, de aceea, nu aș 
ori să mă amestec în vreun 
îl în treburile interne ale Ci
rului. Apreciez că asigurarea 
idependenței și integrității 
îiprului constituie un factor 
rimordial pentru rezolva- 
ea problemelor Ciprului de 
ătre însăși populația ciprio- 
ă, — fie greacă sau turcă, — 
entru conviețuirea în pace 
i înțelegere. în același timp, 
n Cipru independent va 
in factor activ de pace și 
aborare în Balcani și în 
•opa.

întrebare: Care este 
rerea Dumneavoastră 
legătură cu perspectivele 
înfăptuirii securității eu
ropene ?

fi 
co- 
Eu-

pd- 
fn

Răspuns : România consi
deră că înfăptuirea securită
ții europene constituie în mo
mentul de față una din pro
blemele cele mai importante 
ale politicii internaționale.

Noi pornim de la necesitatea 
ca între statele europene sâ 
se stabilească relații care să 
excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța și Bă a- 
sigure dezvoltarea liberă și 
independentă a fiecărei na
țiuni europene. De asemenea 
consider necesar ca între po
poarele europene să se dez
volte larg colaborarea teh
nică, economică, științifică, 
culturală și de altă natură, 
fără nici o discriminare.

Avînd în vedere că securi
tatea europeană corespunde 
intereselor tuturor popoare
lor de pe acest continent, a- 
preciem că sînt condiții fa
vorabile pentru a se putea 
organiza o consfătuire a sta
telor europene. Doresc, tot
odată, să subliniez că nu tre
buie să așteptăm ca securita
tea europeană să se realizeze 
de la sine: dimpotrivă, este 
necesar ca popoarele, oamenii 
politici, guvernele să desfă
șoare o activitate intensă pen
tru a se ajunge la colabora
re, pace și securitate în Eu
ropa.

întrebare î După păre- 
rea Dumneavoastră, cînd 
ar putea să înceapă con
ferința privind securitatea 
europeană ? Cînd s-ar pu
tea lansa prima invitație, 
ca să spunem, așa ?

Răspuns: E greu dt vorbit 
despre o dată anume, chiar 
aproximativ. Mi se pare că în 
momentul de față esențial 
este a se acționa de către toa
te statele pentru pregătirea 
realizării acestei conferințe. 
Stabilirea unei date sau lan
sarea unor invitații presu
pune un acord cvasiunanim 
al statelor europene.

întrebare! S-a făcut 
pînă acum un sondaj pen
tru a se vedea care ar fi 
părerea participanților t

Răspuns: Au avut loc mul
te întîlniri între reprezentan
ții statelor europene : sînt în 
curs o serie de consultări; 
un trimis al guvernului fin
landei întreprinde în acest 
scop o călătorie într-un șir 
de state europene; fără nici 
o îndoială, asemenea acțiuni 
vor trebui intensificate pen
tru a se ajunge la o înțelegere 
în legătură cu convocarea 
conferinței.

în încheiere, îmi exprim 
convingerea că între popoa
rele român și turc se vor dez
volta relații tot mai intense, 
că presa va contribui și ea 
la dezvoltarea acestor relații; 
doresc să transmit cititorilor 
ziarelor dumneavoastră și în
tregului popor turc cele mai 
bune urări de prosperitate și 
fericire.

Regiunea sud-vietnameză 
Platourilor înalte a devenit 
ultimele 24 de ore terenul unor 
ciocniri violente între forțele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
și unitățile americano-saigoneze.

Incidentele au fost concentrate 
în apropierea importantului com
plex militar american de la Dak 
Pek, precum și a taberei forțelor 
speciale de la Dak Seang bom
bardată masiv de patrioți în ul
timele 11 zile și unde, potrivit 
unor cifre date publicității în ca
pitala sud-vietnameză, au fost 
uciși 105 militari saigonezi, alți 
389 fiind răniți.

Totodată, agențiile de presă 
menționează că foițele patriotice 
sud-vietnameze au lansat în 
cursul ultimelor 24 de ore, 43 de 
acțiuni ofensive împotriva unor 
obiective militare americano-sai
goneze.

a 
în

HOUSTON — De mai multe 
ore echipajul „Apollo 13" se a- 
flă pe drumul spre Lună. Misi
unea acestui echipaj constă în 
realizarea celei de-a treia de
barcări a unor pămînteni pe su- 
firafața Selenei, în zona crateru- 
ui Fra Mauro. Aici, în două 

„reprize", astronauții James Lo
vell și Fred Haise vor efectua o 
serie de măsurători și observații 
care vor permite o mai bună cu
noaștere a astrului nopții.

• Prima emisiune de
televiziune in culori

continua seria 
prima parte a 
spațiale a fost

• Subcomitetul special al Ca
merei Reprezentanților, creat în 
vederea anchetării masacrului 
comis de militarii americani la 
Song My, va începe săptămîna 
viitoare audieri pe marginea a- 
cestui caz. La Washington s-a 
anunțat că membrii acestui sub
comitet se vor deplasa luna vii
toare în Vietnamul de sud pen
tru a culege date suplimentare.

Audierile și ancheta supli
mentară se vor desfășura în se
cret, după care va fi dat publi
cității un raport cu concluziile 
subcomitetului pe marginea aces
tui caz.

Poate pentru a 
micilor emoții, 
zborului navei 
punctată de o mică defecțiune
semnalată la motoarele celei de-a 
doua trepte a rachetei propul
soare „Saturn 5", corectată prin 
menținerea în funcțiune pe o pe
rioadă mai îndelungată a moto-

rului celei de-a treia trepte a ra
chetei purtătoare. Momentul cel 
mai emoționant al primelor ore 
de zbor l-a constituit emisiunea 
de televiziune în culori transmi
să din cabina de comandă. Te
lespectatorii au avut ocazia să 
urmărească activitatea desfășu
rată de astronauți, precum și ima
gini ale spațiului cosmic.

La 15 aprilie, nava spațială 
„Apollo 13“ se va înscrie pe or
bita circumlunară (20 km de su
prafața Lunii), pe care va avea 
loc separarea modulului lunar de 
cabina de comandă. Apoi, va ur
ma cea de-a treia expediție sele
nară. După ce își vor îndeplini 
misiunea și vor reveni la bordul 
cabinei de comandă, modulul de 
debarcare va fi dirijat spre su
prafața Lunii. Prin studierea un
dei de șoc provocată de ciocni
rea și sfărîmarea modulului lu
nar, geologii speră să acumuleze 
noi date asupra structurii interne 
a Selenei.

IN UNIVERSITATEA
SPANIOLĂ

Norii care, de ani de zile, s-au strîns asupra universității 
spaniole nu se risipesc. Nemulțumirea studenților — ca și a 
unei pârji însemnate a corpului didactic — care, după cum 
se exprima recent cotidianul catolic madrilen YA a fiert 
mereu în ultimii ani, la foc mai mic sau mai iute , este po 
cale să ia din nou forme acute.

Colaborare economică
româno - iugoslavă

OBIECTIV INDUSTRIAL IUGOSLAV CONSTRUIT ÎN COLABO
RARE CU ÎNTREPRINDERI ROMANEȘTI

Impresiile pe care ți Ie lasă 
o călătorie prin Turcia sînt 
dintre cele mai puternice. Si
tuată la încrucișarea drumu
rilor dintre Europa și Asia, 
Turcia a fost de-a rîndul 
veacurilor pămîntul în care 
s-au amestecat și s-au plămă
dit civilizațiile cele mai di
verse. Fiecare loc, fiecare 
piatră, îți evocă o legendă, 
un nume, o epocă: aici s-a 
înălțat cîndva semeață, în a- 
propiere de Dardanele, ceta
tea Troiei; aici a rostit Cezar 
faimoasele cuvinte „Veni, vidi, 
viei !M după ce l-a înfrînt pe 
Phamaces, regele Pontus- 
ului; tot aici Marc Antonius 
8-a întîlnit pentru prima oară 
cu Cleopatra, pe malul rîului 
Cidnus, lingă Tarsus ; de aici 
8-a întins spre cele patru zări 
un imperiu neînfrînt timp de 
cîteva secole; aicî a trăit le
gendarul rege Midas; aici a... 
dezlegat Alexandru cel Mare 
enigmaticul nod gordian.

Vizita în Turcia îți dezvă
luie însă, totodată, o țară a- 
flată în plin efort de dezvol
tare contemporană, orașe mo

cinai de dezvoltare a țării —• 
îmi spunea, zilele trecute, la 
Ankara directorul general al 
Departamentului Planificării 
Sociale și Economice, Nevzat 
Yalcintas — asigură un ritm 
dinamic de dezvoltare econo
miei noastre naționale. Ne a- 
flăm în cel de-al treilea an 
al planului (1968—1972) și 
ritmul dezvoltării economice 
atinge nivelul planificat de 7 
la suta, în timp ce producția 
industrială se dezvoltă cu un 
ritm anual de II—12 la sută. 
Obiectivele majore ale planu
lui sînt: intensificarea proce
sului de industrializare, mo
dernizarea agriculturii, urba
nizarea, asigurarea indepen
denței depline a economiei 
noastre naționale față de aju
torul străin".

în ultimii ani, relațiile din
tre România și Turcia — ba
zate pe respectarea fidelă a 
principiilor fundamentale de 
drept internațional și pe do
rința comună de a contribui 
la apropierea între cele două 
popoare și la statornicirea u- 
nor raporturi favorabile, mul-

• UN COMUNICAT publicat 
de agenția de presă Khaosan 
Pathet Lao arată că, în perioada 
noiembrie 1969— martie 1970, 
unitățile militare Pathet Lao 
au scos din luptă 10 700 de mi
litari inamici, dintre care nu
meroși ofițeri și soldați tailan- 
dezi, „consilieri" americani și 
membri ai unităților de „berete 
verzi". în aceeași perioadă, au 
fost doborîte sau distruse la sol 
92 de avioane militare ameri
cane. De asemenea, se precizează 
că în cele cinci luni forțele pa
triotice laoțiene au capturat 
2 700 de arme de diverse tipuri, 
160 de posturi de telegraf, au 
avariat 179 de vehicule de luptă.

• Senatorii Frank Church (de
mocrat din partea statului Idaho) 
și Sherman Cooper (republican 
din Kentucky), care au prezentat 
în 1969 un amendament la pro
iectul bugetului militar ce inter
zice folosirea trupelor americane 
în Laos și Tailanda, au anunțat 
că vor propune un amendament 
similar privind Cambodgia. Sco
pul acestuia este, ca și al celui 
precedent, „să împiedice impli
carea S.U.A. într-un nou război 
în Asia", a declarat senatorul 
Cooper. La rîndul său, senatorul 
Church, a afirmat că amenda
mentul se înscrie pe linia efortu
rilor depuse de Congres pentru 
reafirmarea rolului său constitu
țional în elaborarea politicii ex
terne a S.U.A.

Sîmbătă dimineața, la Luka- 
vaț, localitate din Republica So
cialistă •
a avut 
gurare 
fabrică 
ză a fi ___  _ _________
cu întreprinderi din Republica 
Socialistă România. Potrivit u- 
nui contract încheiat între în
treprinderea Uzinexport din 
București și întreprinderea Ener- 
goinvest din Saraievo, țara noas
tră va livra proiectele, utilajele 
?i va acorda asistența tehnică 
necesară construirii acestei fa
brici cu o capacitate de 800 tone 
clinker în 24 de ore. Fabrica este 
concepută la nivelul tehnicii ac
tuale, urmînd a lucra după pro
cedeul uscat. Ea va folosi ca ma
terii prime reziduurile de la fa
brica de sodă și de la combina
tul cocsochimic din Lukavaț. 
Punerea ei în funcțiune este pre
văzută pentru anul 1972.

La festivitatea de inaugurare

Bosnia și Herțegovina, 
loc festivitatea de inau- 
a lucrărilor la o nouă 
de ciment, care urmea- 
construită în colaborare

au participat Pașa Mandici, 
membru al Consiliului Federa
ției, Nikola Andrici, președintele 
Vecei Republicane a Skupștinei, 
Vlatko Ciosici, președintele Ve
cei economice a Skupștinei, 
Muriaz Osmanaghici, secretar 
pentru industrie al Vecei Exe
cutive Republicane, reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat din Lukavaț și numeroși 
cetățeni ai orașului. Au partici
pat, de asemenea, Vasile Șandru, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Belgrad, și mem
brii ambasadei.

Djordje Andriașevici, adjunct 
al directorului general al fabri
cii de sodă din Lukavaț, a ros
tit un cuvînt de salut, sublini
ind importanța pe care o are 
construirea acestei fabrici pen
tru economia iugoslavă. El a e- 
vidențiat, de asemenea, aportul 
industriei din România la înăl
țarea acestui obiectiv.

Turcia prezentului
derne, amprente evidente ale 
civilizației. Dinamismul și ti
nerețea Ankarei, ridicată pe 
podișul Anatolieî, încremenit 
în contemplarea vestigiilor 
trecutului, sînt un simbol al 
voinței de creație și înnoire 
a poporului turc. Sobrietatea 
monumentală a Mausoleului 
strălucitului om de stat Ke
mal Atatiirk, exemplarele u- 
nice, de o rară frumusețe, a- 
dunate în Muzeul Hilit, cu- 
prinzătoarea și deja renumita 
Universitate tehnică .— . sînt 
numai cîteva din obiectivele 
care nu scapă nici unui ..că
lător sosit în capitala țării.

Izmirul — „poarta deschi
să de 5 000 de ani către lume"
— demonstrează convingător 
virtuțile comerțului internați
onal, în timp ce antica cetate 
Efes și prima capitală a Im
periului Otoman — Bursa
— oferă vizitatorului prilejul 
să admire perfecțiuni arhitec
tonice, opere de arta impre
sionante ale unor civilizații 
trecute. La Istanbul, același 
vizitator urmărește cronica 
înscrisă în piatră a Europei 
șl a Asiei și simte, totodată, 
trepidația contemporană a u- 
nui mare centru economic și 
cultural.

Căci în Turcia prezentul 
nu este estompat sau substi
tuit de trecut. Creația con
temporană a poporului turc, 
drumul îndrăzneț pe care l-a 
parcurs în cele cîteva decenii 
care au trecut de cînd a în
ceput opera de creare a Tur
ciei moderne îți Iasă o impre
sie dintre cele mai puternice. 
Eforturile pe care poporul turc 
le depune pentru o continuă 
ascensiune pe scara valorilor 
materiale, culturale și spiritu
ale, realizările ca și perocupă- 
rile sale de viitor îți apar 
pregnant în evidență în cursul 
vizitei în această țară.

„Cel de-al doilea plan cin-

tilaterale, între toate țările 
balcanice — au înregistrat 
succese importante pe drumul 
prieteniei și colaborării. A- 
ceste succese sînt confirmate 
atît de schimburile de vizfte 
care au avut loc în ultimii 
ani: vizita în Turcia a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu —• care a 
marcat un moment de o deo
sebită însemnătate în istoria 
relațiilor româno-turce, — vi
zita primului ministru, Ion 
Gheorghe Maurer, a premie
rului Suleyman Demirel în 
România, vizitele unor dele
gații parlamentare, ale miniș
trilor de externe, precum și 
vizita, care începe astăzi, în 
țara noastră a președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay; cît și de acordurile 
de colaborare încheiate între 
cele două țări, care cuprind 
cele mai diverse domenii de 
activitate, constituind un ca
dru contractual favorabil dez
voltării în continuare a rela
țiilor bilaterale: protocolul 
privind schimburile de măr
furi, convenția consulară, 
convenția de asistență juridi
că, acordul rutier, acordul în 
domeniul turismului etc.

Dar dovada cea mai con
cludentă a eficienței bunelor 
relații statornicite între Româ
nia și Turcia o constituie sen
timentele reciproce de stimă 
și prețuire ale celor două 
popoare. „Vizita în Turcia a 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu — 
sublinia cu prilejul unei re
cente convorbiri, deputatul 
Eroi Akțal — a avut un rol 
deosebit de important în con
solidarea și extinderea relații
lor româno-turce. Acestui scop 
îi va fi închinată, desigur, și 
vizita în țara dumneavoastră 
a președintelui Cevdet Su
nay".

NICOLAE IONESCU

Peruvienli sprijin*  
măsurile guvernului
• LA LIMA a avut foc un 

mare miting, organizat de Con
federația Generală a Oamenilor 
Muncii Peruvieni, la care au 
participat mineri, muncitori de 
pe plantațiile de trestie de za
hăr, țărani, - - •
r.entanți ai 
populației, 
al C.G.T.P.
Espinosa, a ________...__ _ ___
prilej că oamenii muncii peru
vieni sprijină acțiunile guver
nului îndreptate împotriva oli
garhiei și reacțiunii, spre rea
lizarea unor profunde transfor
mări sociale. Arătlnd că reacțiu- 
nea internă încearcă să zădărni
cească. reforma agrară și alte 
măsuri progresiste ale guver
nului, Espinosa a chemat po
porul Peruvian să-și intensifice 
acțiunile pentru apărarea aces
tor măsuri și a propus crearea 
pe întreg teritoriul țării a unor 
„Comitete de apărare a revolu
ției".

studenți și repre- 
altor categorii ale 
Secretarul general 

din Peru, Gustavo 
subliniat cu acest

Corespondențele de presă din 
Spania semnalează o recrudes
cență a mișcării revendicative 
studențești. La Madrid și Bar
celona, studenții au format pi
chete de protest care staționea
ză în fața universității cerînd 
reducerea taxelor universitare 
și respectarea promisiunilor fă
cute de autorități că vor asigura 
noi spații pentru săli de cursuri 
și laboratoare. O adunare stu
dențească s-a desfășurat, vine
rea trecută, în incinta Politeh
nicii barceloneze . în sprijinul 
construirii de noi laboratoare, 
absolut necesare.

In pofida interdicțiilor, a fost 
convocată — potrivit unor in
formații provenite din Madrid 
— o adunare generală a repre
zentanților sindicatelor libere 
studențești din toate centrele 
universitare spaniole. Adunarea 
ar avea ca obiectiv fixarea 
unui p’an de acțiune în vede
rea satisfacerii cerințelor de 
îmbunătățire a condițiilor de 
învățătură. Lideri ai sindicate
lor libere studențești (interzise 
de autorități, dar grupînd ma
rea majoritate a studențimii) au 
declarat, așa cum semnala co
tidianul vest-german DIE WELT 
într-o informație din capitala 
spaniolă, că „folosirea mecanis
mului demonstrațiilor și greve
lor studențești va deveni inevi
tabilă în viitorul imediat dacă 
autoritățile nu iau nici o ini
țiativă palpabilă în rezolvarea 
cererilor de asigurare a unor 
spații universitare acceptabile 
și, în general, a unor condiții 
normale de învățătură". Aceste 
revendicări sînt sprijinite și de 
un număr remarcabil de cadre 
didactice universitare, care cri
tică aspru forurile guvernamen
tale pentru supraaglomerarea 
facultăților datorită gravei insu
ficiențe a sălilor de cursuri, pen
tru slaba înzestrare a labora
toarelor și bibliotecilor, pentru 
încetineala cu care se preocupă 
de necesitățile urgente și de 
modernizarea învățămîntului 
superior.

In legătură cu aceste nemul
țumiri se remarcă și un alt fe-

• UN BILANȚ provizoriu 
al pagubelor provocate de re
centele inundații din Panama 
anunță moartea a cel puțin 30 
de persoane. Vaste regiuni din 
provinciile Bocas del Tor și 
Chiriqui sînt sub apă ca ur
mare a revărsării fluviilor Sixa- 
ola și Oricamola. Aproximativ 
5 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

• ÎN URMA UNUI ACCI
DENT feroviar, care s-a produs 
în nordul Slovaciei, au fost în
registrate pagube materiale în 
valoare de aproximativ un mi
lion de coroane, anunță agenția 
C.T.K. Totodată, două persoane 
și-au pierdut viața.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
avut sîmbătă o întrevedere cu 
membrii delegației americane

la festivalul
internațional

„Zilele muzicale
din martie"

în cadrul actualei ediții a 
festivalului internațional 
„Zilele muzicale din martie", 
la Casa de cultură din ora
șul Ruse și-au- dat concursul 
orchestra simfonică și corul 
radioteleviziiinii române. Sub 
conducerea dirijorului prin
cipal Iosif Conta, solii artei 
românești au interpretat cu 
mare succes Rapsodia a doua 
de George Enescu și „Missa 
Solemnis" de Beethoven.

La concert a fost de față 
Pavel Matev, președintele 
Comitetului pentru Cultură 
și Artă, Petar Danailov, 
prim-secretar al. Comitetului 
regional Ruse al P.C. Bul
gar, și alte persoane oficiale. 
A fost prezent Petre Bran- 
cuși, directorul direcției mu
zicale a Radioteleviziunii ro
mâne.

Orchestra simfonică și co
rul radioteleviziunii noastre 
participă cu regularitate la 
festivitățile muzicale de la 
Ruse. Prin virtuozitatea ar
tei lor interpretative, artiștii 
români și-au cucerit o bine
meritată popularitate. Pu
blicul din Ruse a primit cu 
căldură pe oaspeții români 

Iși a aplaudat îndelung pie
sele muzicale prezentate.

la convorbirile sovieto-ameri- 
cane privind limitarea armelor 
strategice (SALT), care ur- 
urmează să se deschidă joia 
viitoare la Viena. Președintele 
Nixon a dat membrilor delega
ției ultimele instrucțiuni privind 
poziția S.U.A. la aceste con
vorbiri.

Ațkins, o altă membră a 
grupului de hippies, implicată 
în afacerea Tate. Ea a confirmat 
că omorul a fost pus la cale de 
Manson.

Martoră la asasinat
• MARY TERESA BRUN

NER, una din membrele „fa
miliei" hippies conduse de 
Charles Manson, implicat în a- 
sasinarea actriței Sharon Tate, 
a declarat în fața unei Curți cu 
Jurați, că a asistat la asasinarea 
muzicianului Gary Hinman, de 
către Robert Kenneth Bauso- 
leil. Ea a confirmat că la acest 
asasinat a fost prezentă și Su-

• O NOUA MIȘCARE seis
mică a tulburat tihna dumini
cală a locuitorilor din capitala 
filipineză Manila și a regiunilor 
învecinate acestui oraș. Cutre
murul, de intensitate redusă, a 
durat 15 minute și s-a soldat cu 
distrugerea sau avarierea unor 
clădiri neconsolidate.

Este cea de-a 800 mișcare seis
mică înregistrată la Manila 
după puternicul cutremur care 
a avut loc săptămâna trecută, 
cînd 12 persoane au fost ucise 
și cîteva sute rănite.

• DUPĂ PUTERNICELE 
PLOI de la sfîrșitul săptămînii 
trecute. Tokio, capitala japoneză 
a arborat stindardele delicate 
ale pomilor înverziți, iar popu
lația orașului, respectînd o ve
che și tulburătoare tradiție, a 
sărbătorit duminică „înflorirea 
cireșului".

Femeile împodobite cu cele 
mai strălucitoare kimonouri, 
bărbații înarmați cu aparate de 
fotografiat au inundat străzile 
și mai ales parcurile pentru a 
aștepta în liniște să surprindă 
clipa solemnă și unică în care 
floarea de cireș își deschide pe
talele.

Pentru japonezi, aceasta în
seamnă că a venit cu adevărat 
primăvara.

• PRIMELE date sosite în 
legătură cu catastrofa produsă 
la 11 aprilie la baza americană 
Udorn Thani din Tailanda men
ționează că nouă militari au 
fost uciși și alți 30 răniți. De 
asemenea, se apreciază că pa
gubele materiale sînt conside
rabile.

DESTINUL
INSULEI VISURILOR"

Pădurile tropicale a- 
proape au dispărut. Tere
nurile, altădată acoperite 
în culorile cunoscute ale 
culturilor de orez, au fost 
amputate. Peisajul feeric, 
răsărit parcă din albas
trul Pacificului, care i-a, 
determinat pe poeți să 
denumească Okinawa 
„insula visurilor", și-a 
pierdut strălucirea. Bun- 
kerele ultra-secrete, zeci
le de aeroporturi, rade de 
acostare a navelor mili
tare cu tonaj sporit, nu
meroasele cazărmi, sub a 
căror acoperișuri se adă
postesc în mod curent 
circa 100 000 de militari, 
au schimbat înfățișarea 
insulei.

„Insula visurilor**  a de
venit „port-avionul sta
bil" al Pentagonului. „Ar
cul și săgeata — nota cu
noscutul cotidian ameri
can NEW YORK TIMES 
— sînt probabil singurele 
tipuri de arme ce nu 
există în infernul arsenal 
de pe Okinawa". Relata
rea din ziarul new-yorkez 
nu este prea departe de 
realitate. Investigațiile 
întreprinse de unele or
ganizații politice din Ja
ponia au evidențiat exis
tența a 148 de baze mili
tare, incluzînd depozite 
de armament nuclear, de
pozite de arme bacterio
logice și chimice, 32 de 
baze de lansare a rache
telor, un dispozitiv de 
submarine nucleare în-

zestrate cu rachete „Po
laris'*.  Ocupația a început 
cu 25 de ani în urmă, la 
18 aprilie 1945. Controlul 
administrativ al grupului 
de insule a fost transferat 
americanilor la 28 aprilie 
1952. Elocvent pentru si
tuația la care a ajuns 
populația insulei sub ocu
pația americană ni se 
pare faptul relatat de 
statistici oficiale : nivelul 
de viață al locuitorilor 
Okinawei este de circa 
două ori mai redus față 
de cel al populației din 
prefectura Kagoshima, a- 
preciată ca cea mai săra
că din întreaga Japonie.

Dar, o dată cu trecerea 
anilor, cu rechiziționarea 
unor noi suprafețe agri
cole „necesare" instalații
lor militare, cu agravarea 
pericolului care-1 prezin
tă bazele din Okinawa, 
lupta pentru realipirea — 
„ittaika" — la Japonia, 
împotriva prezenței mi
litare străine, a cunoscut 
o intensitate de care în 
cele din urmă a trebuit 
să se țină seama la Tokio 
și Washington. După în
delungate discuții japono- 
americane și, în special, 
după vizita întreprinsă la 
sfîrșitul anului trecut de 
premierul Japoniei, Ei- 
saku Sato, la Washington, 
au devenit cunoscute in
tențiile Pentagonului și 
ale Departamentului de 
stat. Autoritățile ameri- ... ----  - - r-----

cane au recunoscut în țional brut). în virtutea

mai multe ocazii justețea 
revendicărilor privind 
realipirea la Japonia. în 
ceea ce privește soarta 
bazelor americane în Oki
nawa, însă, evoluția con
vorbirilor ca și termenii 
comunicatelor japono-a- 
mericane, au stîrnit în
grijorarea atît a popu
lației din insulă, cît și a 
locuitorilor din restul Ja
poniei. Ultimele lucrări 
ale comisiei de pregătire 
a retrocedării insulei că
tre Japonia — desfășurate 
în capitala Okinawei, 
Naha — la care au parti
cipat reprezentantul gu
vernului japonez, Jiro 
Takase, înaltul comisar 
militar american fn Oki
nawa, generalul James 
Lampert, precum și șeful 
organului executiv al 
Okinawei, Chobyo Yara, 
au constituit, după apre
cierea observatorilor, o 
încercare de calmare a 
nemulțumirii populare în 
legătură cu modul în care 
guvernul de la Tokio a 
consimțit „să plătească 
restituirea insulei" (YO- 
MIURI).

După cum e cunoscut, 
în virtutea constituției 
sale postbelice. Japonia 
s-a autoangajat să renun
țe Ia constituirea unei ar
mate puternice (potrivit 
ziarului LE FIGARO, în 
prezent această țară alocă 
scopurilor militare doar 1 
la sută din produsul na-

„tratatului de pace" sem
nat separat de S.U.A. și 
Japonia la San Francisco 
în 1951 și a „tratatului de 
securitate'*  japono-ame- 
rican, încheiat în 1960, 
Statele Unite au primit 
dreptul de a folosi teri
toriul japonez pentru am
plasarea bazelor sale în 
această regiune, conside
rată ca fiind strategică 
din punctul de vedere al 
Pentagonului. Aceste baze
— în virtutea acordurilor
— vor putea fi angajate 
intr-un conflict numai cu 
aprobarea guvernului ja
ponez. înțelegerea de mai 
sus a primit ulterior de
numirea de „sistemul 
consultărilor . prioritare**.  
In ceea ce privește retro
cedarea Okinawei, admi
nistrația americană și-a 
dat consimțămîntul în 
acest sens, cu condiția ca 
bazele militare din arhi
pelag să se bucure de 
același statut ca și cele
lalte baze staționate deja 
în Japonia. Deci, o extin
dere automată a conven
țiilor militare bilaterale 
și asupra Okinawei. Nu
mai că, pe această insulă 
sînt depozitate și arme 
nucleare, arme ce nu fac 
parte din inventarul mi
litar al bazelor ce se află 
pe restul teritoriului ja
ponez. In fața puternice
lor manifestații de. pro
test desfășurate în întrea
ga Japonie, a situației po
litice interne, guvernul

japonez a solicitat Wa
shingtonului „retroceda
rea insulelor fără arme 
nucleare". Și nu este ex
clus ca în momentul re
trocedării, într-adevăr, pe 
Okinawa să nu se mai 
afle arme nucleare. Căci 
cererea japoneză a fost 
onorată la Casa Albă cu 
condiția obținerii unui 
„amendament". Sato l-a 
acceptat. în caz de „criză 
internațională gravă", ar
mele nucleare vor putea 
fi reintroduse în arhipe
lag. Această concesie a 
premierului japonez a fost 
interpretată de partidele 
aflate în opoziție drept o 
poartă deschisă pentru 
pătrunderea lesnicioasă a 
armelor nucleare ameri
cane nu numai în Okina
wa, ci în întreaga Japo
nie. în plus, noțiunea de 
„criză internațională gra
vă" nu poate fi absolvită 
de interpretări, din mo
ment ce unul din parte
neri se află angajat, prin 
bazele sale militare, în 
numeroase puncte ale glo
bului.

Recenta reuniune a co
misiei de pregătire a re
trocedării Okinawei (ase
menea întîlniri vor avea 
loc lunar) nu a reușit sa 
înlăture neliniștea privind 
soarta viitoare a „insulei 
visurilor".

IOAN TIMOFTE
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nomen, care, pare-se, a început 
să neliniștească și. autoritățile. 
„Structurile învechite și preca
ritatea materială a universității 
spaniole — remarcă DIE WELT 
— au generat un exod de pro
porții alarmante al cadrelor di
dactice universitare**.  S-a aflat, 
astfel, din surse oficioase, că 
numai in ultimii doi ani au ple
cat la universități din S.U.A., 
Argentina. Brazilia și Anglia 86 
de cadre universitare, printre 
care 12 șefi de catedre.

Cu prilejul unei conferințe a 
rectorilor, desfășurată la Uni
versitatea din Tenerife, repre
zentantul ministrului spaniol de 
resort a relevat că guvernul in
tenționează să pună în aplicare, 
„într-un viitor nu prea înde
părtat**.  primele puncte ale pro
iectului de reformă universita
ră, și anume „cele incluzînd 
eforturile materiale sporite și o 
extindere a rețelei universita
re'*.  în cercurile universitare se 
remarcă faptul că „planurile**  și 
mult promisele măsuri reforma
toare ale autorităților rămîn ex
trem de vagi. într-un articol pe 
marginea conferinței din Tene
rife, revista CUADERNOS 
PARA EL DIALOGO subliniază 
că „de ani de zile se vorbește 
despre necesitatea unei reforme 
fără a se întreprinde nimic se
rios, iar astăzi avem în față a- 
celeași interminabile discuții în 
comisiile Cortes-ului și aceleași 
declarații vagi de intenții nobi
le". Redactorii revistei relevă 
că universitatea spaniolă „duce 
o lipsă acută de mijloace de 
existență, a făcut numeroase 
datorii la diferite bănci națio
nale și străine, iar mijloacele de 
care dispune pentru laboratoare 
și biblioteci pot provoca numai 
zîmbete". Ei conchid că „nu
mai o urgentă reconsiderare a 
mijloacelor alocate pentru uni
versitate, o dată cu o democra
tizare structurală a universită
ții poate preveni explozii, altfel 
inevitabile, în rîndul unui tine
ret care dorește să învețe și 
vrea să se bucure de o pregătire 
absolut necesară la scara știin
ței și civilizației moderne**.

Asemenea semnale de alarmă, 
ca și actuala recrudescență a 
mișcării revendicative studen
țești, nu anunță zile calme in 
centrele universitare spaniole*
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CHILE FACE

COMERȚ

CU CUBA
„Embargoul a fost înfrînt. 

Chile face comerț cu Cuba“, 
este titlul comentariului publi
cat de ziarul chilian „Diario 
Ilustrado" cu prilejul plecării 
din portul San Antonio a unei 
nave care transportă 5 000 de 
tone de produse agricole des
tinate Cubei. Acesta este pri
mul lot de mărfuri pe care 
Cuba îl primește din Chile pe 
baza contractului, în valoare 
de aproximativ 3 milioane de 
dolari, încheiat recent între 
reprezentanții întreprinderilor 
de comerț din cele două țări.

De asemenea, ziarul citat 
menționează că în 1971 expor
tul chilian de prod-use agricole 
în Cuba se va cifra la aproxi
mativ 8 milioane de dolari.

Agravarea
tensiunii politice

in Guatemala
Asasinarea ambasado

rului vest-german KarI 
von Spreti Ia Ciudad de 
Guatemala a provocat o 
agravare a tensiunii po
litice din Guatemala. 

Se pare că țara se află în 
pragul unui nou val de vio
lență ca urmare a amenințări
lor formulate de organizația 
de extremă dreaptă „Mano- 
de a trece la executarea unor 
membri ai Forțelor armate re
bele, care l-au 
ambasadorul 
Deja, această organizație 
făcut o primă victimă în per
soana fostului deputat Pedro 
Angel Cesar Montenegro, care 
a fost găsit ucis în apropierea 
locului unde a fost asasinat) 
von Spreti.

asasinat pe 
vest-german.
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