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FIECARE
ÎNTREPRINDERE

POATE
REALIZA
MAI MULT

Acum, cînd „bilanțul" primului 
trimestru este cunoscut în toate a- 
mănuntele sale, iar rezultatele lunii 
aprilie au fost conturate, se poate 
trage concluzia că ritmul și propor
ția îndeplinirii planului, a angaja
mentelor luate în întîmpinarea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării țării 
reflectă în mare măsură posibilită
țile și rezervele existente în între
prinderile industriale din județul 
Arad.

în primul trimestru, pe ansam
blul industriei județului, planul 
la producția globală a fost realizat 
în proporție de 101 la sută, la pro
ducția marfă vîndută și încasată — 
de 102,3 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut eu 0,3 la sută în 
plus față de prevederi. Totuși, din 
cele 28 de întreprinderi republicane 
din județ, 3 nu și-au îndeplinit pla- 

;JfSjil Ia producția globală, una la pro- 
clwAția marfă vîndută și încasată și 
3 n-au atins productivitatea muncii 
planificată. De ce oare ?

Mai întîi, pentru că sarcinile de 
plan au fost modificate de-a lungul 
trimestrului, iar în numeroase rîn- 
duri chiar și în ultimul moment. La 
cinci întreprinderi ele au fost majo
rate cu 4,4 milioane lei, iar la altele 
prevederile planului s-au diminuat 
cu 13 milioane lei. Aș aminti aici că 
la fabrica de confecții planul a fost 
mai întîi mărit și, după aceea, mic
șorat cu 11,5 milioane lei. Un aseme
nea „joc" în sus și în jos cu preve
derile planului nu a fost de natură 
să creeze un climat de stabilitate și 
de stimulare a eforturilor pentru 
realizarea sarcinilor economice pe 
primul trimestru.

Uzina de strunguri, IPROFIL Arad 
șl alte unități moderne au consem
nat în primul trimestru al acestui an 
restanțe la un indicator sau altul. 
Este adevărat, la uzina de strun

ea '..guri, o influență nefavorabilă a 
țvd vut-o și lipsa unor panouri 
ț lectrice, care n-au fost livrate 
"T ud „Automatica“-București. Dar 

tot atît de adevărat este că dacă 
uzinarea pieselor pentru strunguri 
s-ar fi făcut în avans, creîndu-se un 
decalaj între secții, atunci rămînerea 
în Urmă putea fi mult atenuată. în 
luna aprilie, activitatea uzinei s-a 
îmbunătățit simțitor și s-au recuperat 
o parte din restante. Nu se poate 
spune, însă, că comitetul de direcție 
de aici ar fi epuizat resursele de fo
losire cu mai multă chibzuință a 
forței de muncă, a timpului de lucru 
și a mijloacelor tehnice, că nu mai 
are destule probleme de rezolvat în 
vederea îmbunătățirii pregătirii fa
bricației. pentru ca sectorul prelu
crări să meargă cu un pas înaintea 
celui de montaj, condiții esențiale 
de care depinde ritmicitatea produc
ției șl a livrărilor.

Cît privește IPROFIL Arad, 
această întreprindere a rămas da
toare economiei naționale cu produ
se în valoare de aproape două mili
oane lei. Rămînerea în urmă se da
torează neajunsurilor în aprovizio
narea cu anumite materii prime, dar 
și insuficientei preocupări pentru or
ganizarea judicioasă a fluxului teh
nologic. Comitetul de direcție a sub
apreciat măsurile necesare pentru 
creșterea stocului de semifabricate, 
care în prezent este sub cel normat 
și perturbează bunul mers al pro
ducției.

Am ținut să amintim situația celor 
două mari unități arădene deoarece 
activitatea și rezultatele lor cîntă- 
resc greu în balanța economiei jude
țului. Dacă aceste întreprinderi se 
aliniau și ele în pas cu efortul gene
ral, atunci realizările erau mult mai 
consistente.

Pe primul trimestru, angaja
mentul în domeniul industrial pre
vede fabricarea unor produse su
plimentare în valoare de aproape 
9 milioane lei ; sarcinile au fost rea
lizate si depășite cu circa 5 milioane 
lei. Angajamentul pe ansamblul

în avans 
față de grafic

în aceste zile, constructorii și mon- 
torii T.C.M.M. Tg. Mureș, șantierul 
nr. 5 din Bălan, au continuat să îna
inteze cu lucrările instalației de pre
parare a minereului nr. 5, obiectiv 
important al planului de moderni
zare și mărire a capacității de pro
ducție a întreprinderii miniere din 
localitate. Clădirea secției de măci
nare este în curs de finisare. Hala 
flotației se găsește, de asemenea, în 
fază înaintată ; aici circa 50 la sută 
din utilaje au fost montate. Con
structorii și montorii au creat un 
avans de 30 de zile față de grafic. 
Succesele obținute de colectivul șan
tierului se datoresc bunei folosiri a 
capacității mașinilor și instalațiilor, 
aplicării metodelor științifice de lu
cru. în ultimele două luni s-a mun
cit efectiv în două schimburi ; silo
zul de minereu sfărîmat s-a betonat 
prin glisare. 

județului de a da peste plan o pro
ducție marfă vîndută și încasată în 
valoare de 13 milioane lei a fost cu 
mult depășit, realizîndu-se 28 620 000 
lei. Dar nici cu acest rezultat nu pu
tem fi mulțumiți pe deplin, deoarece 
angajamentul inițial este cu mult sub 
posibilitățile existente în industria 
județului.

Se poate aprecia că fiecare între
prindere industrială dispune de im
portante resurse pentru îndeplinirea 
exemplară a planului și a angaja
mentelor. Este o concluzie pe care 
am desprins-o atît din studiile între
prinse de unele organizații de partid 
și comitete de direcție, cît și de co
misia economică județeană. Sondaje
le și analizele la fața locului indivi
dualizează în mod deosebit necesi
tatea de a se folosi cu eficientă tot 
mai ridicată „zestrea" tehnică a în
treprinderilor, prin mărirea coefi
cientului de schimburi, reducerea în
treruperilor și a stagnărilor, spori
rea suprafețelor productive în de
trimentul celor destinate depozite
lor, organizarea mai bună o fluxului 
tehnologic.

Sporuri de productivitate a muncii 
și de producție s-au obținut și se 
pot obține, în continuare, pe baza 
utilizării cu indici intensivi ridicați 
a unor mijloace tehnice. Analizele 
întreprinse- au identificat în acest 
sens mari rezerve în domeniul creș
terii vitezei de lucru a mașinilor, 
modernizării și perfecționării aces
tora, folosirii de S.D.V.-uri, stabilirii 
unor regimuri și parametri optimi de 
funcționare a utilajelor. în întreprin
derile județului există încă destule 
utilaje care sînt folosite sub indicii 
planificați. Numai în unitățile con
structoare de mașini s-au irosit; din 
cauza stagnărilor în funcționarea u- 
nor mașini din secțiile de bază, circa 
5 000 ore pe lună.

Iată, deci, că nu s-au epuizat nici pe 
departe rezervele de creștere a 
producției, a randamentului mijloa
celor tehnice. Calculele arată că, în 
industria textilă a județului, de pil
dă, mărirea cu 1 la sută a indicelui 
de folosire extensivă a mașinilor în
seamnă un spor de producție de 
75 tone fire și 330 000 metri pătrați 
țesături, iar în întreprinderile con
structoare de mașini, prin aplicarea 
unor măsuri de organizare mai bună 
a locurilor de muncă, se poate asi
gura o creștere cu 2 la sută a aces
tui indice. Tocmai de aceea, nici un 
efort nu trebuie precupețit în vede
rea încărcării echilibrate a tuturor 
utilajelor, creșterii coeficientului de 
schimburi, înlăturării întreruperilor 
și stagnărilor. Este nevoie, însă, ca 
activitatea compartimentelor de în
treținere și reparații ale mașinilor 
să se îmbunătățească necontenit, 
pentru a se scurta durata de imobi
lizare a acestora. Trebuie scoase din 
starea de imobilizare și acele utilaje 
care nu sînt folosite decît sporadic.

Toate aceste măsuri se imnun apli
cate neîntîrziat în fiecare întreprin
dere. indiferent dacă și-a realizat 
sau nu sarcina de creștere a pro
ductivității muncii. Cu acuitate se 
ridică această problemă în acele 
unități industriale în care factorul

Ing. Gheorghe SIMON 
șeful comisiei economice a 
Comitetului județean Arad 
al P.C.R.

(Continuare în pag. a H-a)

ȘTIINȚA CA FORMĂ A MUNCII
NEMIJLOCIT PRODUCTIVE

Este un fapt care merită 
să fie subliniat și reținut : 
marile transformări revolu
ționare care, în epoca ac
tuală, eliberează și ridică 
munca la rolul de condu
cătoare a vieții sociale, se 
îmbină cu spectacularul a- 
vînt al științei. devenită 
factor determinant al pro
ducției materiale și spiri
tuale.

împletirea dintre revolu
ția socială și revoluția teh- 
nico-științifică sînt carac
teristice acestui veac. A- 
lianța dintre știință și mun
ca productivă este motorul 
de o forță practic nemăr
ginită — poate încă insufi
cient folosit — al dezvol
tării multilaterale a socie
tății noastre socialiste.

O privire aruncată îna
poi, într-o clipă de răgaz, 
ne arată că în cele două

Exteriorul Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești Foto: M. Andreescu

ÎN ACESTE ZILE PE OGOARE

Harnicii semănători 
au îmbunătățit
(SMsiderabil diagrama 
campn&mti agmo:le

(De la corespondenții noștri). — 
în zilele de 1, 2 și 3 mai, în întreaga 
țară, oamenii muncii din agricul
tură, răspunzînd chemării partidu
lui și guvernului, au depus eforturi 
susținute pentru folosirea din plin 
a timpului și mașinilor agricole în 
scopul intensificării ritmului la se
mănat și celelalte lucrări de sezon. 
De pe ogoare ne-au sosit la redac
ție foarte multe vești care anunță că 
numeroase întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole au 
terminat semănatul porumbului și 
continuă intens celelalte lucrări de 
primăvară.

In județul Arad, printr-o muncă 
bine organizată, s-a reușit ca în 
ziua de 3 mal să se termine semă
natul porumbului pe Întreaga su

Cotidian de mare tiraj, editat de uniunea i'iaponaia a coope
rativelor Agricole de Producție.

Ziarul „Satul socialist" apare zilnic în 4 pagini, iar sîmbăta în
i 6 pagini. >
/ Prețul unic al unui exemplar — 30 de bani. De vînzare la chioșcu- 
t rile de difuzare a presei și la magazinele cooperației de consum. » 
i Abonamentul lunar — 8 lei ; trimestrial — 24 lei. Abonamentele ’ 
/ se fac prin factorii poștali, difuzorii procentuali, oficiile și agențiile ț 
t poștale.
! LOCUITORI Al SATELOR,
J CITIȚI CU TOȚII ZIARUL SATUL SOCIALIST I J

de acad. Nicolae TEODORESCU

decenii și jumătate de la 
eliberare, știința și tehnica 
modernă au pătruns în 
ateliere, întreprinderi, u- 
zine, pe ogoare, înze
cind forța creatoare a 
muncii. Știința românească 
— îndrumată de partid — 
a înțeles că direcțiile prin
cipale ale activității ei sînt 
dictate de marile necesi
tăți umane și cu precădere 
de construcția societății so
cialiste. în ultimii ani, în
deosebi, știința noastră 
sprijină mai puternic orga
nizarea producției și a 
muncii, conducerea și ges

tiunea economică a între
prinderilor. Un scurt bilanț 
al realizărilor din cîteva 
sectoare ale cercetării știin
țifice românești ilustrează 
eforturile cercetătorilor 
noștri.

în domeniul științelor 
matematice, în care școala 
românească are o frumoa
să tradiție, cercetarea a 
căpătat o amploare și o 
diversificare uimitoare. Di
recții noi au fost fructifi
cate rapid, alături de cele 
tradiționale. Deși unele sînt 
pur teoretice — ca teoria 
topologică a funcțiilor ana

litice, analiza funcțională 
sau geometria algebrică — 
altele, în schimb, și-au de
monstrat din plin valoarea 
aplicativă, ca logica mate
matică aplicată, lingvistica 
matematică, statistica ma
tematică, teoria hiperstabi- 
lității sistemelor automate 
nelineare, plasticitatea sau 
treologia, analiza numeri
că, precum și toate disci
plinele recente legate de 
calculatoarele electronice, 
ca teoria limbajelor de 
programare, teoria algorit- 
melor etc.

In fizică, direcțiile de

prafață planificată, cu excepția 
unor suprafețe neînsemnate unde 
există multă umiditate;'

Tovarășul Gheorghe Goina, Erou 
al muncii socialiste, președintele 
cooperativei agricole din Sîntana, 
ne-a spus că țăranii cooperatori și 
mecanizatorii au lucrat din plin 
ziua la semănat, iar noaptea la 
pregătitul terenului și au reușit să 
recupereze rămînerile în urmă, să 
însămînțeze la timp toate culturile 
din această primăvară.

De asemenea au terminat semă
natul porumbului întreprinderile a- 
gricole de stat din județul Alba și 
cele aparținînd trustului zonal Ti
mișoara.

în județul Sălaj, pînă sîmbătă 
seara au terminat semănatul po

IN ZIARUL DE AZI

© Edilii în plin efort 
de primăvară ® Fap
tul divers ® Clubul- 
factor decisiv al pro
gramului de pregă
tire olimpică © 1 Mai 
peste hotare

rumbului peste 60 de cooperative 
agricole de producție din cele 99 
existente. în total a fost introdusă 
sămînța în pămînt pe 40 000 ha 
din cele 46 600 ha. Pentru urgenta
rea ritmului de semănat în unitățile 
agricole rămase în urmă la acea
stă lucrare, organele județene de 
partid și uniunea agricolă au lua! 
măsuri pentru organizarea mai te
meinică a muncii, în așa fel încît în 
cel mult două zile toate unitățile 
agricole să termine semănatul po
rumbului. Deși au existat condiții 
nefavorabile din cauza excesului 
de umiditate, lucrările agricole au 
fost executate în condiții optime.

Și în județul Bihor au terminat 
semănatul porumbului majoritatea 
cooperativelor agricole din zona 
de șes. Mai există însă însemnate 
suprafețe de semănat în zona de 
deal, respectiv în regiunea Aleșd și 
Beiuș. Mult rămase în urmă sînt 
lucrările de semănat și arat în 
raza de activitate a întreprinderi
lor de mecanizare a agriculturii Ti- 
leagd și Sînmartin, care deservesc 
circa 100 de cooperative agricole 
din zona de deal. Ținînd seama că 
în majoritatea unităților de șes a 
fost terminat semănatul porumbu
lui, este necesară o regrupare a 
mijloacelor mecanice pentru ca să 
fie intensificate lucrările agricole și 
în aceste unități.

în județul Bacău s-a încheiat se
mănatul culturilor timpurii și s-a 
intensificat semănatul porumbului, 
în ultimele trei zile au fost semă
nate cu porumb 16 000 ha depășind 
viteza zilnică cu 700 ha. Aceasta se 
datorește măsurilor luate de orga
nele județene pentru organizarea 
mai temeinică a muncii, prin re
gruparea forțelor de la unitățile 
care au terminat această lucrare, 
ceea ce dă garanția că în cel mult 
trei-patru zile se va termina semă
natul culturilor de primăvară.

(Continuare în pag. a III-a)

cercetare sînt cele mai mo
derne, înfățișînd capitole 
atît de pasionante și cu 
adinei repercusiuni asu
pra practicii, ca fizica 
reactorilor nucleari și a 
radioizotopilor, a energii
lor înalte și joase, a plas
mei și a corpului solid 
Dezvoltarea fizicii teore
tice a oferit o temelie pu
ternică multor cercetări cu 
caracter aplicativ. Colabo
rarea fizicienilor cu diver
se unități productive și-a 
găsit concretizare într-o 
multitudine de dispozitive, 
aparate, instalații, procese 
tehnologice. Putem enu
mera succint : diferite
tipuri de tranzistor!, dio
dele tunel, tuburi cu des
cărcări în gaze, metode de 
chimizare a gazului metan, 

(Continuare în pag. a II-a)

Acești oameni 
izolați care nu se 

simt singuri
Acum, după ce au 

trecut cîteva săptămîni 
de cînd m-am despărțit 
de oamenii Lotrului și 
încerc să le găsesc o 
caracteristică, știu că 
există în structura lor 
ceva aparte. Care este 
această radiație specifi
că a constructorilor hi
drocentralei de pe Lo
tru? Cred că ea se poate 
numi finețe, finețe su
fletească, în ciuda ima
ginii consacrate pe care 
o avem despre con
structori în general și 
care ni-i arată ca fiind 
aspri, duri, pentru că — 
așa ne imaginăm — 
asta ar veni de la ca
racterul muncii lor. De
sigur e foarte comod, și 
uneori tentant, să de
cretezi o identitate per
fectă între munca aspră 
a unor oameni pe ca- 
re-i vezi lucrînd în cre
ierul munților, cățărați 
pe stînci, în ger, uneori 
agățați în frînghii, și 
între structura sufle
tească modelată — ai 
zice — în încrîncenarea 
dintre ei și duritatea 
munților. Dar nu-i o- 
bligatoriu să se întîm- 
ple așa — și de fapt nu 
se întîmplă. Dimpotri
vă, munca aceasta, izo
larea în care trăiesc, 
faptul că locuiesc în 
mici colonii — fiecare 
o mare familie — și mai 
ales faptul că ceea ce 
au ei de făcut le soli
cită calități umane cu 
totul speciale, îi adîn- 
cește în omenia lor.

Mă aflam de două
zeci de minute în mij
locul unei brigăzi de 
mineri, la lotul Mănăi- 
leasa, aproape de bara
jul Vidra, pe o galerie, 
la 1 200 metri în inte
riorul muntelui. Bri
gada lui Alexandru 
Farcaș. Farcaș însuși 
îmi arătase ce fac ei și 
îmi povestise cum ve
nise aici de la Argeș 
cu aproape toată briga
da și cum s-a schimbat, 
în cîțiva ani, meseria 
lor, cum a trecut ea de 
la rudimentul armătu
rii în lemn la meto
dele moderne ale susți
nerii în intre metalice 
și în ancore. Venise 
clipa să ne luăm rămas 
bun și atunci Alexan
dru Farcaș m-a rugat 
să trec în reportaj șl 
numele a încă vreo 
cîțiva mineri.

— Că nu se poate alt
fel... îmi explică el — 
uite, să vorbiți șl des
pre Constantin Epure...

Da, îmi și pregătisem 
o frază : „...In brigada
aceasta în care mai lu
crează și Constantin 
Epure și alții...". Dar 
nu, Farcaș voia altceva:

— Și Gheorghe Iri- 
muș, și Gheorghe Sla
vic, și Ion Cocol, și 
văru-său Ion T. Cocol, și 
Alexandru Pop, și Ion 
Gheorghe, și Valeriu 
Suciu, și Marin Vlaicu, 
și Ion Mihăilă, și Ion 
Suciu, și Constantin 
Leu și...

Am înțeles; voia să 
scriu numele tuturor 
celor 46 de mineri ai 
brigăzii.

— Asta-i brigada 
noastră — mi-a spus el 
în încheiere. Dacă o 
să spuneți numai „bri

gada lui Farcaș" n-o 
să însemne mai nimic...

Doar așa, prin toți 
cei 46, brigada repre
zintă într-adevăr o en
titate umană, o valoa
re, o forță. Cultul va
lorii umane, al respec
tului față de tovarășii 
de muncă, iată una din
tre acele radiații spe
cifice ale constructori
lor de la Lotru.

Am cunoscut pe șan
tierul uzinei, la 130 de 
metri sub pămînt, un

reportaj de 
Mihai CARANFIL

tînăr inginer stagiar. Se 
află pe șantier de vreo 
zece luni, de cînd 
a absolvit facultatea 
de construcții din 
București. Nicolae Băr- 
bulescu lucrează acum 
la betonarea bolții uzi
nei subterane ; l-am 
văzut amestecat printre 
dulgheri și fierari beto- 
niști, se confunda cu ei, 
se mișca degajat în 
atmosfera acestei munci 
și am dedus că tot ce 
se întîmplă acolo îl in
teresa în cel mal înalt 
grad. Pe tînărul acesta 
de 26 de ani, destul de 
firav, cu trăsături deli
cate. mărturisesc, nu 
mi-1 închipuiam adap
tat la felul de viață și 
la asprimea muncii din 
subteranele Lotrului. 
Din amfiteatrele facul
tății a intrat direct în 
viața trepidantă a șan
tierului.

— Nu știu, n-am ob
servat cum s-a petre
cut adaptarea. Cred că 
spontan. Am fost pus 
dintr-odată să răspund 
de ceva a cărui impor

JAPONIA

Intensificarea mișcării 
peotra retrwedsrea

Okinawei
CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA EL. ȚUIV

In Japonia se urmărește cu viu in
teres pregătirea negocierilor cu Sta
tele Unite în legătură cu viitorul 
Okinawei. în acest sens, au provocat 
nemulțumiri declarațiile recente ale 
subsecretarului de stat al S.U.A., 
Alexis Johnson, fost ambasador la 
Tokio, care a afirmat în subcomisia 
senatorială pentru problemele exter
ne că S.U.A. nu pot renunța la ba
zele lor nucleare din Okinawa și 
nici la folosirea liberă a Okinawei în 
eventualitatea retrocedării ei. Con
comitent, alte oficialități ale guver
nului american, cu care s-a întreținut 
Fumihiko Togo, trimis special al Mi
nisterului de Externe japonez pentru 
a începe tratativele în problema re
trocedării insulelor, au afirmat că 
S.U.A. se mențin ferm pe poziția de 
a folosi liber Okinawa. Richard 
Snyder și Mortin Halperin, ambii a- 
sistenți ai Consiliului de Securitate 
Națională a S.U.A., au declarat des
chis trimisului de la Tokio că for
țele americane trebuie să folosească 
bazele nucleare și să aibă mînă li
beră în Okinawa. Există, chiar, u- 
nele afirmații potrivit cărora la 
Washington ar fi fost întocmit un 
plan secret de menținere a Okina
wei pe încă o perioadă de cel puțin 
zece ani.

în măsura în care S.U.A. nu vor 
modifica această atitudine, guvernul 
japonez, în ce privește Okinawa, se 
va afla într-o situație cel puțin de
licată, întrucît în țară există deja un 
puternic curent de opinie, potrivit 
căruia Okinawa trebuie să fie retro
cedată cît mai curînd și desființate 
bazele nucleare americane. Acest cu
rent s-a afirmat cu vigoare în ulti
mele zile. 

tanță a pus stăplnire pa 
mine... — îmi spunea el 
a doua zi, cînd l-am 
surprins într-o clipă de 
răgaz.

Da, atmosfera, exi
gența unui colectiv de 
oameni căliți cum este 
cel de la Lotru, infu
zează cu tărie spiritul 
responsabilității. Intr-un 
astfel de climat, oame
nii se concentrează cu 
maximum de seriozi
tate asupra celor mal 
îndrăznețe Idei con
structive... De pildă, 
așa a fost posibilă 
schimbarea metodei 
preconizate inițial pen
tru a fi săpată conduc
ta forțată (cu o încli
nare de peste 30 de 
grade șl cu o cădere de 
800 de metri). Mulți 
specialiști din afara 
șantierului s-au stră
duit să găsească me
toda optimă de a per
fora muntele în condi
țiile acestei înclinări. 
Problema au rezolvat-o 
însă, radical și practic, 
oamenii șantierului.

în primăvara aceasta 
am văzut cum se năș
tea una dintre locali
tățile specifice șantie
rului. La Petrimanp, 
pe valea Latoriței. Un 
defileu între mari pe
reți de stîncă — e ca 
și cum munții s-ar fi 
rupt în două ca o pîlne 
lăsînd între ei o cră
pătură haotică. O apă, 
Latorița, se zbuciumă 
pe fundul acestei cră
pături, alte ape se a- 
runcă de sus. de la 
zeci de metri și cad 
vuind în Latorița. U- 
nele dintre ele nu pur
tau nici un nume : 
le-au botezat acum întîil 
constructori care au 
pătruns spre poiana 
Petrimanului. Așa se 
va ști, de exemplu, că 
cea mai frumoasă ca3-

(Continuarc 
in pag. a III-a)

La 130 de metri sub pămînt, constructorii 
hidrocentralei de pe Lotru construiesc imense 
cavități, în care se vor fixa agregatele și in

stalațiile viitoarei uzine
(Foto : C. Mihai)

...Fluvii nesfîrșite de oameni pe 
străzile orașelor japoneze : „Ziua 
Okinawei" a fost marcată la înce
putul acestei săptămîni cu prilejul 
împlinirii a 18 ani de la semnarea 
tratatului prin care Statele Unite 
au căpătat dreptul de administrație 
asupra insulelor, prin manifestații 
impresionante desfășurate pe tot 
cuprinsul arhipelagului nipon. în 
cadrul mitingurilor și demonstrații
lor care au avut loc în 48 de loca
lități din 41 de prefecturi s-au for
mulat cereri hotărîte pentru retro
cedarea urgentă a Okinawei și abo
lirea tratatului iapono-american.

Orașul Tokio a trăit momente de 
o . agitație neobișnuită. Circa 15 e- 
licoptere. aparținînd diferitelor 
ziare și societăți de televiziune, au 
patrulat tot timpul deasupra cartie
relor Ginza, Marunuchi. Shimashi, 
Chiyoda, Yoyogi. Shibuya, pentru 
a urmări mitingurile și demonstra
țiile. în parcul Yoyogi din Senda- 
gaya a avut loc mitingul organizat 
în comun de partidele socialist și 
comunist și de sindicatele afiliate 
la „Sohyo". în fața a peste o sută 
de mii de persoane au vorbit pre
ședintele Partidului Comunist din 
Japonia. Sanzo Nosaka, președin
tele Partidului Socialist, Tomomi 
Narita, si lideri sindicali. La miting 
au fost adoptate mai multe rezoluții 
care cer abrogarea articolului trei 
al tratatului de la San Francisca 
ce stipulează trecerea Okinawei sub 
administrația americană, retroceda
rea imediată, necondiționată și com
pletă a Okinawei și abolirea trata
tului iapono-american. La miting

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL EDILII

DIVERS
IN PLIN EFORT

Primul pasaj
DE PRIMA VARA

în ajunul zilei de 1 Mal, în 
Capitală s-a dat în folosință pri
mul pasaj subteran de trecere 
pentru pietoni, situat la inter
secția Bulevardului 1848 cu str. 
Lipscani. Lung de 70 m, cu trei 
ieșiri, este prima construcție 
de acest gen din Capitală. în 
acest an vor mai fi date în fo
losință încă două asemenea con
strucții (în Piața Universității 
și Piața Scînteii). Acum, spre 
bucuria șoferilor, pietonii vor 
putea circula nestingheriti, iar 
conducătorii auto vor fi șl ei 
mai liniștiți (evident, numai pe 
bulevardul amintit).

Tergiversare
In comunele Aninoasa, Bum- 

bești-Pitic, Plopșor, Urdari și 
Turceni, din Gorj, întreprinde
rile agricole de stat aparținînd 
trustului zonal Craiova dețin 
clădiri pe care nu le folosesc și 
care se degradează. Consiliul 
popular județean a solicitat de
partamentului respectiv transfe
rul acestor clădiri pentru a fi 
folosite ca dispensare, case de 
nașteri, staționare etc. Trustul 
zonal Craiova este de acord, 
însă... Consiliul Superior al A- 
griculturii pune condiții și ter
giversează lucrurile. Pînă vor 
cădea de «cord, cad clădirile.

Zoica are
o familie

Zoica
ma-

Curînd după naștere, 
a rămas orfană și de 
mă. Fetița a devenit „pensio
nara" Casei copilului nr. 1 din 
Capitală. La puțină vreme, un 
alt necaz a încercat-o. S-a îm
bolnăvit grav de o boală con
tagioasă, fiind internată de ur
gență într-o clinică bucureștea- 
nă. Tot timpul cit s-a zbătut 
între viață și moarte, ca și în 
perioada convalescenței, la că- 
pătîiul ei a vegheat C.M., sala
riată a clinicii. între micuța pa
cientă și aceea care o îngrijea 
s-a înfiripat astfel o legătură 
care pe zi ce trecea devenea tot 
mai trainică. La vremea despăr
țirii, C. M. și-a întrebat .inima. 
I-a răspuns da ! Și-a consultat 
soțul. A spus și el da ! Rezulta
tul ? De cîteva zile, Zoica are 
și ea o familie.

Spaima
lupilor

Corespondenții Scînteii transmit: 
Primăvara prijeluiește un prim 
bilanț al rezultatelor obținute în în
suflețită întrecere ce se desfășoară 
pe întreg cuprinsul țării pentru în
frumusețarea orașelor și satelor, pen
tru ridicarea nivelului edilitar-gos- 
podăresc, pentru mai buna deservire 
a populației. Jurnalul întrecerii con
semnează realizări la toate capitole
le, ceea ce demonstrează cu putere 
că angajamentele luate de consiliile 
populare județene, de toți cetățenii 
patriei se înfăptuiesc cu seriozitate 
și consecvență.

...Cifrele ce ne-au fost prezentate 
la CONSILIUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI vorbesc despre efortul sus
ținut al edililor orașului, al cetățe
nilor săi de a înfrumuseța fata Ca
pitalei si a-i mări gradul de confort. 
Pînă la 30 aprilie, consiliul munici
pal a investit peste 10 milioane lei 
pentru asfaltarea, pietruirea și pa- 
varea a peste 320 000 mp de străzi; 
au fost astfel reamenajate circa 520 
de artere de circulație. în același 
timp, din fondurile municipale au 
fost amenajate aproape 20 000 mp de 
spații verzi — în cartierul Titan, în 
Parcul Tineretului, pe numeroase 
străzi; pe întreg teritoriul orașului 
au fost plantați 3 000 de arbori foioși, 
6 500 rășinoși, 45 000 arbuști și bos
chete, 11 000 trandafiri, 50 000 liane 
și plante pentru umbră, 3 500 000 de 
flori.

Rezultate deosebit de semnificative 
în această mare acțiune au fost ob
ținute de către cetățeni, o contribu
ție deosebită aducînd tineretul. 
Primind asistență tehnică din partea 
organelor de specialitate, cetățenii 
au amenajat 423 000 mp de spații 
verzi, au plantat 220 000 de arbori și 
arbuști, au lucrat și lucrează la în
treținerea cîtorva milioane mp de 
parcuri și grădini, au participat Ia 
construcția a peste 100 000 mp de 
străzi, drumuri și trotuare. Amena
jările de baze sportive au constituit 
un obiectiv aparte. Astfel au fost 
date în folosință 590 de amenajări 
sportive, ștranduri si solarii pentru 
copii.

...Cu toate că cea mai mare parte 
din timpul destinat desfășurării aces
tei prime perioade a întrecerii pa
triotice a fost neprielnic, comitetele 
executive ale consiliilor populare mu
nicipale, orășenești și comunale din 
JUDEȚUL BACĂU, precum și comi
siile constituite pentru îndrumarea și 
coordonarea acestor acțiuni, au între
prins o serie de măsuri menite să 
ducă la realizarea obiectivelor pro
puse. Prezența deputaților, mobiliza
rea cetățenilor pe circumscripții elec
torale, pe blocuri și străzi a permis, 
chiar și în asemenea condiții, să se

• execute un volum de lucrări a că
ror valoare se ridică la aproape 20 
milioane lei.

Realizări deosebite au fost obținute 
în creșterea producției și a prestări
lor de servicii în industria locală și 
gospodăria comunală, valoarea aces
tora ridicîndu-se la 3,8 milioane lei. 
Economiile suplimentare la prețul de 
cost realizate se cifrează la 776 000 
lei, iar beneficiile peste plan la 
964 000 lei. Industria locală a jude
țului a produs în această perioadă 
20 noi sortimente de bunuri de larg 
consum, printre care garnituri de 
mobilă pentru apartamentele cu con
fort diferențiat și alte obiecte de uz 
casnic.

O problemă căreia organele lo
cale i-au acordat o atenție deosebită 
a fost diversificarea producției mate
rialelor de construcții realizate de 
industria locală. Bilanțul de pînă 
acum arată că au fost obținute în 
plus 8 000 bucăți cahle de teracotă, 
15 000 metri cubi agregate de balas
tieră, iar prin valorificarea produ
selor secundare din industria repu
blicană s-a realizat o producție în 
valoare de 6 milioane lei.

...Prin munca patriotică a cetățe
nilor, orașele și satele JUDEȚULUI 
NEAMȚ devin de la o zi la alta tot 
mai frumoase. în Bodești, Bălțătești, 
Costișa și în multe alte comune s-au 
amenajat trotuare, la Borca, Ceahlău 
și la Bicaz-Chei s-au construit noi 
șosele. Pe județ s-au realizat pînă 
acum 4 300 metri pătrați trotuare și 
33 km de drumuri noi ; pe alți 306 km 
de drumuri s-au făcut lucrări de re
parații și întrețineri. în orașele Ro
man și Piatra Neamț, ca și în co
munele Horlești, Dulcești, Zănești și 
în alte localități, au fost amenajate 
216 ha de parcuri și zone verzi și

s-au plantat garduri vii în^ lungime 
de 13,5 km. în comunele 
Gherăești și Făurei se
noi săli de clasă, la Girov și Oșlo- 
beni se înalță cămine culturale, iar 
la Bozieni sătenii își construiesc un 
dispensar. De menționat faptul că în 
întreg județul a fost încheiată acțiu
nea de delimitare a vetrelor de sat 
în vederea sistematizării localităților 
rurale. Tineretul — participant activ 
la întrecere — aduce, între altele, o 
mare contribuție la curățirea și în- 
grășarea pășunilor de pe islazurila 
comunale. Au fost împrăștiate îngră
șăminte pe aproape 2 500 ha izlaz, iar 
60 ha de pășune au fost recuperate 
prin defrișarea arboretului.

Deservirea populației de la orașe 
șl sate a constituit, de asemenea, un 
obiectiv important al întrecerii. în 
acest scop în orașul Piatra Neamț au

FILE DIN
ÎNTRECERII

Bîrcăoani, 
construiesc

JURNALUL
PATRIOTICE

fost deschise 5 noi unități comerciale, 
printre care un magazin cu piese de 
schimb automoto, iar în comunele 
Borca, Stănița, Gherăești, Secueni, 
Războieni și altele au fost înființate 
47 secții de prestări de servicii ale 
cooperației de consum șl meșteșugă
rești. Cetățenii din aceste localități 
au astăzi la îndemînă ateliere de 
tîmplărie, zidărie, cojocărie, cismă- 
rie, croitorie, foto etc.

...Și în JUDEȚUL HARGHITA în 
aceste zile se fac calcule, se urmă
resc realizările în raport cu angaja
mentele. Iar rezultatele sînt pozitive. 
Prin folosirea chibzuită a mijloace
lor materiale ce . le stau la dispozi
ție, întreprinderile de gospodărie oră
șenească au realizat, peste sarcinile 
de plan, un volum de lucrări în va
loare de 462 000 lei. Sînt în curs de 
deschidere unele magazine ale coo
perației meșteșugărești la Gheor- 
ghieni, complexe de deservire în 
municipiul Odorheiul Secuiesc și 
Cristuru Secuiesc și alte unități. Nu
mai în rețeaua cooperației de con
sum au ...................  '
și date 
tești.

în ceea ce privește 
nanțate din fondurile 
contribuția voluntară 
au fost terminate la roșu, școlile din 
localitățile Bisericani, Sîncrăieni, 
Sărmaș ; în alte localități se con
struiesc noi săli de clasă, 3 cămine 
culturale și 3 dispensare se află în 
.stadiu de finisaj ; a fost terminată 
construcția a două băi populare din 
cele 3 cît cuprinde angajamentul. Tot 
odată, din angajamentul de a se rea
liza 16 400 mp trotuare, se află în 
fază avansată lucrările pe o supra
față de 10 000 metri pătrați. A în
ceput, de asemenea, extinderea lu
crărilor de apă potabilă pe o lun
gime de 4 000 metri liniari.

Bilanțul mai consemnează și alte 
realizări ; 14,3 km construcții de dru
muri, 81,2 km reparații și întrețineri 
de drumuri, 68,8 ha amenajări și ex
tinderi de parcuri ; s-au mai con
struit 35 de poduri și 61 de fîntîni, 
s-au amenajat 37 de baze sportive 
etc. Valoarea muncii patriotice se ri
dică la peste 17 000 000 lei, față de un 
angajament de 42 500 000 lei.

Realitate au devenit și o bună

fost înființate 43 de unități
în folosință 4 magazine să-

obiectivele fi
de stat și din 
a locuitorilor,

parte din obiectivele cuprinse în pla
nul acțiunilor patriotice din JUDE
ȚUL GORJ. Cele 4 orașe din județ
— Motru, Tg. Cărbunești, Novaci și 
Țicleni — se întrec în realizarea 
unor lucrări de înfrumusețare : s-au 
plantat arbori și arbuști ornamentali, 
s-au extins spațiile verzi, s-au între
prins lucrări de ridicare a gradului 
urbanistic al localităților. Gospoda
rii din Tg. Cărbunești, mari iubitori 
de flori, pentru a sădi cei 6 500 tran
dafiri prevăzuți, au transportat de la 
distanțe apreciabile pămîntul fertil 
necesar. La Tg. Jiu a devenit o tra
diție ca în fiecare primăvară cetățe
nii de toate vîrstele, răspunzînd che
mării deputaților, să participe în 
masă la curățirea străzilor și trotua
relor, a parcurilor și grădinilor pu
blice. Valoarea lucrărilor efectuate 
pînă în prezent prin muncă patrio
tică depășește 5 milioane lei. Dato
rită celor 120 000 ore de muncă pa
triotică efectuate de membrii asocia
țiilor de locatari, de comitetele fe
meilor șl de tineri, noua așezare mi
nieră Motru a înflorit ca o adevărată 
grădină. Și în satele gorjene întrece
rea patriotică se desfășoară într-un 
ritm viu. Cei aproape 8,4 milioane 
lei, cît valorează lucrările efectuate, 
exprimă succint interesul cu care 
populația comunelor din județ a par
ticipat la acțiunile de muncă patrio
tică.

în JUDEȚUL MUREȘ, întrecerea 
pentru „cea mai frumoasă circum
scripție" a dat un puternic imbold 
cetățenilor, deputaților din consiliile 
populare în activitatea de bună gos
podărire a cartierelor, a localităților. 
La Tîrnăveni, orașul chimiștilor, re
zultatul întrecerii — exprimat în ci
fre — este următorul: s-au construit 
9 400 mp străzi, 4 500 mp trotuare, 
s-au reparat 4 000 mp străzi și tro
tuare, 35 km drumuri, 6 ha de 
parcuri și zone verzi. Total — lucrări 
în valoare de aproape 2,2 milioane 
lei. De remarcat atenția care s-a dat 
amenajării unor locuri de agrement
— ștranduri, terenuri sportive etc.

Cum era și firesc, în fruntea aces
tor acțiuni s-a situat tineretul. Din 
toată tara primim vești despre par
ticiparea entuziastă a tineretului la 
acțiunile întreprinse de consiliile 
populare de la orașe și sate. Tinerii 
din județul Prahova, deținători, pen
tru a treia oară, ai Drapelului de 
onoare și ai Diplomei C.C. al U.T.C. 
pentru rezultatele obținute în munca 
patriotică, au putut fi văzuți, și în 
această primăvară, în primele rln- 
duri. în colaborare cu consiliul popu
lar județean, cu întreprinderi și in
stituții județene, au fost stabilite o 
serie de obiective importante, pe 
măsura puterii de muncă și a ela
nului specifice vîrstei : construcții 
de drumuri, împăduriri, amenajarea 
unor lucrări de irigații, întrețineri 

■ de pășuni. Și din alte părți ale țării, 
din Sibiu de pildă, ne-au sosit vești 
despre prezența activă a tineretului 
pe șantierele muncii patriotice, des
pre rezultatele pozitive cu care a- 
ceasta se soldează.

Știrile despre desfășurarea însufle
țită a întrecerii sînt mereu mai nu
meroase în aceste zile. Coresponden
ții noștri ne informează despre par
ticiparea masivă a cetățenilor la ac
țiunile ce se întreprind în toate lo
calitățile, despre înfăptuirea cu suc
ces a obiectivelor cuprinse în răs
punsurile la chemarea gălățenilor. 
Cronica întrecerii consemnează ast
fel hotărîrea cetățenilor țării de a 
contribui la ridicarea gradului de ci
vilizație a fiecărei localități, înscriind 
noi și noi realizări de prestigiu.

SCJNTEIA - duminlcâ 4 mal 1969

cinema

Foto : S. Cristian
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Fiecare întreprindere
poate realiza mai mult

(Urmare din pag. 1)

va

COSMOS —15,30;

de
de

personal : ARTA 
continuare : 18 ;

omului : UNION

• A trăi pentru a trăi : PATRIA
— 9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Paradisul îndrăgostlților : RE
PUBLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21,15, STADIONUL DINAMO
— 19,30.
• Pe urmele șoimului : LUCEA
FĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; ie ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA 
DOINA — 19,30.
0 Comedlanții : FESTIVAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20,15 ; la grădină
— 19,30, MODERN — 10 ; 14 ; 17 ; 
20.
0 Vremuri minunate la Spessart : 
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ;
20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; > 
16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA EX- ț 
POZIȚIA — 19,30.
• Numai o singură viață : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 Eclipsa : CENTRAL
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Ceasul căpitanului Enrico : LU
MINA — 8,45—16,45 In continuare ; 
18,45 ; 20,30.
• La Est de Eden
11.30 ; 13,45 ; 16 ' "
CEGI — 9,30 ; ' 
la grădină 
9—15,45 în
20.30.
• Program
— 9 ; 10.
• Vîrstele
15.30 ; 18 ; 20.30.
O Program de filme documen
tare românești în premieră : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Noaptea e făcută pentru, 
visa : FEROVIAR — 8,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; '
— 9 ; 11,15 ; 13,30
MELODIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 :
18.15 ; 20,30.
0 Rio Bravo : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30 ; 
MUNCA — 15,30 ; 19.
0 Pașa : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. la 
grădină — 19,30 ; FLACĂRA —
15.30 ; 18.
0 Tata : FLACĂRA — 20,30.
0 Ultima noapte a copilăriei : 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Rolls Royce-ul galben ; Totul 
pentru rîs : DACIA — 8,15—19,45 
în continuare.
0 Pe teren propriu : UNIREA —
15.30 ; 20,30. i
0 Montparnasse 19 : UNIREA — ) 
18, la grădină — 19,30.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30, FERENTARI — 15,30 ;
13 ; 20,15.
0 Pentru incă puțini dolari : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
POPULAR — 15,30 ; 18.
0 A fost odată un moș 
babă : POPULAR — 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
RIȚA — 9,20 ; 12 . ' 
0 Un om pentru eternitate 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Profesioniștii : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Vera Cruz : CRÎNGAȘI — 15,30 :
18 ; 20,30.
0 Adio, Gringo : FLOREASCA 
9 ; 11 30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 2( 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,30, la grădină
— 19,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
0 Casa mamei noastre : VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
0 Zosia : VIITORUL — 20,30.
0 Pe plajele lumii : AURORA 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină'—19,30.
0 Ziua în care vin peștii : MOȘI
LOR — 15,30 : 18. la grădină —

9,30 ;

i.s DOINA —
18,30 ; 20,45, BU- 

; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
- 19,30, VOLGA — 
continuare ; 18,15 ;

pentru copii î DOINA

21, EXCELSIOR 
; 16; 18,30 ; 21, 
----- ----- 18 ;

ÎN-
19,

*1

GW- 
MIO- 

14,30 ; 17,30

19,30.
• Beata : MOȘILOR — 20,30.
• Feldmareșala:
18 ; 20,15.
O Crimă tn stil
— 9,15—15,45 în
20,15, la grădină — 19,30.
• Astă seară mă distrez : VITAN
— 15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
• Soare și umbră : VITAN — 20,30. 

I • Becket : RAHOVA — 15 ; 18.30. 
) la grădină — 19,30.
i • Păglnli din Kummerow : PRO- 
’ GREȘUL — 15,30 ; 20,15.
l O Strigătul : PROGRESUL 18,
’ GRĂDINA PROGRESUL — PARC 
) — 19,30.
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Adeseori stînele și saivanele 
din munții Harghita sînt ținta 
unor surprinzătoare atacuri din 
partea haitelor de lupi și a unor 
urși răpitori. Venind în a- 
jutorul păstorilor. vînătorii 
din partea locurilor au di
minuat mult, în ultima vreme, 
pericolul. O performanță vî- 
nătorească remarcabilă a sta
bilit pădurarul Sipoș Vilmoș 
din orașul Miercurea Ciuc. în 
zona silvică Jigodin el a răpus, 
pînă acum, 45 de lupi. Blănuri
le predate filialei de vînătoare 
din localitate stau drept mărtu
rie. în același timp el a predat 
diferitelor grădini zoologice 
multi pui de lup. Punem punct, 
dar vînătoarea continuă.

Transplant
de natură
Edilii municipiului Tîrgu-Mu- 

reș au „transplantat" din munții 
Gurghiului, în parcuri și zone 
verzi, adevărate păduri de co
nifere și foioase. Scoși din pă- 
mînt cu rădăcini cu tot, aproape 
500 de brazi, molizi și frasini 
împodobesc, în prezent, noul 
parc al cetății precum și zonele 
verzi dintre blocurile cartierelor 
de locuințe Aleea Carpati, Mi
hai Viteazul, Tudor Vladimires- 
cu și Libertății. Iată inițiative 
pe care le-am dori „înrădăci
nate" și-n alte localități!

de

eu 
„Scînteii'

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 
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• Opera Română : Spărgătorul 

do nuci — 11 ; Răpirea din serai
— 19,30. • Teatrul de Operetă : 
Voievodul țiganilor — 10,30 ; Lă- 
sați-mă să cînt — 19,30. o Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Romeo șl Julîeta — ; 
10 ; Heidelbergul de altădată — k
15 ; O scrisoare pierdută — 19,30 ; ■
(sala Studio) ; Părinții teribili — 
10 ; 19,30 ; Travesti — 15. • Teatrul 
de Comedie ; Nicnic — 10,30 ;
Croitorii cei mari din Valahla — 
20. o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Nepotul lui Rameau — 
10,30 ; 15 ; Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Tandrețe 
și abjecție — 10,30 ; Comedie pe 
întuneric — 15 ; Photo Finish — 
20. 0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 10 ; Cînd luna c al
bastră — 15,30 ; O casă onorabilă
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă ,,M“ — 10,30 ; Femei 
singure — 16 ; Anonimul — 20. 
0 Teatrul Mic : Tango — 15 ; 
Prețul — 20. o Teatrul Giulești : 
Cursa de șoareci — 15 ; Omul 
care a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 10 ; Egmont — 16. 
0 Teatrul evreiesc de stat : Oro
logiul din Praga — 11 ; Dlbuk — 
20. • Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 
11. 0 Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase” (sala Savoy) : Tănasc 
revue — 11 ; 19.30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Femei, fe
mei, femei — 11 ; 19,30. 0 Teatrul 
de estradă „Ion Vasilescu" : Ha
nul melodiilor populare — 20. 
O Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20. o Ansamblul „Pe- 
rinița" (la Sala Palatului) > Peri- 
nlța mea — 19,30. o Circul de 
stat : Selecțiuni de primăvară —
16 ; 19,30.
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In stafiunea Mangalia Nord s-au construit noi hoteluri care vor fi date în folosință în acest sezon.
(Foto : Gh. Vințilă)

hotărîtor al creșterii volumului pro
ducției nu l-a constituit sporirea 
productivității muncii, ci angajarea 
forței de muncă suplimentare. Nu
mărul mediu scriptic pe ansam
blul industriei județului a fost de
pășit-' cu peste 350 de salariati. ceea 
ce a influențat negativ nivelul pro
ductivității muncii. Este inadmisibil 
ca sarcina la acest indicator esențial 
al activității economice să nu fie în
deplinită integral, în timp ce se mai 
înregistrează stagnări în producție, 
datorită aprovizionării neritmice a 
locurilor de muncă, unor absente 
„motivate" și nemotivate, altor acte 
de indisciplină a muncii.

Nivelul productivității muncii se 
menține încă scăzut și din cauză că 
unele comitete de direcție nu între
prind măsuri energice în vederea 
raționalizării muncilor auxiliare, 
mecanizării lucrărilor grele, mai 
ales de încărcări și descărcări, care 
necesită un consum mare de forță 
de muncă. în numeroase întreprin
deri, ponderea muncitorilor auxiliari 
este destul de ridicată. O asemenea 
situație este de neînțeles dacă ținem 
seama că atît în unele din în
treprinderile respective, cît și pe 
ansamblul industriei județului, se 
resimte lipsa forței de muncă 
cu pregătire profesională ridi
cată. Asigurarea unei juste core
lații între nivelul tehnic al produc 
ției în. continuă creștere și gradul 
de calificare a forței de muncă — 
iată o problemă de actualitate care 
trebuie să preocupe în mai mare 
măsură comitetele de direcție și or
ganizațiile de partid din fabrici și 
uzine. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să tragă la răspun
dere cu mai multă fermitate acele 
conduceri de unități industriale care 
nu întreprind toate măsurile ce se 
impun pentru lichidarea pierderilor 
în folosirea forței de muncă, pentru 
asigurarea acelui cadru propice spo
ririi necontenite a productivității 
muncii.

„Radiografia" unor neajunsuri 
care s-au. manifestat în domeniul 
realizării planului și a angajamente
lor indică, așadar, cauze bine cunos
cute, mai ales de ordin subiectiv, de 
ordin tehnic • și organizatoric. E 
drept. în luna aprilie influenta lor a 
fost atenuată și aceasta prin inter
venția factorilor de răspundere din 
fabrici și uzine, prin fructificarea 
experienței acumulate în organiza
rea superioară a producției și a 
muncii, prin munca rodnică a comu
niștilor, a 
tehnicieni

cum spuneam, rezultatele nu reflec
tă posibilitățile și rezervele interne, 
care privesc cu deosebire folosirea 
mai eficientă a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă și a timpu
lui de lucru. Ca urmare este abso
lut necesară concentrarea eforturi
lor tocmai în aceste direcții princi
pale, .ațît din partea comitetelor 
direcție, cit și a organizațiilor 
partid.

Comitetul județean de partid 
urmări cu perseverență ca munca 
colectivelor din întreprinderile indus
triale să dea rezultate cît mai 
bune ca rezervele și posibilită
țile de care ele dispun să fie mai 
intens fructificate, pentru ca în în- 
tîmpinarea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei noastre să 
obțină realizări deosebite în înde
plinirea planului și a angajamente
lor luate pe anul 1969 — an hotărî- 
tor pentru înfăptuirea obiectivei''? 
Congresului al IX-lea al partidv |, 
ale actualului plan cincinal.

(Urmare din pag. I)

procedee tehnice cu radio- 
izotopi, noi spectrometre, 
instalații de rezonanță e- 
lectronică 
nanță etc.

Chimia 
măsură mai largă decît fi
zica, a reușit să pună în 
lumină cercetări aplicative 
derivate direct din cerce
tări fundamentale. Pot fi 
semnalate lucrări privind 
chimia hidrocarburilor, fi- 
zico-chimia sărurilor topi
te, compușii macromolecu- 
lari naturali și sintetici, 
sau compușii organici 
marcați. Nu trebuie uitați 
nici detergenții, apoi, 
dicamentele, cum sînt 
ranfenicolul, ACTH, 
etc.

Științele tehnice, în 
cercetarea era 
inexistentă în trecut, au a- 
vut de recuperat serioase 
rămîneri în 
mare, s-au 
remarcabile 
Academiei, 
departamentale și la unele 
catedre ale învățămîntului 
superior tehnic. în energe
tică și electrotehnică, sînt

și dublă rezo-
noastră, într-o

me- 
clo- 

PAS

care 
aproape

urmă. Ca ur- 
făcut eforturi 
în institute ale 
în institutele

colectivelor de muncitori, 
și ingineri. Totuși, după

de relevat cercetările pri
vitoare la curenții turbio
nari, refularea curenților 
electrici, teoria parametri
lor tranzistorii, cu aplica
ții la aparate și mașini e- 
lectrice. Teoria sistemelor 
automate și-a găsit apli-

cepție românească sînt, în- 
tr-o largă măsură, instala
țiile de foraj, iar recipien- 
ții de foarte mare presiune 
executați prin depuneri de 
cordoane de sudură, consti
tuie de asemenea o reali
zare originală românească.

O cotitură importantă în 
domeniul științelor econo
mice a fost realizată prin 
cercetările sintetizate în 
calcul economic. Acesta pu
ne în lumină eficiența me
todelor statistico-matema- 
tice în economie. în indus

■ IR

care la sistemele mecanice, 
electromagnetice etc. In 
construcția de mașini și 

• mecanisme, știința a pus la 
punct metode mecano-elec- 
trice de cercetare experi
mentală, a aprofundat stu
diul frecării și uzurii în 
mașini cu ajutorul izoto
pilor radioactivi ș.a. Pentru 
turbinele hidraulice, in
vestigația științifică a rea
lizat palete de o concep
ție originală ; tot de con-

rezultat al cercetării noa
stre științifice.

Hidro și aerodinamica a- 
plicată, acustica încăperilor 
și electro-acustica, cons- 
strucțiile — fructificînd tra
dițiile — au înregistrat și 
ele soluții remarcabile, mo
derne. Merită amintite so
luțiile destinate hidrocen
tralelor de la Bicaz, Argeș 
și Porțile de Fier — lucrări 
de mare amploare ale con
strucției noastre socialiste.

trie. agricultură, transpor
turi, comerț, investiții, 
sistemul
Cibernetica economică 
cercetarea 
afirmă cu 
de calcul, 
gestiunea ......
în calculele financiare, în 
organizarea științifică a 
producției și a muncii. A- 
ceastă nouă orientare a cer
cetărilor economice ilustrea
ză, poate, în modul cel mal

în 
financiar-bancar.

Și 
operațională se 
folosirea tehnicii 
în conducerea și 
întreprinderilor,

pregnant, alianța științei cu 
practica.

Oamenii noștri de știință 
demonstrează o înțele
gere profundă a semnifi
cației sociale pe care o are 
munca științifică. Ei se an
gajează cu hotărîre în lu
crări cu scopuri construc
tive și utile, servind țeluri
lor înalte ale construcției 
socialiste în patria noastră.

O nouă etapă se deschide 
în fața lucrătorilor din do
meniul științei — aceea a 
opțiunilor în alegerea ma
gistralelor cercetării, prin 
definirea unor programe 
prioritare dictate de necesi
tățile momentului actual al 
dezvoltării societății. La re
alizarea acestor programe 
prioritare, ce solicită o pu
ternică concentrare, pe di
recții principale, a potenția
lului uman și material de 
care dispune cercetarea, oa
menii noștri de știință își 
vor da întreaga contribuție 
pentru a asigura succesul 
politicii științifice, marxist- 
leniniste, a partidului, de- 
săvîrșirea construcției so
cialiste în Republica Socia
listă România.
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8,30 — Ora exactă — Gimnastica 
de dimineață. 8,45 — Sfatul me
dicului. Astenia de primăvară. 
Vorbește prof. dr. Constantin Di- 
mltriu 9,00 — Ora satului Din cu
prins : o La ordinea zilei : Semă
natul, fără nici o întîrzlere o File 
de monografie : Miroslăvești a 
Ecran internațional agricol o Sfa
turi pentru gospodine o Buletin 
agro-meteorologic o Muzică șl 
dansuri populare românești cu 
Maria Ciobanu, Aurelia Fătu-Ră- 
duțu, Simion Pop, Gh. Zamfir, 
Pavel lonoșel, N. Tîmpu. 10,30 — 
Pentru copii șl școlari. La șase 
pași de o excursie — emisiune 
concurs. Participă reprezentativele 
școlilor sectoarelor IV șl VIII din 
București. Prezintă Mihai Florea. 
11,30 .— Filmul serial ; ,.Belle și 
Sebastien" (VI) — Vameșul 12,00 — 
De strajă patriei. 12,30 — Concert 
simfonic. In program : Romanțele 
pentru vioară și orchestră opus 
40 în sol major și opus 50 în fa 
major de Beethoven și Concertul 
în re major pentru două viori și 
orchestră de Bach. Interpretează : 
Menuhin Festival Orchestra. Di
rijor : Yehudi Menuhin. 13,15 — 
Armonii șl ritmuri milenare. Film 
folcloric realizat de Studioul de 
Televiziune. 13,45 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 16,30 — 
Duminica sportivă. Fotbal : Po
litehnica Iași — U.T.A. șl Dinamo 
București — Jiul Transmisiune 
alternativă de la Iași și Bucu
rești. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,15 — Hai la horă, ha! la 
joc. Program susținut de Orches
tra de muzică populară a Filar
monicii de Stat din Galați. So
liști : Marica Arbore, Emilia loan, 
Drăguța Raiciu, Victoria Dan, 
Gheorghe Buliuță, Nicolae Călin, 
Ionel Miron. Dirijor : Cornel Cer
cel. 19,45 — Desene animate. 20 00
— Film cu trei stele : „lubește- 
mă“ — film muzical cu Elvis 
Presley. 21,35 — Cei cinci Strauss
— montaj muzical-coregraflc de 
Marianti Banu și Isac Brucăr. 
In distribuție : Ion Dacian, Magda 
Ianculescu, Elena Simionescu, 
Cornelia Angelescu, Silvia Voi- 
nea, Valentin Teodorian, Elizeu 
Sinulescu. Dansează un grup de 
balerini de la Opera Română. 
Conducerea muzicală : Cornel Po
pescu. Coregrafia : Vasile Marcu 
22,15 — Telesport. 22,45 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 — închide
rea emisiunii programului I.

PROGRAMUL n

„Nu20,00 — Telex TV 20,05 — 
sînt Turnul Eiffel" de Ecaterlna 
Oproiu (reluare) In distribuție : 
Monica Chiuță șl Florian Pitiș. 
2X,20 — Filmul documentar
„Stînca" 21,30 — Publicitate. 21,35 
— Tele-cinemateca umorului. Va 
găzdui : „Banda veselă- șl pe 
Stan Laurel. 21,55 — Medalion mu
zical Ciprian Porumbescu. Pre
zintă : Viorel Cosma. 22,30 — în
chiderea emisiunii programului n.
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„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA BASCHET MASCULIN IERI, LA TENIS ■

România - Cehoslovacia Năstase victorios, Mărmureanu învins
72-60 (36-32)

Aseară a început în 
sala Floreasca turneul 
internațional de bas
chet masculin dotat cu 
„Cupa orașului Bucu
rești".

în meciul inaugural, 
echipa noastră națio
nală a întîlnit forma
ția de tineret a Ceho
slovaciei. A fost o par
tidă viu disputată, în
deosebi în prima par
te. Oaspeții au condus 
timp de zece minute, 
etalînd cunoștințe teh
nice remarcabile și o 
bună orientare tactică. 
O dată cu scurgerea 
timpului, și mai ales 
cu intrarea pe teren a 
lui Albu, jucătorii ro-

mâni au preluat ini
țiativa, atît în ceea ce 
privește conducerea 
morală a partidei, cit 
și pe tabela de marcaj. 
Pauza i-a găsit în a- 
vantaj (36—32), avan
taj care a crescut pînă 
la sfîrșitul meciului lo 
12 puncte (72—60).

Luni, echipa noastră 
națională va întîlni pe 
cea a Poloniei, care s-a 
prezentat la start cu 
cel mai bun lot. A- 
tunci, vom avea posi
bilitatea să ne dăm 
seama mai bine care 
este adevăratul stadiu 
in care se află cu pre
gătirile jucătorii ro
mâni, acum, cu cîteva

lupte România
R. F. a Germaniei 6-4

Aseară, la Brașov s-a disputat în
tîlnirea internațională de lupte gre- 
co-romane dintre echipele României 
și R. F. a Germaniei. Luptătorii ro-

ASTAZI, LA LISABONA

Portugalia - Grecia, la fotbal
Astăzi, la Lisabona, în meci retui 

pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, se întîlnesc echi
pele Portugaliei și Greciei. în tur, 
victoria a revenit cu scorul de 4—2 
echipei Greciei. Meciul este așteptat 
cu enorm interes de amatorii de 
sport din cele două țări. în caz de 
înfrîngere, echipa Portugaliei pierde 
toate șansele de a mai candida la

' V

Clubul — factor decisiv
pix. ..... ... 'o- ’ ? , • ■ * '

al programului
de pregătire olimpică

ro
O dată cu încheierea celei de-a 

XIX-a Olimpiade au început prepa
rativele pentru cea de-a XX-a, care 
va avea loc la Miinchen, peste trei 
ani și jumătate. Jocurile de la Mun- 
chen ne vor confrunta, fără îndo
ială, cu noi acumulări sub unghiul 
teoriei și practicii sportului de per
formanță. învinșii din Mexico vor 
căuta să-și ia revanșa, învingătorii 
să-și mențină pozițiile cucerite. Este 
firesc să fie așa. După ediția mexi
cană a jocurilor, fiecare dintre de • 
legațiile participante, întorcîndu-se 
acasă, și-a analizat comportarea, 
luînd în considerare atît valorile 
realizate, cit și minusurile înregis
trate. .

Nu demult, într-o plenară a 
C.N.E.F.S. au fost stabilite coordo
natele Pe care se vor desfășura pre
gătirile sportivilor români in vede
rea viitoarelor J.O. De la clubul 
Steaua au fost nominalizați peste 
200 de sportivi. 50—60 dintre ei tre
buie să fie capabili, la încheierea 
preparativelor, să facă parte din lo
tul olimpic român și să obțină rezul
tate corespunzătoare.

Spuneam că, în cadrul plenarei 
C.N.E.F.S. au fost stabilite coordo
natele procesului de pregătire a o- 
limpicilor români. Noi, în viața de 
zi cu zi a cluburilor, avem datoria 
să determinăm elementele care se 
înscriu pe aceste coordonate, să con
tribuim la precizarea „amănuntelor” 
acestui proces. Cu atît mai mult, cu 
cît într-o recentă adunare generală 
a clubului, analizînd, am constatat 
că rezultatele sportivilor noștri la 
Mexico puteau fi mai bune. Iată, de 
ce, în continuare, mă voi referi la 
unele aspecte de „detaliu”, extrem 
de importante pentru buna îndepli
nire a misiunii pe care o avem.

Desigur, ca un imperativ de prim 
ordin se impune continua îmbună
tățire a conținutului și a formelor 
procesului instructiv-educativ. ra
cordarea acestui proces la tot ceea 
ce este nou în tehnica și metodica 
antrenamentului sportiv.

O problemă, mereu actuală, pri
vește efortul în antrenament. Prac
tica și cercetările științifice demon
strează că „eforturile mari” — ca
racteristică esențială a metodelor 
moderne de antrenament, bazate pe 
optimizarea raportului dintre volttm 
și intensitate — sînt decisive în rea
lizarea performanțelor înalte. Tot
odată, însă, se pune și problema 
„accelerării proceselor de refacere a 
organismului”. Aceasta pentru că 
pregătirea sportivului olimpic, deși 
se întinde pe parcursul a patru ani, 
se realizează concomitent (sau poa
te, mai bine spus, direct) cu o acti
vitate competițională intensă, înre- 
gistrînd participări la mari întreceri 
cu caracter intern sau internațional 
— campionate naționale, europene 
sau mondiale, care implică extreme 
solicitări fizice și psihice ale orga
nismului. Pentru rezolvarea acestei 
probleme se cere, atît o echilibrată 
și judicioasă structură a efortului în 
cadrul ciclului de antrenamente, cît 
și folosirea sistematică a unor mij
loace de recuperare. Am subliniat 
aceste lucruri pentru că, deși sînt 
cunoscute, transpunerea lor în prac- 

zile înainte de plecarea 
la turneul de calificare 
ce se va disputa la 
Haarlem, în Olanda. 
Deocamdată, conside
răm evoluția lor din 
meciul cu Cehoslova
cia (tineret) ca nesem
nificativă. Din echipa 
noastră cele mai multe 
puncte au fost înscrise 
de Tarău și Albu, cîte 
ÎS. Formația ceho
slovacă a avut cei mai 
buni realizatori în 
Pospisil (12 puncte) și 
Mrazek (12). Astăzi 
de la ora 20 se întîl- 
nesc echipele Poloniei 
și Cehoslovaciei.

mâni au obținut victoria cu scorul de
6—4. Luni, cele douâ echipe se vor 
întîlni la Sibiu.

primul loc în această grupă. Jucă
torii portughezi urmează să mai în
tâlnească Elveția Ia Basel și Româ
nia la București. în acest joc, Euse
bio va fi și căpitanul echipei. Din 
formație nu vor face parte Coluna, 
Augusto, Torres și Simoes. Antreno
rul echipei portugheze motivează 
absența acestor jucători declarînd că 
ei sînt complet ieșiți din formă.

Maximilian PÂNDELE
președintele clubului Steaua

tică nu s-a realizat în măsura cu
venită.

Calendarul sportiv și modul lui de 
structurare constituie un alt element 
deosebit de important în realizarea 
de performante înalte. Deoarece 
concursul este cel mai obiectiv cri
teriu de verificare a potențialului 
valoric și un mijloc hotărîtor în 
pregătire, este necesar ca pentru 
anii 1969—1972 să se fixeze un pro
gram competițional intern și inter
național mai bogat și mai bine 
structurat pentru secțiile și sportivii 
nominalizați. Consider că va fi ne
cesar să se meargă la unele con
cursuri pentru cîștigarea și îmbogă
țirea experienței personale sau de 
echipă, iar la altele cu sarcini de 
răspundere de a se obține rezultate 
maxime.

puncte de vedere

După părerea mea, competițiile 
interne trebuie stabilite în așa fel 
incit să asigure o continuă și siste
matică participare competițională a 
secțiilor de-a lungul întregului an. 
Gruparea acestor competiții numai 
în anumite perioade ale anului, sau 
întreruperea campionatelor interne 
pentru așa-zise nevoi de pregătire a 
loturilor naționale, prejudiciază pro
cesul de antrenament.

O problemă care preocupă în mod 
deosebit, cred, toate cluburile spor
tive din tară, problemă care a și 
fost viu dezbătută în plenara 
C.N.E.F.S. amintită, este aceea a for
melor de pregătire a sportivilor 
componenți ai loturilor naționale. 
Cum să fie această pregătire, cen
tralizată sau în cadrul cluburilor ’

Pe baza experienței anilor trecuți, 
a pregătirilor olimpiadelor prece
dente, susțin ideea îmbinării judici
oase a acestor două forme. Susți- 
nînd aceasta, mă gîndesc. din nou, 
la faptul că, în principal, clubul re
prezintă factorul decisiv în îndepli
nirea sarcinilor olimpice, deoarece 
aici la cluburi au loc formarea și 
perfecționarea calităților sportive, 
aici are loc fuziunea între generația 
„care vine” și cea care există în 
prezent, aici are loc progresul valo
ric al sportivilor. In cadrul clubului 
există o mai bună cunoaștere a 
sportivilor de către antrenori, din 
toate punctele de vedere, iar simțul 
responsabilității personale a sporti
vilor este cu mult mai crescut. Am 
convingerea că dacă pregătirea 
boxerilor, în acest an, s-ar fi făcut 
la cluburi, rezultatele la campiona
tele naționale ar fi fost altele.

Apoi, nu trebuie neglijat un alt 
aspect. Clubul nostru, ca de altfel și

Pe terenurile clubului sportiv Pro
gresul din Capitală a început ier) 
întîlnirea internațională de tenis din
tre echipele României și Ungariei 
După prima zi, scorul este egal : 
1—1. în primul meci, Ilie Năstase l-a 
învins cu scorul de 6—2, 7—5, 6—1 pe 
Peter Szoeke. Meciul a 
15 minute. Campionul 
van Gulyas a cîștigat 
6—1 în fața lui Petre

durat 1 oră și 
maghiar Ist- 
cu 6—3, 7—5, 
Mărmureanu.

în cîteva rînduri
CEA DE-A 5-A ETAPĂ A TURU

LUI CICLIST AL BELGIEI, rezer
vat amatorilor, desfășurată între Os
tende și Alsemberg de-a lungul a 180 
km, a fost cîștigată de belgianul 
Ronsmans în 4hl6’30”. Ziegler (Ro
mânia) a ocupat locul 59 în 4h44’48”. 
în clasamentul general individual 
conduce belgianul Van de Wiele, ur
mat la 23” de colegul său Raes 
Ziegler se află pe locul 59 la a- 
proape 34’ de lider. Ardeleanu o- 
cupă locul 78, iar Moldoveanu se afÎS 
pe locul 85.

CEA DE-A 8-A PARTIDĂ A ME
CIULUI PENTRU TITLUL MON
DIAL DE ȘAH, care se desfășoară 
la Moscova între marii maeștri so
vietici Tigran Petrosian și Boris 
Spasski, s-a întrerupt la mutarea 41.

LA VARȘOVIA a început întâlni
rea internațională de tenis dintre se
lecționatele Poloniei și U.R.S.S. După 
prima zi, cele două echipe se află 
la egalitate : 1—1. Leius l-a între
cut cu 6—4, 6—4 pe Gonsiorek, iar 
Rybarczik a cîștigat cu 6—4, 6—1 la 
Korotkov.

grosul plutonului din care fă- 
parte printre alții spaniolii 
Cueva și italienii Sgarbozza și 
în clasamentul general, pe pri- 

spaniolul Ramon

A 9-A ETAPĂ A TURULUI CI
CLIST AL SPANIEI, desfășurată 
pe distanța Benicasim — Reus (169 
km), a revenit rutierului spaniol Lo
pez Rodriguez cronometrat cu timpul 
de 3h56’02” (medie orară 42,970 km), 
în același timp cu învingătorul a so
sit și 
ceau 
Saez, 
Neri.
mul loc se află
Saez, urmat de belgianul Steegmans 
— la 4 secunde.

alte cluburi, furnizează loturilor re
prezentative un număr foarte mare 
de sportivi și antrenori ; de multe 
ori un club dă 75 la sută din efec
tiv, la anumite discipline (Steaua a- 
proape tot lotul de scrimă ; Dinamo 
pe cel de caiac-canoe etc.). Atunci, 
se pune întrebarea : care ar fi fost 
rostul acestui transfer de activitate 
de la club la lot ? Mai ales că, la 
club, cheltuielile sînt mult mai mici?

Există ramuri de ' sport, cum sînt 
jocurile (handbal, volei, fotbal, bas
chet), în care pregătirea de scurtă 
durată la loturi se cere ca o nece
sitate. în acest caz, pregătirea în 
comun înaintea unor competiții este 
de înțeles, dar nu cred că aceeași 
eficientă ar avea-o pregătirea de
numită mixtă, în care antrenamen
tele săptămînale s-ar efectua, spre 
exemplu, de trei ori la cluburi și de 
două ori la lot.

Pregătirea mixtă creează premise
le unei slabe urmăriri a sportivilor 
de către antrenori, a efortului depus 
de către aceștia, de-a lungul unui 
ciclu de antrenamente ; ceea ce duce 
la apariția fluctuațiilor de formă 
sportivă. De altfel, forma slabă ma
nifestată în acest an de voleibaliști 
și baschetbaliști este o consecință 
directă a acestui mod de pregătire.

De aceea, opinăm pentru pregăti
rea în cadrul clubului la multe din 
disciplinele olimpice (box, lupte, 
ciclism, călărie, haltere și jocurile 
sportive), așa cum se întîmplă, acum, 
Ia caiac canoe, tir, scrimă, bineînțe
les cu îndrumare și ajutor perma
nent din partea organelor C.N.E.F.S.

Problema îmbunătățirii muncii e- 
ducative și a asigurării unei temei
nice pregătiri psihologice constituie 
una din premisele de bază în obți
nerea de rezultate superioare în 
muncă și în activitatea sportivă.

Pentru rezolvarea acestei proble
me este, însă, necesar ca activitatea 
de instruire, împletită obligatoriu 
cu cea educativă, să fie și mai strîns 
legată de specificul muncii secțiilor 
noastre sportive, să aibă un conținut 
cît mai concret, cultivînd în perma
nentă o conduită justă față de mun
că, față de pregătire.

Se impune crearea unui climat de 
muncă sobru, care să permită des
fășurarea activității de creștere a 
performantelor într-o atmosferă de 
principialitate și disciplină.

Secretul atingerii performanțelor 
de valoare mondială, al obținerii vic
toriei în întrecerile cu adversari pu
ternici și abili îl constituie și mun
ca perseverentă pe care trebuie să 
o desfășoare fiecare sportiv pentru 
a acumula un bagaj de cunoștințe 
generale și de specialitate care să-l 
facă nu numai să înțeleagă în pro
funzime procesul de antrenament, 
ci să-1 determine să devină un fac
tor „ activ” în desfășurarea acestuia. 
Pentru aceasta acordăm o atenție 
sporită pregătirii și formării intelec
tuale a sportivilor din secțiile noas
tre.

în încheiere vreau să subliniez 
faptul că clubul Steaua beneficiază 
de forțe suficiente, care pot duce la 
realizarea sarcinilor concrete ce îi 
revin, în cadrul programului de pre
gătire olimpică.

De remarcat că in setul doi Mărmu
reanu a condus cu 4—0 și 4—3, apoi 
setul a fost întrerupt din cauza ploii. 
La reluare, Gulyas s-a impus cu
cerind victoria.

Astăzi de la ora 9 are loc meciul 
de dublu : Năstase, Mărmureanu-Ba- 
rany, Machan. După-amiază de la ora 
14,30 se joacă ultimele două probe 
de. simplu : Mărmureanu-Szoeke și 
Năstase-Gulyas.

ORAȘUL SALONIC va găzdui in
tre 21 și 25 mai JOCURILE UNUIA 
DINTRE TURNEELE PRELIMINA
RE ALE CAMPIONATULUI EURO
PEAN MASCULIN DE BASCHET. 
La această competiție vor participa 
selecționatele Austriei, Finlandei, 
R. F. a Germaniei, Israelului și Gre
ciei. Primele două echipe clasate se 
vor califica pentru turneul final al 
campionatului european, programat 
în toamna acestui an în ’ Italia.

LA SALZBURG s-au desfășurat 
Întrecerile competiției internaționale 
motocicliste „Marele premiu al Aus
triei”. La clasa 350 cm c, pe primul 
loc s-a clasat cehoslovacul Bohumil 
Stasa, care, concurînd pe u motoci
cletă „C.Z.”, » realizat o medie orară 
de 123,030 km. Locul secund a fost 
ocupat de englezul Lewis Young pe 
„Aermacchi”.

La clasa 500 cm c (cu ataș), victoria 
a revenit cuplului vest-german Hel
muth Fath-Wolfgang Kalauch.

■

Fotbal, divizia A
Etapa XXIV

Astăzi se desfășoară jocurile 
etapei a 24-a a diviziei A la 
fotbal. Cele două meciuri pro
gramate în Capitală se 
disputa după următorul 
gram : ’ “
ora 10,00 : Progresul București— 
Universitatea Cluj ; stadionul 
DINAMO, ora 16,30 : Dinamo 
București — Jiul Petroșani.

In țară vor avea loc urmă
toarele partide : Politehnica Iași 
— U. T. Arad ; F. C. Argeș — 
Rapid București ; Farul Constan
ța — Universitatea Craiova ; 
Petrolul Ploiești — Dinamo Ba
cău ; Crîșul Oradea — Steaua 
București ; Vagonul Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș.

vor 
pro- 

stâdionul REPUBLICII,

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM desfășurat Ia An
gers, francezul GUY DRUT a stabi
lit cea mai bună performanță eu
ropeană de juniori în proba de 110 m 
garduri cu timpul de 13"8/10. Un alt 
atlet francez, Tranant, a corectat re
cordul de juniori în proba de sări
tură cu prăjina obținînd 4,80 m.

ÎN LOCALITATEA FORT DE 
FRANCE s-a disputat o reuniune 
profesionistă de box dotată cu cupa 
„Memorialul Franșois Pavilla”. în 
meci vedetă, francezul Roger Zami 
l-a învins prin k.o. tehnic în rundul 
6 pe americanul Jerry Wells.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE MOTOCICLISM DESFĂȘURAT 
PE HIPODROMUL DIN PRAGA s-a 
încheiat cu victoria cehoslovacului 
Jiri Sztancl, care a totalizat 15 punc
te. Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Vaclav Verner cu 13 
puncte. Sportivul român I. Cucu a 
ocupat locul șapte cu 8 puncte.

ÎN JAPONIA, țara gazdă a viitoa
relor Jocuri Olimpice de iarnă, se 
desfășoară în prezent un concurs in
ternațional de schi alpin, la care 
participă și sportivi din Austria și 
R. F. a Germaniei. Proba masculină 
de slalom special s-a încheiat cu o 
surpriză : japonezul Sasaki l-a în
vins pe cunoscutul schior austriac 
Heini Messner, clasat pe locul se
cund. Sasaki a fost cronometrat în 
1’19”91/100, iar Messner a realizat 
timpul de l’20’’26/100.

Proba similară feminină a revenit 
sportivei vest-germane Rosie Mitter- 
meier cu l’27“80/100, urmată de 
Y. Katagiri (Japonia) — 1’33”03/100.

ÎN PREZENȚA A 1 500 DE SPEC
TATORI, la Amiens s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de tenis de 
masă dintre echipele mixte ale 
Franței și Japoniei. Sportivii japo
nezi au obținut victoria cu scorul n 
de 5—1.

Iată cîteva dintre rezultatele teh- 0 
nice înregistrate : Hasegawa — Se- | 
cretin 21—13, 21—14; Kowada — h
Lemasurer 21—10, 21—7: Hasegawa— S 
Dhont 21—18. 21—11.

Turneul de box

de la Budapesta

GH. [NE Șl PAUL DOBRESCU 
- ÎNVINGĂTORI 
IN PRIMA GALA

La Budapesta a început un turneu 
internațional de box, la care alături y 
de cei mai buni pugiliști maghiari | 
participă și sportivi din România și | 
R. D. Germană.

în limitele categoriei ușoare, boxe- | 
iul român Gh. Enc l-a învins prin 1 
k. o. pe maghiarul Vigh, La catego- H 
ria semiușoară P. Dobrescu (Româ- | 
nia) a dispus la puncte de Feher a 
(Ungaria). La categoria mijlocie | 
ușoară, pugilistul român I. Gyorffi a S 
fost întrecut la puncte de maghiarul g 
Kovacs. Boxerii români Gh. Drugă | 
(categ. pană) și Gh. Cojocaru (categ. | 
mijlocie) au pierdut întâlnirile susți- | 
nute cu Orban (Ungaria) și respectiv | 
Patkos (Ungaria), Q

Plecarea tovarășului 
Emil Drăgănescu la Stockholm
Simbătă a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Stockholm, tova
rășul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, îm
preună cu soția, care va face o vizită 
oficială în Suedia între 4 și 11 mai, 
la invitația guvernului suedez. El 
este însoțit de tovarășul Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
și de expert!.

Cronica zilei
Simbătă după-amiază a sosit la 

București dr. Marcolino G. Candau, 
directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), care, 
la invitația ministrului sănătății al 
Republicii Socialiste România, face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Aure) 
Moga, ministrul sănătății, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Moraru, adjund 
al ministrului sănătății, precum și de 
Leo Kaprio, directorul Biroului re
gional O.M.S. pentru Europa.

Au fost de față funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne și Ministerul Sănătății.

★
Sîmbătă a plecat la Paris prof, 

dr. docent Petre Vancea, membru

Harnicii semănători 
au îmbunătățit 

considerabil diagrama 
campaniei agricole

(Urmare din pag. I)

La cooperativa agricolă din co
muna Măgura munca este bine 
organizată. Mecanizatorii lucrează 
noaptea la arat, iar ziua la semă
nat, ceea ce dă garanția că în 
cîteva zile bune de lucru se va 
termina semănatul porumbului. 
Multe unități agricole cum sînt 
cele din Hemeiuș, Ardeoani, Răcă- 
ciuni, Gîrleni, Ungureni și altele 
au și terminat semănatul porum
bului.

Cu toate că organele județene 
au luat o seamă de măsuri pentru 
a ajuta unitățile agricole rămase 
în urmă la lucrările de semănat, 
acest sprijin nu s-a făcut simțit 
din plin. La cooperativele agricole 
din Buciumi, Buhoci, Ștefan cel 
Mare, Gura Văii și Dumbrava o 
parte din tractoarele și mașinile 
agricole existente nu au fost fo
losite la semănat, deși aceste uni
tăți mai au de efectuat un volum 
mare de lucrări agricole. Se im
pune deci ca în zilele ce urmează 
să se întreprindă acțiuni operative 
pentru folosirea tuturor mașinilor, 
tractoarelor și atelajelor existente 
în unități, în vederea terminării la 
timp a însămînțărilor tuturor cul
turilor din această primăvară.

Și în județul Argeș s-a intensiti- 
cat în ultimele trei zile semănatul 
porumbului. Tovarășul Gheorghe 
Costache, directorul direcției agri
cole, ne-a spus că datorită măsu
rilor luate de organele județene 
s-au obținut rezultate remarcabile 
privind recuperarea timpului de 
semănat. Numai în ultimele 4 zile 
s-au semănat 10 000 ha cu porumb, 
ceea ce constituie garanția că în 
primele zile ale săptămînii vii
toare se va termina însămînțatul 
porumbului pe cele 34 000 ha pla
nificate. Pînă în prezent au și ter
minat această lucrare 20 de coo
perative agricole de producție. 
Unitățile rămase în urmă au fost

AUTOTURISME IN NUMĂR 

NELIMITAT SI EXCURSII 
PESTE HOTARE IA CON

CURSUL SPECIAL PRO- 

NOEXPRES
Administrația de stat Loto-

■ Pronosport organizează la 7 
| mai un nou concurs special 
Pronoexpres după formula „5 
din 45", la care se atribuie au
toturisme Dacia 1 100, Mosk- 

; viei 408 cu 4 faruri și radio, 
’ Skoda MB în număr nelimitat 
și alte 20 de autoturisme de 
diferite mărci și capacități prin 
tragere la sorți.

O deosebită atracție prezin
tă pentru oricare dintre parti- 
cipanți cele 55 de excursii pe 
Coasta Dalmației, cu autoca
rul, de circa 18 zile, prin tra
gere la sorți.

Concursul oferă, de aseme
nea, și numeroase premii în 
bani

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua 9 
extrageri totalizînd 50 de nu
mere.

Vînzarea pentru concursul 
special PRONOEXPRES din 7 
mai se va face pînă marți, 6 
mai 1969.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Boabă, Nicolae 
Toader, Dumitru Mosora șl Matei 
Ghigiu, miniștri, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

corespondent ai Academiei, pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
32-lea Congres al Societății franceze 
de oftalmologie.

★

Sîmbătă, la. fabrica „Dezrobirea” 
din Brașov a avut loc o adunare ju
biliară consacrată împlinirii a 70 de 
ani de la înființarea primei fabrici 
de produse zaharoase din Transilva
nia. La festivitate, în cadrul căreia 
a luat cuvîntul directorul întreprin
derii, ing. Ion Moașa, au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai principalelor 
întreprinderi brașovene, muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai fabricii săr
bătorite.

(Agerpres)

ajutate cu mașini și tractoare pen
tru intensificarea ritmului de se
mănat. Astfel, de la cooperativa a- 
gricolă Costești, unde munca a 
tost bine organizată și semănatul 
porumbului a fost terminat pe în
treaga suprafață de 337 ha, 
cele 20 de tractoare și semănători 
au fost trimise la vecinii din 
Ionești. Cooperatorii din Slobozia 
au semănat în ultimele 3 zile 730 
ha cu porumb din cele 1 245 ha 
planificate. Pentru terminarea la 
timp a lucrărilor, cooperatorii din 
Slobozia au primit în ajutor trac
toare și mașini agricole din comu
nele vecine. Printre tractoriștii 
care au venit să dea o mînă de 
ajutor se remarcă Tudor Trăistaru 
și Alexandru Neagu de la coope
rativa agricolă Ștefan cel Mare, 
care au reușit să însămînteze zil
nic 10—15 ha cu porumb, făcînd 
în același timp lucrări de bună 
calitate.

Știrile sosite la redacție semna
lează că nu în toate cooperativele 
agricole tractoarele și mașinile a- 
gricole sînt folosite din plin la se
mănat. La cooperativa agricolă 
din Ionești, în ziua de 3 mai erau 
defecte 5 tractoare apartinînd în
treprinderii de mecanizare a agri
culturii Costești. în unele coopera
tive agricole s-au făcut lucrări ne
corespunzătoare. Astfel, la coope
rativa agricolă din Cornățel, ing. 
agronom Mircea Orban ne-a infor
mat că unii mecanizatori de la 
întreprinderea amintită au efec
tuat lucrări de slabă calitate, ceea 
ce a dus la pierdere de timp pen
tru refacerea lor.

Timpul înaintat face necesar ca 
în zilele ce urmează să se ia mă
suri organizatorice pentru însămîn- 
țarea grabnică cu porumb a tutu
ror suprafețelor planificate și să 
se continue apoi cu intensitate 
celelalte lucrări agricole.

Acești oameni 
izolați care 

nu se simt singuri
(Urmare din pag. I)

cadă de pe această vale 
se numește „apa spîn- 
zurată”. Despre acești 
primi constructori, care 
au „desțelenit” aici 
munții, se vorbește cu 
admirație. Cinci oa
meni au primit, în 
toamna trecută, însăr
cinarea de a întemeia 
noua așezare și de a 
deschide frontul de lu
cru de la Petrimanu. 
Conducătorul lor era 
un tînăr inginer, ales, 
poate, și pentru robus' 
tețea lui. Un camion 
i-a adus pînă la un loc. 
apoi cei cinci și-au 
luat în spinare întregul 
inventar al unei vieți 
de campanie și au stră
bătut cu pasul drumul 
pînă la locul ales. Au 
găsit acolo două vechi 
cabane forestiere, pă
răsite de mult. Cu bar
da și cu ciocanul, cu 
mistria și cu palmele au 
reparat cele două că
suțe de lemn și au 
înjghebat un soi de că
tun. Zi’ de zi apoi au 
cutreierat împrejuri
mile măsurînd și tra- 
sînd liniile viitorului 
șantier. Au început cu 
drumul de acces pa 
care întâi l-au desenat 
pentru ca mai târziu, 
buldozere și mineri

să-l taie în stâncă. A- 
poi a venit iarna, au 
căzut zăpezi enorme 
care le-au îngropat că
suțele. Și-au schimbat 
atunci uneltele : au 
pus mina pe lopeți și 
au tăiat pîrtii în ză
padă. în timpul acesta 
drumul înainta spre ei 
Curînd și-a făcut in
trarea în poiană pri
mul buldozer ; după el, 
primul autocamion, în
cărcat cu oameni și u- 
nelte.

A fost o iarnă lungă 
și grea, și totuși oa
menii aceștia au in- 
fruntat-o, _ astfel îneîr. 
acum primăvara, cînd 
calota de zăpadă a în • 
ceput să dispară, un alt 
peisaj s-a ivit în lu
mina soarelui. Drumuri 
și fundații, barăci și 
poduri, terasamente și 
rețele electrice au cres
cut. parcă, pe sub ză
padă, ca brîndușile. Și, 
după ce au înfăptuit 
toate aceste minuni, 
după ce urșii le-au bă
tut în geam și s-au 
scărpinat de fragilele 
lor căsuțe, oamenii de 
aici nu au nimic apar
te de istorisit; totul li 
s-a părut firesc și, în- 
trucîtva, romantic. Tre
buie să ai o structură 
sufletească aparte pen
tru ca un asemenea 
mod de viață să ți se

io atenția posesorilor
de aparate de radio,

televizoare, picupuri, 
magnetofoane

De la magazinul „DIODA* 
din București, ou un nou sediu 
în localul din bd. 1 Mai 126, 
Oficiul poștal 41, se pot pro
cura piesele de schimb nece
sare funcționării aparatului de 
radio, televizorului, picupului 
sau magnetofonului dv. Printr-o 
simplă carte poștală, la cerere, 
veți primi la domiciliu piesele 
solicitate, contra plată cu ram- 
burs.

vremea
Ieri în țară : vremea a tost 

relativ frumoasă, cu cer schim
bător. Izolat averse de ploaie. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nord-estic. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 12 grade la 
Mangalia și 24 de grade la Satu 
Mare și Răuți : In București : 
vremea a fost ușor instabilă, cu 
cer temporar noros. A plouat 
slab. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru 5, 6 și 
7 mai: vremea se menține ușor 
instabilă cu cer schimbător. Vor 
cădea ploi slabe însoțita pe 
alocuri de descărcări electrice. 
Vîntul va prezenta unele inten
sificări din sectorul estic. Tem
peratura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 
0—10 grade, iar maximele între " 
9—19 grade, local mai ridicate 
în sud. în nord-estul țării izo
lat brumă. în București: vremea 
se menține ușoi’ instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
averse slabe. Vîntul va prezenta 
intensificări din sectorul estic. 
Temperatura în scădere ușoară.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amorti
zare a asigurărilor mixte de viață 
din 30 aprilie 1969 au ieșit următoa
rele opt combinații de litere : Z.J.T. ; 
Z.D.D. ; D.M.L. ; S.T.G. ; W.K.E. ; 
J.X.G. ; J.W.F. ; S.J.O.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
Ieșirii la tragere se vor prezenta 
la unitățile ADAS, pentru a-si 
primi sumele cuvenite.

pară romantic... Tre
buie ca viata să aibă 
în ochii tăi reprezen
tările ei esențiale, cu 
datorii șl valori morale 
autentice, pentru ca 
lipsindu-te, la vîrsta 
balurilor și a primelor 
iubiri, de atracțiile ci
vilizației, să trăiești și 
să muncești în creie
rul munților.

O dată, pe timp de 
viscol, cînd cerul și 
pămîntul se învălmă
șeau în pasta zbuciu
mată a zăpezii, colonia 
baraj a rămas fără 
pline. De la Voineasa 
la baraj sînt 25 de km, 
pe cei mai prăpăstios 
drum. A fost ales cel 
mai bun șofer, cu cea 
mai bună „Tatră”, șl 
întrebat dacă s-ar în
cumeta să meargă pîna 
la baraj. A răspuns cu 
un gest, și-a îndesat 
căciula pe urechi, s-a 
urcat în mașină și a 
pornit. După 12 ore s-a 
întors. Cum s-a dus ? 
Cum a venit ? Prin ce 
calvar a trecut ? Ni
meni nu știe. N-a po
vestit nimănui nimic. 
S-a dus și gata. Pentru 
că trebuia să ajungă, a 
ajuns. Și pentru că 
trebuia să se întoarcă, 
s-a întors.

Vorbeam despre ra
diația umană.,.
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P. C. FRANCEZ PROPUNE PARTIDULUI S. F. I. O în jurul problemei
PESTE HOTARE tt.

ALBANIA

CONGO (BRAZZAVILLE)

Nici în acest an

iești costume naționale. Coloana cea 
mai numeroasă a fost formată din 
muncitorii combinatului textil, recent 
intrat în funcțiune.Anul acesta, ziua de 1 Mai a fost 

sărbătorită în Albania în cadrul Ju
bileului celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării țării. La Tirana a avut loc 
o manifestație la care au participat 
zeci de mii de oameni ai muncii. în 
tribuna de pe Bulevardul Martirilor 
Națiunii au luat loc Enver Hodja, 
Hadji Lleshi, Mehmet Shehu și alți 
conducători de partid și de stat, oas
peți din străinătate.

După cuvîntul de deschidere al 
lui Quoi Tonin Jakova, secretar ge
neral al Consiliului Central al Sin
dicatelor, a avut loo demonstrația oa
menilor muncii.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a început 
la Brazzaville printr-un mare miting 
la care a luat cuvîntul președintele 
republicii, Marien N’gouabi, care a 
subliniat hotărîrea poporului din Con
go de a continua calea eliberării de
pline a țării. După miting, la Braz
zaville a avut loc o paradă militară 
și o demonstrație a oamenilor muncii, 
la care au luat parte reprezentanți 
din toate regiunile țării.

ALGERIA /?. R MONGOLĂ

ipo isii
V', •' • in- PARIS 3 (Agerpres). — Plenara 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez a discutat și 
aprobat în unanimitate raportul cu 
privire la situația politică din 
Franța după referendum și la sar
cinile partidului, prezentat de Paul 
Laurent, membru al Biroului Po
litic al P.C.F.

Comitetul Central a hotărît să

adreseze Congresului Partidului 
Socialist Francez (S.F.I.O.) — care 
se va deschide duminică — o scri
soare în care să propună elabora
rea în comun a programului unui 
guvern democratic, ceea ce ar per
mite prezentarea unei candidaturi 
unice a stîngii în alegerile prezi
dențiale.

Londra. Manifestație a oamenilor muncii din domeniul sanitar în sprijinul 
unor revendicări economice și sociale

încetarea din viață 
a președintelui Indiei

Cu ocazia zilei de 1 Mai, în ca
pitala Algeriei și în celelalte orașe 
ale țării au avut loc demonstrații 
ale oamenilor muncii. Luînd cu
vîntul în oadrul unui miting or. 
ganiaat cu acest prilej, președin
tele Algeriei, Houari 
a făcut un bilanț al 
realizări obținute de 
gerian în ultimii ani,
acestea constituie pași importanți 
în direcția creării unei economii 
naționale independente.

Boumediene, 
principalelor 
poporul al- 
subliniind că

BERLINUL OCCIDENTAL

loc 
de 
de 
ai

O mare demonstrație a oamenilor 
muncii mongoli, consaorată zilei de 
1 Mai, a avut loo în piața centrală din 
Ulan-Bator.

La tribuna Mausoleului lui Suhe Ba
tor și Cioibalsan au luat loc J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, J. Sambu, președinte
le Prezidiului Marelui Hural Popular, 
și alți conducători ai partidului și gu
vernului. După un cuvînt de salut 
rostit de N. Luvsanravdan, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., a început demonstrația oa
menilor muncii, la care au luat parte 
muncitori ai uzinelor și fabricilor din 
capitală, reprezentanți ai intelectuali
tății. Demonstranții purtau panouri în 
care erau relevate succesele obținute 
în

VIETNAMUL. DE SUD

Lupte în regiunea Saigonului

muncă.

în Berlinul occidental a avut 
o demonstrație consacrată zilei 
1 Mai, la care au participat mii 
muncitori, studenți, reprezentanți 
organizațiilor democratice și antifas
ciste din oraș. Demonstrația s-a des
fășurat sub lozincile luptei pentru u- 
nitatea de acțiune a forțelor demo
cratice, pentru destinderea încordării 
și înțelegere reciprocă, pentru li
bertăți democratice.

în încheierea demonstrației a a- 
vut loo un miting la care a luat 
cuvîntul Emil Redmann, membru al 
Secretariatului Conducerii organiza
ției P.S.U.G. a Berlinului occidental.

FRANȚA

CANADA

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a fost 
marcată în Franța prin organizarea 
de mitinguri și adunări revendicative 
la bursele muncii, într-o serie de ora
șe ca, de pildă, Toulouse, Lyon, Lille 
și în alte localități. La Paris însă nu 
a avut loc nici o manifestație cu pri
lejul zilei de 1 Mai, ca urmare a 
hotărîrii Confederației Generale a 
Muncii din Franța de a anula princi
pala manifestație populară pentru a 
evita eventuale provocări în actuala 
situație politică complicată.

SAIGON 3 (Agerpres). — în re
giunea Saigonului au fost semnalate, 
în ultimele 48 de ore, noi ciocniri 
între forțele Frontului Național de 
Eliberare și trupele americano-saigo- 
neze — relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă occidentale. La 
aproximativ 50 kilometri nord-vest 
de Saigon au avut loc timp de peste 
patru ore lupte între unități mili
tare americane și detașamente ale 
patrioților. în același timp, un con
voi militar american a căzut într-o 
ambuscadă organizată de unități ale 
F.N.E., în apropierea orașului An 
Loc, la 88 kilometri de capitala 
sud-vietnameză.

Pe de altă parte se anunță că 
două eliooptere americane de tip 
„Ch 46 Sea Knight" și „Uh 1 Huey" 
s-au ciocnit la aproximativ 30 ki
lometri de baza forțelor S.U.A. de la 
Dong Ha. în cursul accidentului și-au 
pierdut viața 12 militari americani.

★
HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că unități antiaerie
ne ale Armatei Populare Vietname
ze au doborît sîmbătă un avion

american de recunoaștere fără pilot 
care pătrunsese în spațiul aerian al 
orașului Hanoi.

Pînă în prezent, precizează agen
ția, în spațiul aerian al R. D. Viet
nam au fost doborîte 3 284 avioane 
americane.

DELHI 3 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii India, Zakir 
Hussain, în vîrstă de 72 de ani, a 
decedat sîmbătă, în urma unui atac 
de cord. Personalitate politică pro
eminentă, Zakir Hussain a devenit 
președinte al Republicii India la 
7 mai 1967, după ce a deținut timp 
de cinci ani funcția de vicepreșe
dinte al țării.

Comunicatul oficial dat publici
tății la Delhi anunță decretarea 
doliului național pe timp de 13 
zile. Funeraliile vor avea loc marți.

Vicepreședintele Indiei, Venkata 
Giri, a depus jurămîntul în calitate 
de președinte interimar al Indiei, 
funcție pe care o va deține pînă la 
alegerea unui nou șef al statului.

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris 
s-a anunțat vineri oficial că Fran
ța va continua să nu participe nici 
în acest an la reuniunile Organi
zației Tratatului Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.). în notificarea trans
misă cartierului general de la 
Bangkok al organizației se preci
zează că aceasta nu echivalează 
cu o retragere completă a Franței 
din S.E.A.T.O.

NEW YORK 3 (Agerpres). — In- 
tr-un raport special distribuit mem
brilor Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
preconizează o serie de măsuri cu 
privire la securitatea posturilor de 
observatori ai O.N.U. de-a lungul 
Canalului de Suez, printre care 
crearea unor așa-numite „zone de 
siguranță" în jurul acestor posturi 
deservite de 92 observatori al O.N.U. 
El propune, dă asemenea, la suges
tia generalului Odd Bull, șeful mi
siunii de observatori O.N.U. în Ori
entul Mijlociu, folosirea, cu acordul 
părților, a unor ambarcațiuni și a altor 
mijloace pentru evacuarea persona
lului O.N.U. în caz de pericol.

în același raport sînt incluse, tot
odată, scrisorile adresate de U Thant 
guvernului egiptean și israelian îh 
legătură cu incidentele din zona Ca
nalului de Suez, precum și răspun
surile primite la aceste scrisori .

★
CAIRO 3 (Agerpres). — Sîmbă

tă președintele Siriei, Noureddin 
El Atassi, șl-a încheiat vizita de 
24 de ore la Cairo, plecînd spre 
Damasc. în timpul șederii sale în 
capitala egipteană, șeful statului 
sirian a avut întrevederi cu pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

în capitala R.A.U. nu a fost dat 
publicității nici un comunicat în 
legătură cu rezultatele convorbi
rilor, agenția M.E.N. menționînd 
doar că cei doi șefi de stat au exa
minat actuala situație din Orientul 
Apropiat, precum și relațiile bila
terale.

agențiile de presă transmit:

Incidente la granița 
dintre Costa Rica

Venezuela și R. P. Un
gară au hotărît să reia re
lațiile diplomatice - se arată 
în declarația dată publicității cu a- 
ceastă ocazie de Ministerul Afacerilor 
Externe venezuelean. La Caracas 
s-a anunțat, de asemenea, reluarea re
lațiilor diplomatice între Venezuela 
și R. S. Cehoslovacă.

La Toronto, Montreal, Winnipeg, 
Vancouver și alte orașe canadiene, 
ziua de 1 Mai a fost marcată prin 
greve, adunări și mitinguri sub lo
zinca solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, a luptei pentru 
pace și securitatea popoarelor, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă a tuturor muncitorilor.

La Toronto, în ziua de 1 Mai, 
peste 2 800 de lucrători din indus
tria electrică și-au întrerupt acti
vitatea. De asemenea, 1500 de pro
fesori și învățători din provincia 
Quebec au declarat o grevă de o 
zi. Conflictul de muncă dintre pa
tronat și cei peste 6 000 de meca
nici de aviație, aparținînd compa
niei „Air Canada”, continuă de 
două săptămîni. Această grevă a 
paralizat complet transportul de 
pasageri pe liniile interne și inter
naționale ale acestei companii. 
Greviștii cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

R. A. U.
și Panama

de

CEHOSLOVACIA

în ajunul zilei de 1 Mai, la Praga 
a avut loc o ședință festivă lăr
gită a Comitetului național orășenesc.

Adunări festive consacrate tradițio
nalei sărbători a muncii au avut loc 
în cadrul întreprinderilor.

La Bratislava, capitala R. S. Slova
ce, 1 Mai a fost sărbătorit printr-o 
demonstrație la care au luat parte mii 
de reprezentanți ai oamenilor muncii 
din oraș. La tribuna din piața „Răs
coala națională slovacă" au luat loc 
G. Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, O. Klokoc, pre
ședintele Prezidiului Consiliului Na
țional Slovac, S. Sadovsky, președin
tele guvernului R. S. Slovace, și alți 
membri ai guvernului, înalte oficiali
tăți, oaspeți de peste hotare.

înaintea începerii demonstrației, 
G. Husak a rostit o cuvîntare.

REPUBLICA

CENTRAI AFRICANĂ

Pe bulevardul principal din Bangui, 
capitala Republicii Central Africane, 
a avut loc o paradă militară și o 
demonstrație a oamenilor muncii con
sacrată zilei de 1 Mai. Prin fața 
tribunei guvernamentale au trecut 
muncitori, funcționari și țărani din 
6atele învecinate, îmbrăcați în pito-

Peste 20 000 de oameni ai muncii 
din Republica Arabă Unită au 
participat la mitingul organizat 
cu prilejul zilei de 1 Mai la Hel- 
wan. în cuvîntarea rostită cu a- 
ceastă ocazie, președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a relevat 
succesele obținute în dezvoltarea 
economiei țării. Printre altele, 
Nasser a subliniat că țara sa spri
jină rezoluția adoptată de Consi
liul de Securitate în noiembrie 
1967, în vederea reglementării cri
zei din Orientul Apropiat.

SAN JOSE 3 (Agerpres). — La 
granița dintre Costa Rica și Pana
ma s-au produs noi incidente, in
formează agenția France Presse. 
în urma acestor incidente, guver
nul costarican a cerut convocarea 
Consiliului Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) pentru a fi dis
cutată situația creată. Din San Jose 
se anunță că în zona de graniță 
dintre cele două țări au fost tri
mise întăriri. Potrivit unor surse 
informate, noile incidente sînt puse 
în legătură cu activitatea desfășu
rată în această regiune de adepții 
fostului președinte panamez, Ar- 
nulfo Arias, înlăturat după lovi
tura de stat.

La încheierea unui turneu 
prin cîteva orașe ale Pa
kistanului, care i_a Permis întâl
nirea cu mai mulți lideri politici, noul 
președinte pakistanez, generalul Yahya 
Khan, a declarat vineri că încă nu 
au fost create condițiile pentru rezol
varea actualelor probleme ale țării. El 
a arătat că, în acest scop, își va con
tinua consultările cu reprezentanți ai 
opoziției.

Prima sesiune a Comisiei 
mixte poiono-oiandeze, 
tă în cadrul acordului de colaborare 
economică, industrială și tehnică, în
cheiat între cele două țări în 1967, 
a avut loc la Varșovia. în cursul se
siunii, informează agenția P.A.P., au 
fost examinate probleme ale dezvol
tării colaborării dintre cele două țări 
în diferite domenii ale economiei, în 
special în industrie și agricultură. în 
urma sesiunii a fost semnat un pro
tocol.

crea-
conflictul nigeriano-biafrez. După 
cum se știe, Franța sprijină dreptul 
la autodeterminare al populației bia- 
freze.

Greva muncitorilor de la 
compania americana Gene
ral MotOrS, declanșată la începu
tul lunii aprilie, a cuprins vineri încă 
11 uzine.

Comitetul specia! al 
O.N.U. pentru decolonizare 
urmează să efectueze un turneu de 
trei săptămîni în Africa, destinat 
strîngerii de informații asupra actualei 
situații din Rhodesia, Africa de sud- 
vest și teritoriile portugheze. Din cei 
24 de membri ai comitetului, care au 
mai vizitat în anii trecuți Africa în 
acest scop, nu vor face călătoria re
prezentanții Australiei, Statelor Unite 
și Angliei.

Succesorul lui Martin 
Luther King la conducerea „Con
ferinței conducătorilor creștini din 
sud", Pastorul Ralph Abernathy, a 
fost pus în libertate pe cauțiune. El 
fusese arestat cu o săptămînă în urmă 
la Charleston (statul Carolina de sud) 
sub acuzația de a fi încălcat o ordo
nanță municipală care interzice insta- 

în fața instituțiilor

Accident de cale ferată 
în Bulgaria. Agenția B.T.A. anun
ță că la 1 mai ultimul vagon re
morcat al unui tren automotor, care 
circula pe calea ferată Cerven Briag — 
Oriahovo, a deraiat la o curbă și s-a 
răsturnat. 25 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 38 sînt rănite.

Un obiect zburător neidentifi
cat a fost observat joi deasupra 
orașului Rio de Janeiro, de că
tre un agent de poliție, scrie 
ziarul brazilian „Ultima Hora". 
Polițistul a arătat că obiectul 
avea forma unei cești de mari 
dimensiuni și se mișca cu o vi
teză neobișnuit de mare. în 
același timp, obiectul emitea 
lumini de culoare verde, porto
calie și galbenă. Turnul de con
trol al poliției din Rio a confir
mat prezența obiectului neiden
tificat deasupra orașului. După 
ce a planat timp de o oră dea
supra munților din apropierea 
orașului, obiectul a dispărut cu 
repeziciune.

nanța municip: 
larea pichetelor 
publice.

de externe ni-
Arikpo, care se află

Ministrul 
gerian, Okoi 
într-o vizită oficială la Paris, a avut 
vineri o întrevedere cu ministrul de 
externe francez, Michel Debre. Surse 
oficiale, citate de agenția U.P.I., in
formează că cei doi miniștri de externe 
și-au făcut cunoscute punctele de ve
dere ale guvernelor lor în legătură cu

Negocierile oficiale ame
ricano - vest-germane con- 
sacrate reînnoirii acordului privind 
suportarea cheltuielilor necesitate de 
staționarea trupelor S.U.A. pe terito
riul R. F. a Germaniei, au luat sfîrșit 
la Washington. Comunicatul dat pu
blicității subliniază realizarea unui 
„progres substanțial". Negocierile ur
mează să fie reluate la 2 iunie la 
Bonn.

Intensificarea 
j mișcării pentru

retrocedarea
Okinawei

Ministrul ameriaan al co
merțului, Maurice Stans, 
și-a încheiat zilele trecute 
turneul european de două 
săptămîni, timp în care a 
vizitat Bruxelles, Haga, 
Bonn, Geneva, Roma, Paris 
și Londra. Presa occiden
tală a acordat o atenție 
deosebită acestui turneu, 
care, formal, a avut un 
caracter de sondaj. Este 
explicabil, de altfel, dacă 
avem în vedere recen
tele declarații ale unor 
oameni politici și de afaceri 
americani, potrivit cărora 
S.U.A. s-ar putea îndrepta 
spre o „confruntare majoră" 
cu țările europene, membre 
ale Pieței comune în dome
niul comerțului.

De ce se resimte în 
S.U.A. necesitatea acestei 
„confruntări" ?.

în ultimii ani s-a înregis
trat o adevărată „escalada
re" a măsurilor protecțio- 
niste de o parte și de cea
laltă a Atlanticului — ceea 
ce afectează tot mai mult 
relațiile comerciale dintre 
Statele Unite și țările Pie
ței comune, ascuțind con
tradicțiile între ele. Neli
niștea cercurilor interesate 
este cu atît mai mare cu 
cit, datorită unei serii de 
factori de conjunctură, pro
blemele exportului se pun 
mai acut decît altădată.

Deși în 1968, balanța de 
plăți a S.U.A. s-a încheiat 
cu un sold activ (pentru 
prima dată după 12 ani), a- 
cest reviriment nu indică și 
o schimbare a fondului pro
blemelor balanței comer
ciale. Ar putea părea para
doxal, dar inflația care a 
cuprins tot mai larg econo
mia S.U.A. este aceea care 
a contribuit la echilibrul 
conturilor externe. Datorită 
scăderii cursului acțiunilor 
unor importante firme din 
Statele Unite, bursele ame
ricane au putut să atragă

din străinătate aproape 4 
miliarde de dolari ceea ce a 
sporit activul balanței de 
plăți. Concomitent îns.ă, 
tendințele inflaționiste au 
slăbit puterea de concuren
ță a produselor americane, 
fapt care se oglindește în 
creșterea mai rapidă a im
porturilor decît a exportu
rilor.

în aceste împrejurări, ex- 
perții Casei Albe au căutat 
soluția problemei balanței 
de plăți în două direcții: 
lupta contra inflației (ca o 
primă măsură au sporit

tica agricolă comună a ce
lor șase membri ai comuni
tății economice vest-euro- 
pene. Produsele agro-ali- 
mentare asigură aproape o 
cincime din volumul total 
al exporturilor americane, 
iar Europa occidentală este 
cel mai bun client. Dar, 
produsele agricole america
ne pătrund tot mai greu în 
Piața comună, datorită su
prataxelor impuse de ță
rile membre importurilor 
din țările terțe. în plus, 
există intenția ca „cei șase" 
să introducă noi taxe asu

ma dacă este posibilă o ne
gociere la o dată apropiată 
privind suprimarea acestor 
obstacole. De asemenea, mi
nistrul american a cerut ță
rilor vest-europene să-și 
reducă de bună voie ex
portul către S.U.A., în spe
cial de produse textile.

Dar, după cum remarcă 
presa vest-europeană, Stans 
s-a întors la Washington 
„cu mina goală". Interlocu
torii săi i-au declarat, fi
rește, în cuvinte, cu nuanțe 
și în tonuri diferite, că nu 
intenționează să se așeze

DC CC S-A ÎNTORS STANS
CU MlNA GOALĂ"
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taxa de scont pînă la cel 
mai ridicat nivel din ulti
mii 40 de ani) și pe de altă 
parte stimularea exporturi
lor, care, potrivit unui plan 
elaborat recent, ar urma să 
se cifreze în 1973 la 50 mi
liarde de dolari față de 34 
de miliarde în 1968. Crește
rea cu 40 la sută a exportu
rilor americane în următo
rii cinci ani ar restabili ex
cedentele balanței comer
ciale ; dar această cale de a 
procura devizele necesare 
echilibrării conturilor ex
terne este presărată cu nu
meroase obstacole.

Unul dintre principalele 
obstacole îl constituie poli-

pra utilizării grăsimilor și 
uleiurilor 
ar afecta 
ricane de 
dică la o
300 milioane de dolari. In
tențiile administrației ame
ricane de a declanșa o pu
ternică ofensivă comercială 
pe piețele vest-europene 
s-ar putea vedea zădărnici
te și de măsurile restrictive 
de limitare a importurilor 
luate de unele țări, cum 
sînt Anglia și Franța, în 
scopul redresării situației 
lor financiare.

în aceste condiții, Stans a 
venit în Europa occidentală 
tocmai pentru a-și da sea-

vegetale, ceea ce 
exporturile ame- 
soia, care se ri- 
cifră anuală de

la masa tratativelor înainte 
ca Congresul american să 
fi abolit dispozitivul pro
tectionist, cunoscut sub nu
mele de „American Selling 
Price" care face deosebit 
de dificil exportul produse
lor chimice în S.U.A.. Tot
odată, vest-europenii „s-au 
plîns" și de alte măsuri 
protecționiste americane, de 
genul contingentării impor
turilor de produse siderur
gice.

Observatorii occidentali 
consideră că perspectivele 
unei liberalizări ă comer
țului dintre S.U.A. și Piața 
comună sînt — cel puțin în 
momentul de față — foarte

îndepărtate. Aceștia relevă, 
totodată, că Statele Unite 
și-ar putea realiza obiecti
vul privind creșterea afa
cerilor pe piețele străine, 
dacă ar introduce în circui
tul normal al exporturilor 
o serie de produse cum sînt 
unele metale, instalații și 
chiar alimente care sînt 
etichetate „strategice" și 
deci interzise la export nu
mai fiindcă sînt rezervate 
pentru războiul din Viet
nam. Deci, și din acest 
punct de vedere, curmarea 
acestei agresiuni se impune 
ca o cerință a normalizării 
relațiilor internaționale. Pe 
plan mai larg, tot mai mulți 
oameni politici și de afaceri 
din S.U.A. înțeleg că intere
sele lor comerciale reclamă 
slăbirea restricțiilor și mă
surilor discriminatorii, dez
voltarea unui comerț inter
național larg, pe baze reci
proc avantajoase. în a- 
cest sens, s-a pronunțat re
cent și senatorul Edmund 
Muskie, președintele subco
misiei senatoriale pentru 
problemele financiare in
ternaționale. Subliniind 
necesitatea eliminării ori
căror restricții în comerțul 
internațional, „extinderea 
comerțului cu țările socia
liste din Europa, a declarat 
el, va ușura soluționarea 
problemelor balanței de 
plăți a Statelor Unite".

Firește, cerința abolirii 
restricțiilor se pune și în 
cazul Pieței comune, ca 
grupare economică închi
să. Asigurarea circuitu
lui economic internațio
nal, fără îngrădiri și 
obstacole, se impune ca 
o necesitate stringentă 
pentru toate statele, 
indiferent de mărimea sau 
de orînduirea lor social- 
politică, ca fiind dictată de 
înseși interesele fiecăruia 
dintre ele și ale păcii și 
progresului general.

La spitalul de copii al 
universității din Cincinali 
(statul Ohio) a fost efectuată trans
plantarea ficatului unui nou născut în 
vîrstă de trei zile la o fetiță în 
vîrstă de 14 luni. Un comunicat al 
spitalului anunță că starea micuței 
paciente este satisfăcătoare.

Cel de-al șaselea pacient 
sad-aMcan cu inima trans
plantată, Martin Francis, a dece
dat sîmbătă dimineața la spitalul din 
Durban. Martin Francis fusese supus 
operației de transplantare a inimii 
duminica trecută.

în timpul unei manitestajn pe strâ- I 
zile orașului Madrid, împotriva pre- I 
zenjei loazelor militare ale S.U.A. ■ 
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au participat si cei trei sute de 
locuitori ai Okinawei care au sosit 
la Tokio după un lung marș, pen
tru a prezenta premierului japonez 
o scrisoare deschisă exprimînd 
voința populației din Okinawa de 
a realipi insula la Japonia. După 
miting, participants s-au îndreptat 
în coloane spre piața Shibuya.

A avut loc si întîlnirea tradițio
nală pe mare cu cei peste o mie 
de locuitori ai insulelor Okinawa. 
Ei au sosit pe vase maritime la pa
ralela 27, la jumătatea distantei 
dintre Kyushu si Okinawa, granița ;
convențională dintre cele două părți, 
în larg au răsunat 
piepturi acordurile 
imnului „Okinawa

In același timp, 
încheiat „marșul 
500 de locuitori, 
țărmul de nord al 
trarea în orașul Naha, Chobyo Yara, 
șeful puterii executive din Okinawa, 
ales anul trecut cu sprijinul forțe
lor progresiste, s-a alăturat parti- 
cipanților la marș. în parcul Yogi 
din Naha a avut loc un mare mi
ting la care au luat parte circa 
200 000 de cetățeni care au cerut re
tragerea imediată a bombardiere
lor „B-52" capabile să transporte 
bombe atomice și realipirea necon
diționată la Japonia.

Retrocedarea Okinawei este strîns 
legată de lupta împotriva bazelor 
militare americane, pentru abolirea 
tratatului japono-american, care, 
după cum se știe, a întîmpinat în
totdeauna o opoziție dîrză a opi
niei publice japoneze. Tratatul ex
piră în luna iunie a anului viitor. 
In întreaga Japonie se fac pregătiri 
pentru o largă acțiune pentru re
vizuirea lui. pentru lichidarea ba
zelor americane de pe pămîntul 
japonez. 27 de organizații si socie
tăți " 
arte, 
zatii 
unit 
mun 
„Consiliul pentru pace' 
a organizat o campanie de sem
nături pentru încetarea imediată a 
agresiunii S.U.A. în Vietnam. A- 
celași consiliu va organiza în curînd 
o Expoziție pentru pace. Sub aus
piciile Consiliului japonez al muzi
cii si dansului se pregătește un 
concert-spectacol avînd ca temă o- 
pozitia fată de tratatul iapono-ame- 
rican.

din sute de 
mobilizatoare ale 
— Japoniei 
în Okinawa s-a 

păcii" al celor 
început de la 
insulelor. La in-

literare, de teatru, cinema, 
de drept și ziaristică, organi- 
religioase au creat un front 
Si au inițiat un program co
de manifestări pentru pace.
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