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Raid-anchetâ în regiunile Banat, Dobrogea și Argeș

RAPORTEAZĂ

ANGAJAMENTELE
ÎNDEPLINITE

■■ ■ .

PESTE PLAN
■ 20 000 tone oțel 
B 41 500 tone fontă
■ 16 000 tone la 

minate finite
B 3 556 tone cocs 

metalurgic
■ 38 milioane lei 

economii la pre
țul de cost

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara, colectivele tuturor 
secțiilor și-au Îndeplinit exem
plar sarcinile de plan pe pri
mul semestru și angajamentele 
luate in întrecerea socialistă 

; în întîmpinarea Congresului 
partidului. Siderurgiștii hune- 
doreni au produs pînă la 1 iu
lie, peste plan, 3 556 tone de 
cocs metalurgic, 41 500 tone de 
fontă, 20 000 tone de oțel, 17 800 
tone de blumuri și semifabri
cate, 16 000 tone de laminate 
finite. Ei au asimilat în fabri
cație noi mărci de oțeluri înalt 
și slab aliate și oțeluri carbon 
de calitate, precum și un larg 
sortiment de profile laminate. 
Totodată; au realizat econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 38 milioa
ne lei.

Cine pășește totuși în rîndul 
din față al colectivelor de sec
ții ale combinatului, în totali
tatea lor fruntașe ? După re
zultatele obținute — muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la 
furnalul de 1 000 mc. Acest a- 
gregat uriaș oferă o imagine 
spectaculoasă prin proporțiile 
sale. Munca oamenilor este la 
fel de impresionantă.

La posturile de comandă ale 
sistemului de încărcare, la 
caupere sau la creuzet am în
tîlnit vechi cunoștințe, munci
tori, maiștri șl ingineri. Peste 
tot se simte pulsul accelerat al 
întrecerii. Ne-am adresat ingi
nerului Ion Vasilescu, maiștri
lor Victor Pali și Nicolae Măr- 
culescu, prim-topitorilor Si- 
mion Jurca și Alexandru Com- 
șa cu întrebarea : Ce se pe
trece în mod deosebit la dv ?

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii

- j—
(Continuare in pag. a IlI-a)

Prim-topitorul Constantin Enache, unul dintre evldențiații în întrecerea socialista ce se desfășoară Ia Com
binatul siderurgic din Hunedoara. La cuptorul nr. 7 unde lucrează, el a redus durata de elaborare a unei 

șarje de oțel de la 12 ore și jumâtate la 9 ore Foto : Gh. Vințilă

Cum
procedează 
fruntașii

situația în regiunea

Anderca
agricol

Constantin
consiliului 

informează că se re- 
plin lă orz și că de

Care este 
Banat ?

Tov. ing. 
președintele 
regional, ne 
coltează din 
cîteva zile a început și seceratul 
griului. Tractoarele și combinele, 
în bună stare de funcționare, au 
fost aduse la marginea lanurilor. 
Membrii consiliilor agricole, spe
cialiștii din unități se află tot 
timpul în mijlocul mecanizatori
lor și al țăranilpx cooperatori, în- 
drumîndu-i și ' sprijinindu-i ca 
recoltarea să se facă la timp și 
fără pierderi.

Dar rezultatele diferă de la un 
raion la altul. In timp ce în ra
ionul Sînicolau Mare s-a terminat 
recoltatul orzului și se lucrează 
din plin la grîu, în raioanele Arad 
și Timișoara, cu aceleași condiții, 
secerișul este rămas în urmă. A- 
ceasta se datorește felului diferit 
de organizare a muncii, de folo
sire a mijloacelor de lucru, grijii 
sau lipsei de răsDundere cu care 
s-a lucrat.

în aceste zile de muncă încor
dată, o deosebită importanță are 
organizarea exemplară a muncii, 
pînă în cele mai mici amănunte, 
pentru a se putea lucra din plin, 
fără întrerupere. Așa procedează 
lucrătorii gospodăriei de stat din 
Variaș. Directorul acestei unități 
fruntașe, ing. Ioan Ageu, și cei
lalți specialiști din gospodărie au 
controlat zilnic starea de vegeta
ție a cerealelor și cînd s-a consta
tat că e momentul optim de se
ceriș s-a pornit la lucru cu toate 
forțele. între mecanizatori se des
fășoară 
pentru titlul de 
combiner". Mihai Kampf și Nicolae 
Costache recoltează 
22 000 kg cereale.

„în ultimul timp, 
Gioarsă, președintele 
agricole „Victoria"

o însuflețită întrecere 
„cel mai bun

zilnic peste

spunea Ilie 
cooperativei 

din Nădlac, 
ploile ne-au dat tîrcoale cam des. 
Cu combinele nu era chip să in
trăm. Am "discutat în organizația 
de partid și am socotit că nu e 
bine să mai așteptăm. Am intrat 
în lan cu secerători-legători, cu 
cosași și în cîteva zile am cules 
orzul. La fel facem și la grîu“. Ță
ranii cooperatori din Nădlac nu 
s-au oprit aici. Paralel cu seceri
șul au eliberat terenul, făcînd loc

Veștile sosite la redacție anunță că de la o zi Ia alta, pe măsură 
ce grînele ajung în faza optimă de coacere, recoltatul se desfășoară tot mai 
intens, in regiunile din sudul țării este o mare concentrare de forțe. Cele mai 
mari suprafețe au fost recoltate în regiunea București. In unele raioane din 
această regiune s-a strîns mai mult de jumătate din recoltă. Secerișul este 
avansat și în numeroase unități din regiunile Dobrogea, Galați, Oltenia. Timpul 
fiind călduros și uscat, griul ajunge repede în faza de recoltare, astfel că „fron
tul" secerișului înaintează cu repeziciune spre zonele din nordul țării. Se pune 
deci cu deosebită tărie pentru toate regiunile și raioanele problema organizării 
temeinice, pînă în cele mai mici amănunte, a lucrărilor. Forțele și 
mijloacele să fie astfel repartizate și folosite îneît, o dată ajuns în faza optimă 
de coacere, fiecare lan să fie recoltat. Organele și organizațiile de partid, siatu- 
rile populare, consiliile agricole, conducerile unităților agricole să cunoască în 
permanență stadiul lucrărilor, să intervină rapid pentru înlăturarea oricăror de
ficiențe. In fiecare loc să se utilizeze din plin toate mijloacele care asigură re
coltarea in timpul cel mai scurt.
NICI UN BOB PIERDUT DIN NOUA RECOLTĂ !
ÎNTREAGA CANTITATE DE CEREALE SĂ AJUNGĂ, ÎN TIMPUL 
CEL MAI SCURT, DIN LAN ÎN HAMBARE!

tractoarelor. Pînă acum au și se
mănat 30 ha cu porumb în cul
tură dublă.

Așa cum am arătat, lucrurile nu 
stau peste tot la fel. în cele mai 
multe unități din răgiunca Banat, 
startul în lupta pentru strîngerea 
recoltei nu este satisfăcător. Cu 
toate asigurările date de ing. Mi
hai Plopșoreanu, președintele Con
siliului agricol raional Arad, că se
cerișul se face la timp și fără pier
deri, situația din unele unități tre
buie să dea de gîndit și, în mod o- 
perativ, organele locale să ia mă
suri de îndreptare a lucrurilor.

Teodor MARIAN 
Ion CHIUJDEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

E puțin 10%
Din situația operativă privind mer

sul recoltatului în regiunea Dobrogea 
rezultă că pînă în seara zilei de 6 
iulie grîul a fost strîns de pe 33 911 
ha, ceea ce înseamnă 10,9 la sută 
din suprafața totală. Viteza zilnică 
realizată este de numai 36,6 la sută, 
adică un ritm de lucru sub posibili
tăți. De ce această situație? lată ce 
ne-a spus tov. ing. Constantin Cinic, 
vicepreședintele consiliului agricol re
gional, pe care l-am întîlnit la co
operativa agricolă Grădina:

— Deși există un echilibru între ra
ioane — cifrele sînt cuprinse între 
8,5 la sută și 12,6 la sută — ritmul pe 
întreaga regiune este nesatisfăcător. 
Cauzele sînt multiple. în unele locuri 
a plouat, este adevărat, dar în cele 
mai multe, cauzele sînt de ordin su
biectiv. In primul rînd, e vorba de 
slaba organizare a lucrului, lată, de 
pildă, aici la Grădina, combinele au 

intrai în lan la orele 10, pierzînd 
timp prețios de lucru. In același timp, 
președintele și inginerul agronom, în 
ioc să fie pe cîmp, între cooperatori 
și mecanizatori, asistau amîndoi la li
vrarea linii.

Situații asemănătoare ca aceea re
latată de tov. Constantin Cinic se 
întîlnesc și la cooperativele agricole 
Mircea Vodă, Sibioara și altele. Un 
lucru care afectează ritmul de recol
tare îl constituie orele pierdute cu 
deplasările mașinilor de la o solă la 
alia. La cooperativele agricole de pro
ducte Piatra, Vadu etc., deplasările 
în loc să se facă seara, după lăsarea 
lucrului, sau dimineața, se fac în ore
le bune de lucru. Tot atunci se efec
tuează și reglarea mașinilor, revizia 
lor ele. Nu trebuie trecut cu vederea 
nici faptul că anul acesta stațiunile 
de mașini și tractoare nu prea și-au 
făcut datoria în ce privește pregăti
rea în cele mai bune condiții a ma
șinilor. Mare bătaie de cap dau 
S.M.T. Sibioara și Mircea Vodă. La 
cooperativa agricolă de producție 
Dunărea, din 6 combine, 4 erau de
fecte ; la o fijrigadă de Ia Cheia a 
cooperativei agricole de producție 
Grădina, din 3 combine lucra numai 
una.

In cooperativele agricole din raza 
de activitate a S.M.T.-urilor Dăeni, 
Casimcea, Cobadin și altele, în fie
care zi se defectează cîte 2—3 com
bine. La S.M.T. Cobadin un atelier 
mobil deservește 3 unități și este les
ne de înțeles cit de „operativ" se 
pot înlătura defectele; iar la S.M.T. 
Independența, din cauza unei proaste

H

IFOILETO Ni tă TANASE

AVEȚI SALUTĂRI
DE LA MINE

Sună telefonul. Ri- Atlt ai avut să-mi las ?... Cum ? Repe-
die receptorul.

— Ai salutări de la
spui ?

— Atit.
ta.fi vă rog.

— Am comandat Ia
mine. După zece zile. Stri- „Electronica" - Bucu-

— Mulțumesc. Dar gă in receptor centra- rești un heliogral de
cine ești dumneata ? lista din Rm. Vilcea: care avem nevoi»

— Uri heliogral. — Tovarășul Ni- toarte urqent și nu ne
M-au confecționat u- 
zinele „Electronica".

culă ?
— Exact.

mai sosește.
— Un heliograi?

— Și de ce-ai ținut — V orbiți aici. — Da.
să mă saluți ? Era tot heliograful: — Căutaji-1 la Rm.

— Plec din Capitală — Te salut din Rîm- Vîlcea. De-acolo mi-a
și am vrut să-mi iau nicu-V ileea. dat ultima dată tele-
rămas bun de la dum- — Ascultă, nene — ion.
neata. l-am luat eu mai tare — Nu înteleq... Ci-

— Ești foarte dră- — dumneata altă trea- ne v-a dat telefon ?
guj. Drum bun și bă n-ai decit să mă — Heliograful dum-
s-auzim de bine. suni la telefon din neavoastră. Probabil

• După cîteva zile su- toate orașele ? că l-a rătăcit C.F.R.-ul
nă iar telefonul. Su- După alte zece zile pe acolo.
ceava. Strig in recep- sînt căutat la telefon Așa a fost. După ce
tor : de Întreprinderea de heliograful a colindat

— Alo... Da. eu sint. gospodărie raională toată /ara, a ajuns in
Cine mă caută ? Dej. Zic in receptor.: sfirșit la destinație

— Heliograful ăla... -- Alo... Da. Cine ? Ce urit m-am purtat
știi mala... Ai salutări Eu sini . tovarășe. Cine cu el I El mă saluta
de la mine. Am ajuns ești dumneata ? Ingi- de peste tot, batea
la Suceava. nerul șei Pinzaru ? Cu șeaua... și eu l-am luat

— Să-ti fie de bine. ce vă pot li de io- tare.

trebuie 
timp în

înțelegeri a economiilor, în loc să fie 
înlocuite piesele defecte se așteaptă 
pînă ce acestea se repară, 
du-se astfel ore în șir.

Parale! cu recoltarea, grîul 
transportat în cel mai scurt 
magazii. Tn Dobrogea vremea este 
schimbătoare. De aceea, mare aten
ție trebuie să se acorde folosirii la 
maximum a mijloacelor de transport.

Vasile MIHAI

pierzi r»-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Situația 
văzută de la
„centru"...

Pentru a afla cum se desfășoară 
recoltatul cerealelor în regiunea 
Argeș, ne-am adresat tov. inginer 
Gheorghe Costache, președintele 
consiliului agricol regional: „Strîn- 
sul griului se desfășoară din plin 
în raionul Drăgănești-Olt, unde ce
realele au ajuns la maturitate mai 
devreme. Parțial această lucrare a 
început și în raioanele Slatina, (Continuare în pag. a IlI-a)

Iași. Mozaicul din Piața Unirii

Găești și Costești. în general, se 
muncește bine. Marțea viitoare în 
raionul Drăgănești-Olt recoltatul 
va fi încheiat". De la tovarășul pre
ședinte am mai aflat că din raioa
nele nordice ale regiunii S.M.T.- 
urile au trimis multe tractoare și 
combine în sud, unde cerealele se 
coc mai devreme. Totodată, în ca
drul fiecărui raion s-a stabilit ca o 
parte din mașinile aflate în unită
țile unde grîul nu a ajuns la ma
turitate, să fie deplasate în cele 
unde se poate lucra. Consiliile a- 
gricole au recomandat conducerilor 
cooperativelor agricole să foloseas
că din plin toate forțele de care 
dispun. în raioanele Drăgănești-Olt 
și Găești muncesc la secerat mii și 
mii de cooperatori. întrucît campa
nia de recoltare ridică numeroase 
probleme organizatorice și tehnice, 
în aceste zile specialiștii consiliului 
agricol regional își desfășoară acti
vitatea pe ogoare. Cunoscînd pro
blemele care se ridică în unități, ei 
iau operativ măsuri pentru ca lu
crurile să meargă bine.

și pe teren
De la Pitești am plecat în raioa

nele Slatina și Găești.
S.M.T. Greci, raionul Găești. în

trebăm pe tovarășul Gheorghe Bă
răgan, directorul stațiunii, ce miș
cări de tractoare și combine s-au 
făcut spre unitățile unde grîul este 
mai copt.

— Deocamdată nici o mișcare. 
Diseară la orele 20 (7 iulie) avem 
ședință la raion. Cu acest prilej se 
va stabili din ce comune trebuie 
luate mașini și unde să fie trimise.

Cam tîrziu. Mașinile trebuiau să 
fie de acum în unități, iar munca 
mecanizatorilor să fie bine organi
zată, astfel ca utilajele să poată in
tra în lan fără întîrziere. Trebuie 
spus că la S.M.T. Greci, la ora a- 
ceasta se mai află încă în repara
ții 2 combine și 4 batoze. Este o si
tuație inadmisibilă.

Radu ATANASESCU 
Gheorghe CÎRSTEA

0 GENERAȚIE
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PORNEȘTE

LA DRUM

Șerban
CIOCULESCU

Anotimp al culesului, toam
na va încărca în hambarele ei 
aurul greu al holdelor și live
zilor, răsplată a strădaniilor 
de peste an și, tot atunci, cîm- 
piile dezvelite vor primi să- 
mînța recoltei viitoare, asigu- 
rînd împlinirea fără greș a 
minunatului ciclu al muncii și 
al rezultatelor ei. în același 
timp, o armată de 16 000 de ti
neri, absolvenți ai institutelor 
de învățămînt superior, vor 
împînzi țara pe toate șantiere
le ei de lucru, cu elanul și en
tuziasmul vîrstei. Va fi ceasul 
cel mult așteptat de fiecare 
dintre ei, ceasul cînd vor înce
pe realizarea de sine, pe tere
nul propriei pregătiri profesio
nale, dar și înfăptuirile majo
re, recent trasate de proiectele 
de Directive ale Congresului 
al IV-lea al Partidului Munci
toresc Român. Niciodată în is
toria țării noastre nu s-au 
conturat perspective mai mă
rețe întregului popor, intelec
tualilor din toate ramurile de 
activitate. Sînt încredința: că 
în sufletul fiecăruia dintre a- 
cești tineri pîlpîie flacăra în
demnului creator și a răspun
derii asumate. Așa cum spu
nea cîndva poetul, simți parcă 
nevoia să te pui în pas cu cei 
mai tineri dintre tineri, și cred 
că nu este om din generația 
mea care n-ar vrea să-și scu
ture de pe umeri povara nesu
ferită a deceniilor (în parte 
nerodnic pierdute), ca să por
nească alături de această 
mare promoție, împărțind cu 
ea bucuriile vîrstei atotbirui
toare, avînturile ei constructi
ve și jubilajia contemplării de 
pe viitoarele culmi.

Mi-aduc aminte de felul în 
care generația mea a pornit la 
drum, în condiții atît de dife
rite de acelea de astăzi. Ere la 
sfîrșitul primului război mon
dial. Rînduri întregi de elevi 
ai liceelor și de studenți fuse
seră admiși în mare grabă să 
„lichideze" rămășițele, să-și 
treacă „restanțele" cu o pos- 
păială de pregătire. Au urmat 
apoi alți ani de „inflație" a în- 
vățămîntului, cu așa-ziși 
„cursiști" dublați de suplinitori, 
in școlile menite să elibereze 
fără socoteală diplome poște 
diplome și să camufleze calita
tea cu cantitatea.

(Continuare în pag. a Il-a)
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egătura C U ■ ■ ■
• O bază bună 

de discuție: rea
lizările din ultimii 
ani e între „ur-

Telefoanele
gent” și „fulger” • Prietenul la nevoie 

intervine • N-a fost corectâ adresa! 
Scuzați-mâ I

— Allo 1 Casa X î —• Allo I Magazinul Universal ? — Allo 1 
Interurbanul ?

„Allo 1". Acest binecunoscut apel, repetat atit de frecvent 
prin păienjenișul firelor telefonice de-a lungul șl de-a latul 
(ârli, vâdește c& telefonul intrâ tot mai adine în viața coti
diană ca un accesoriu de nelipsit.

Asigurarea bunei funcționări a acestui important sector al 
deservirii publice — încredințat Ministerului Transporturilor 
ți Telecomunicațiilor — este o cerință pe care cetățeanul o 
revendică în mod justificat.

Ea începutul anchetei noastre des
pre deservirea la Telefoane, solici
tăm tovarășului I. Florea, director 
general al poștelor și telecomuni
cațiilor din M.T.Tc., cîteva aprecieri 
privind dezvoltarea și moderniza
rea rețelei telefonice.

„în ultimii ani — ne-a spus di
rectorul general — telefonia a cu
noscut la noi o importantă dezvol
tare. în momentul de față siste
mele cu o cale, cu trei și cu 24 — 
echipamente cu ajutorul cărora se 
pot realiza simultan pînă la 24 con
vorbiri și care înainte se impor
tau — se confecționează în țară (la 
„Electromagnetica") și sînt tran
zistorizate. Anul acesta s-au intro
dus în rețea și așa-numitele siste
me multicăi — prin care se pot 
realiza pînă la 60 de convorbiri Si
multan. în principalele centre re
gionale au fost montate centrale 
telegrafice automate interurbane, 
iar pînă la sfîrșitul anului viitor 
toate centrele de regiuni vor fi do
tate cu centrale automate telex. 
Tot în 1966 vor începe și lucrările 
de introducere a telefoniei auto
mate interurbane. S-au construit 
și continuă să se construiască nu
meroase oficii P.T.T.R., spre a se 
înlesni deservirea publicului".

Subliniind la rîndul nostru reali
zările remarcabile în domeniul 
dezvoltării telefoniei, ne vom opri, 
totodată, asupra cîtorva detalii pri
vind folosirea în interesul publicu
lui solicitator a posibilităților teh
nice și condițiilor create în ultimii 
ani.

mul îngreunează buna desfășurare 
a. activității, deoarece personalul 
calificat feste nevoit să deservească 
publicul și, totodată, să se ocupe 
de instruirea noilor telefoniste".
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Șl MII

DE SCUZE...

INTRE

GRABĂ

Șl ZĂBAVĂ

Serviciul cel mai solicitat și poa
te cel mai aglomerat din rețeaua 
telefonică este interurbanul 09. 
Prin intermediul lui sînt deserviți 
zilnic mii de oameni, care chea
mă sau sînt chemați. Uneori însă, 
pentru obținerea unei legături te
lefonice cu un alt oraș, cetățeanul 
trebuie să se înarmeze nu cu un 
„car“, ci cu vagoane de răbdare.

— Vreau să vorbesc cu Oradea!
— Urgent sau fulger?
— Care-i mai rapid.
Cît de fulger a fost servit cetă

țeanul cu pricina reiese din con
dica de reclamați! a Oficiului 
P.T.T.R.-Cîmpina. După o aștep
tare de o oră, el a renunțat la 
convorbire.

La Timișoara, deservirea ia cîte- 
odată forme de-a dreptul ciudate. 
Ai cunoștințe, prieteni, ai și... le
gătură telefonică ! Inginerul Ion 
Ghișă, chemat de urgență la Bucu
rești, a apelat la serviciul ofi
ciului P. T. T. R.-orășenesc. Două 
zile consecutiv a făcut coman
da, dar n-a primit legătura. 
Avea tot timpul să ajungă la Bucu
rești cu trenul și chiar să se în
toarcă, mai înainte de a obține 
convorbirea. Salvarea a venit de 
la un prieten, care avea o cunoș
tință la telefoane.

— Dă-i, dragă, legătura cu Bucu- 
reștiul. îl cunosc...

Ultima verigă a „lanțului slăbi
ciunilor" l-a scos din încurcătură.

In luna aprilie, la Cîmpina s-au 
înregistrat 3 203 convorbiri întîr- 
ziate, iar 32 au fost anulate dato
rită lipsei de operativitate în de
servire. In mai, situația s-a repe
tat. La acest oficiu, timpul mediu 
de așteptare a fost cuprins între 
una și trei ore!

— Cum se explică aceste întîr- 
zieri?

„Pe primul plan stă slaba pregă
tire profesională a unor telefonis
te, ne informează tov. Nela Rădu- 
tescu, șefa serviciului exploatare de 
la Oficiul P.T.T.R.-Cîmpina. Califi
carea acestora se făcea înainte In 
școli de specialitate ; acum, însă — 
doar la locul de producție. Siste

în principiu, utilitatea lui 05 
este de necontestat, deoarece la 
acest serviciu ar trebui să obții 
cele mai variate informații. In 
practică însă... Formezi numărul și 
soliciți ora exactă. Ești întrebat 
mai întîi de nume, de numărul te
lefonului și apoi ești invitat să pui 
telefonul în furcă. Aștepți să fii 
chemat și numai după aceea ți se 
comunică ora exactă. Operația du
rează. De multe ori te lipsești. 
Dar dacă dorești o informație mai 
trebuincioasă și te afli în oraș, la 
un telefon public ? Pur și simplu 
n-o capeți ! Motivul ? Fiindcă „nu 
poate fi taxată !“.

Dar cum stă „05“ cu celelalte 
prestări ? Te interesezi, de pildă, 
unde se află strada Șincai. „în 
Bucureștii-Noi, cu tramvaiul 6“— 
răspunde o voce amabilă.

Te deplasezi la locul indicat. 
Degeaba! Strada respectivă se află 
în realitate pe lingă... Gara de 
Nord. Formezi din nou 05, pentru 
a atrage atenția asupra greșelii. Iți 
răspunde aceeași voce amabilă a 
telefonistei : „N-a- fost bună adre
sa? Mii de scuze..." Și cu asta s-a 
pus punct.

Ne-am interesat care sînt surse
le de informare ale acestui servi
ciu. Am aflat cu surprindere că 
străzile se indică după un ghid 
din... 1954.

La Brașov, serviciul 05 este de
servit de o singură telefonistă. In
formațiile pe care le furnizează 
provin din surse identice celor din 
București. „N-avem ghidul străzi
lor — ni se spune — și. ca să evi
tăm reclamațiile, refuzăm să dăm 
informații. Sfatul popular orășe
nesc ne recomandă să mai avem 
puțintică răbdare. Ne întrebăm : 
pînă în ce an?"

Lucrurile nu stau mai bine — 
după cum ne informează corespon
denții noștri — nici la Iași și Baia 
Mare. în materie de „informații 
prin telefon" continuă, așadar, a- 
ceeași inerție și lipsă de solicitu
dine față de populație, care au fost 
semnalate de atîtea ori și de atîta 
timp atît prin presă, cît și direct 
organelor de resort.

★
La capătul anchetei noastre, 

ne-am adresat din nou directoru
lui general al poștelor și telefoane
lor.

— După părerea mea — ne-a 
spus tov. Florea — actualul sistem 
de calificare a cadrelor este nime
rit șt oferă toate condițiile pentru 
a avea în centralele noastre oa
meni bine pregătiți. Principalul 
mod de însușire a meseriei de că
tre telefoniste îl constituie califi
carea la locul de muncă. Cît pri
vește întîrzierilc la convorbirile 
urgente și fulger, afirm că nu exis
tă localitate unde rețeaua telefoni
că să nu poată realiza o legătură 
în două ore. Acolo unde posibili
tățile sînt întrecute de afluența 
solicitanților, telefonista are obli
gația să-l anunțe pe cetățean la 
ce oră poate să-i stabilească legă
tura. Totul depinde de seriozitatea 
cu care își îndeplinesc sarcinile lu
crătorii și conducătorii de oficii...

în ce privește telefoanele pu
blice, ele funcționează necorespun
zător chiar din neglijența acelora 
care se ocupă de treaba aceasta. 
Am stabilit ca aceste posturi să 
fie controlate de două ori pe zi, am 
împărțit mecanici pe zone. Din 
păcate, însă, indicațiile nu se în
deplinesc regulat.

că modul de calificare la lo
cul de muncă îngreunează ac
tivitatea de deservire a cetă
țenilor ; telefonistele începă
toare produc tot felul de încurcă
turi, cadrele bine pregătite pierd 
prea multă vreme cu calificarea 
celorlalte și nu mai pot rezolva 
operativ solicitările cetățenilor. 
Printr-o analiză temeinică, amă
nunțită, ar trebui să se găsească 
soluția cea mai potrivită care să 
nu contravină în nici un caz inte
reselor publicului.

Sperăm că direcția generală de 
resort nu se va limita numai să 
analizeze modalitățile de a ridica 
nivelul de pregătire profesională 
a personalului din rețeaua telefo
nică, ci va privi problemele mult 
mai larg, din punctul de vedere 
al deservirii multilaterale a cetă
țenilor. Nu-i este permis nimănui 
să considere — cum se mai con
sideră de către unii la Telefoane 
— că telefonul este un obiect de 
lux, iar un serviciu prestat — o 
favoare, satisfacerea unui capri
ciu. Un asemenea mod de a ffîndi, 
valabil poate pentru mentalitatea 
de acum cîteva decenii, vine azi 
în flagrantă contradicție cu inte
resele cetățenilor — cărora Poșta 
și Telefoanele le sînt subordonate, 
Ia fel ca orice altă, instituție. Ne 
referim în primul rînd la buna 
organizare a fiecărui loc de mun
că, Ia inițiativa care trebuie să-și 
afle cîmp larg de afirmare în a- 
efest sector, la întărirea controlu
lui, la cultivarea unui înalt spi
rit de răspundere, a atenției Și 
respectului față de cetățean pe în
treaga rețea telefonică.

Ar trebui revăzute, cu mai 
mult interes, numeroasele Sugestii 
făcute de cetățeni cu privire la 
amplasarea și funcționarea tele
foanelor publice, la lărgirea ga
mei de servicii și informații pe 
pe care le-ar putea asigura re
țeaua de telefoane. Eforturile de 
a moderniza munca în această 
direcție, de a o face beneficiara 
unor mijloace tehnice mai inge
nioase, menite să economisească 
eforturile personalului, ar conferi 
un plus de operativitate în deser
vire și, în același timp, un plus 
de prestigiu acestei instituții atît 
de solicitate — TELEFOANELE.

(Anchetă realizată de Du
mitru MINCULESCU, loan 
VLANGA. Ion CHIUJDEA, Ma- 
nole CORCACI).

După cum se vede, unele din 
opiniile tov, Florea sînt în con
tradicție cu cele exprimate de 
lucrătorii din rețeaua opera
tivă. Aceștia sînt de părere

Un șir de teatre aflate în regiuni 
depărtate de Capitală depășesc 
tot mai hotărît în activitatea lor 
artistică treapta de „provincialism" 
și dovedesc că distanța nu poate 
fi o piedică in lupta pentru calitate.

Cu atît mai puțin poate invoca 
dificultățile „distanței" un teatru si
tuat la un ceas de drum de Bucu
rești. Un asemenea teatru poate lo- 

Ilosi mai bine toate posibilitățile de 
documentare și informare care stau 
la îndemîna teatrelor bucureștene, 
pentru a-și alcătui un repertoriu 
cît mai bogat, mai substanțial, mal 
inedit ; se poate bucura de cola
borarea celor mai bune forțe ale 
teatrelor din Capitală, distanța 
București—Ploiești fiind infinit mai 
mică decît aceea pe care Septi- 
miu Sever a parcurs-o săptămîni 
de-a rîndul pentru a juca pe sce
na Naționalului clujean „Con
structorul Solness", sau ca aceea 
străbătută de Ion Cojar pînă la 
Piatra Neamț, pentru a pune în 
scenă piesa Ecaterinei Oproiu 
„Nu sînt Turnul Eiffel". Criticii 
dramatici de la presa centrală pot 
fi prezenți la toate premierele, ba 
pot aduce o contribuție substanția
lă la bunul mers al activității tea
trului, spunîndu-și cuvîntul în ca
drul consiliului artistic asupra re
pertoriului, asupra calității specta
colelor etc.

Prezența Teatrului de stat din 
Ploiești în cadrul Decadei teatre
lor dramatice cu piesa lui VerCors 
„Zoo sau Asasinul filantrop" a 
constituit un răspuns al teatrului 
față de obligațiile ce-i revin. Co
lectivul teatrului ploieștean are me- I ritul prezentării, în premieră pe 
țară, a acestei lucrări dramatice, 
prin care Vercors a simțit nevoia să 
se adreseze direct publicului, pen
tru a-i comunica ideile prețioase 
ale propriului său roman, „Ani
malele denaturate". Construită sub 
forma unui proces, întrerupt de 
scurte intermedii explicative, piesa 
îmbină logica severă a argumen
tației juridice cu patosul fierbinte 
al pledoariei pentru umanitate, 
pentru ideile de progres și apăra
re a demnității și libertății omu
lui, împotriva rasismului și a tu- 
turoî teoriilor mai noi sau mai 
vechi, îndreptate spre justificarea 
tendințelor de asuprire și aservi- 

Ire a ființei umane. Poate nu în
totdeauna destul de limpede în 
argumentație, piesa lui Vercors 
afirmă cu tărie în concluziile sale 
un ideal umanist, pe care specta
colul realizat de colectivul ploieș-

La Olănești Foto : Gh. Vințilă

0 generație pornește la drum
(Urmare din pag. I-a)

Aveam pe atunci o ple
toră de avocați, aveam 
cadre didactice fără pon
turi — și asta într-o țară 
care continua să numere 
milioane de anăliabeți. 
„Beneficiarii" acestui sis
tem erau și ei, vai 1, victi
mele unui proces de ne
ghioabă concepție, legiuni 
de subălimeritați cărora li 
se mai cerea și sacrificiul 
unor „curbe" bugetare, ca 
să iacă „apostolat" într-o 
vreme cînd politicianismul 
cu rotativă manevra în fo
losul clicii lui inflația bă
nească. Nimeni nu se 
gîndea la înzestrarea țării 
cu un corp medical și sa
nitar imperios necesar sau 
Cu tehnicieni și ingineri. 
Pășirea în viață a unui 
titrat echivala cu arunca
rea intr-un sinistru necu
noscut. Cerîndu-i-se totul 
dar nedîndu-i-se nimica 
în schimb, cel zvîrlit în 
viitoarea vieții era lăsat 
să se descurce cum pu
tea. Alegerea unei mese
rii era o jalnică loterie, 
cu numerele cîștigătoare 
escamotate din vreme. 
Mi-aduc aminte — dar nu 
mi-aș mai aduce aminte 1 
— de îfitîiul tren de care 
m-am agățat, pe scara 
vagonului, cu părul în 
vînt, înfruntînd stihiile ne
văzute ale viitorului, si de 
un alt tren, înzăpezit ne- 
sfîrșite ceasuri într-o sta
ție intermediară, care 
mi-a hașurat existența cu 
tocătorul vechei sisteme.

Noua promoție de ab
solvenți care pornește as

tăzi la drum este din fe
ricire formată în cU totul 
alte condiții. Ea a trecut 
printr-un învățămint de un 
înalt nivel științific:, a be
neficiat de gratuitatea 
școlii pe toate treptele, a 
fost în majoritate bursieră 
în învățămîntul superior, 
a avut la dispoziție cămi
ne și cantine noi și mo
derne ; nici un element 
bun n-a rămas nesprijinit 
sau nepromovat după cu
viință. Ea a crescut în 
școală ca îhtr-o familie. 
Meritul a consfințit munca 
iieCăruia din această ge
nerație, pruncă sau ne- 
năsCută îndinte de 23 Au
gust. Eliberarea a însem
nat pentru tineret deschi
derea unui alt orizont do 
viață și răsărirea de noi 
zori. Să știe fiecare dintre 
junii ale cărot priviri vor 
cădea pe aceste rînduri, 
că nimic nu prețuiește mai 
mult pentru ei decît ochiul 
nevăzut al partidului, care 
veghează și asupra aces
tui moment solemn al în
ceputului de carieră, după 
ce a urmărit cu luare a- 
minte toți pașii lor, ferin- 
du-i de poticniri și de că
deri.

Toți își au locul de mun
că asigurat, în industrii 
moderne, bine utilate, în 
spitale și policlinici, în
zestrate cu cea mai nouă 
aparatură, în școli cu la
boratoare și biblioteci. 
Și nu mai este nevoie să 
amintesc de marea bătă
lie pașnică la care sînt 
poftiți noii absolvenți ai 
institutelor superioare. A- 
ceastă bătălie se va solda

cu noi înaintări în vastul 
proces de dezvoltare eco
nomică și culturală a pa
triei noastre. Republica 
Socialistă România se va 
ridica în noul cincinal pe 
noi trepte ale progresului 
și civilizației.

Mă bucur la gîndul că, 
alături de generațiile mai 
vîrs'.nice, marea armată a 
celor 16 000 are de pe a- 
cum un vast teren de acti
vitate trasat de noul cin
cinal. A nu pleca în ne
știre este un prim cîștig 
pentru tînărul și tînără de 
astăzi. A porni în3ă la 
drum cu planul de lucru 
înaintea ochilor, înseam
nă într-adevăr, așa cum 
s-a spus, „a încheia un 
nou contract cu viitd’Ul". 
De la noțiunea de altă
dată, melancolic împere
cheată cu epitetul „hime
ric", a proiectelor de vii
tor, am ajuns astăzi la po
sibilitatea de a înălța cu 
adevărat ceea ce am aș
ternut pe hîrtie cu rigla și 
cu compasul. Iar dintre ti
nerii noi profesori — 7 500 
la număr — constituind a- 
proape jumătate din noua 
promoție, nu mă îndoiesc 
că nu puțini vor fi aceia 
care, în ceasurile libere, 
își vor adinei formația u- 
manistică, își vor lărgi 
sfera de cunoștințe, își vOr 
ascuți uneltele de inves
tigație.

Garanția realizărilor vii
toare stă și în vigoarea 
și elanul acestui tineret 
care se va răspîndi la 
toamnă pe toate șantiere
le de lucru ale patriei.

tean, în regia lui Emil Mândrie, îl 
pune în valoare cu limpezime și 
putere de convingere. In decorul 
lui Mihai Tofan, care îmbină mo
numentalitatea cu suplețea func
țională, spectacolul s-a desfășu
rat ca o încordată luptă de idei, 
meritul principal al regiei și in- 
terpreților fiind acela de a fi dat 
viață dezbaterii Uneori aride, prin 
încorporarea organică a ideilor, 
prin definirea clară și fără echivoc 
ă pozițiilor, prin reălizărea unor 
tipuri umane spiritual caracteriza
te. Tînărul Emil Mândrie a condus 
actorii pe linia strictă a dezbaterii 
de idei, fără a uza de artificii ex
terioare. In cadrul limpede dese-

Pe marginea 

spectacolelor Teatrului 

de stat din Ploiești

nat al rolului, cîțiva actori și-au 
lucrat partitura cu minuțiozitate, 
realizînd portrete vii, nu lipsite 
pe alocuri de pitoresc (Toma Ca- 
ragiu în rolul preotului, Candid 
Stoica în savantul Kreps) și de 
nuanțe subtile : George Mărutză 
în rolul judecătorului (iată una din 
acele colaborări fericite cu tea
trele Capitalei, de care vorbeam), 
Dumitru Palăde în rolul medicului 
legist. Grupul • juraților era desi
gur cam amorf, dar actorii care 
s-au mai remarcat în spectacol, 
printre care Gheorghe Bănică, 
Margareta Pogonat, Paul Avram, 
Doru Popescu (în rolul valetului, 
mai expresiv decît în rolul sa
vantului lasist Eatons), Adrian Pe- 
trache (atenție la un început de 
manierism), anunță posibilități ai- 
tistice demne de luat în seamă.

Spectacolul „Zoo" este repre
zentativ pentru posibilitățile artisti
ce ale Teatrului din Ploiești, pen
tru forțele sale, la care se adaugă 
șl alte nume de actori și actrițe, 
printre care Marreta I.uca Cîrlan, 
Eugenia Balaure, Vera Moisescu, 
pentru a nu vorbi decît de cîteva.

ran ran ran ran ran sn
Dar acest spectacol e departe de 
a reprezenta situația reală a acti
vității teatrului din această sta
giune. Atît ca piesă de repertoriu, 
cît și ca realizare scenică, „Zoo" 
e rîndunica prin căre primăvara 
își anunță intențiile, dar căre nici
decum nu se poate identifica cu 
priniăvara Iată faptele :

Repertoriul realizat de teatru în 
această stagiune este următorul : 
„Oricît ar părea de ciudat" de 
Dorel Dorian, „Fii cuminte, Cristo- 
for" de Aurel Baranga, „Omul cu 
mîrțoaga" de G. Ciprian, „Mitică 
Popescu" de Cemil Petrescu, „Pa
siunea vitaminelor" de Beno Du
mitrescu și, după „Zoo", „Căpca-

T E A T RE
Teatrul satiric-muzlcal ,.C Tănase" (Grădina Boa» 

ma) : Veselie la 174 — (orele 20). Circul de stat : Alia, 
ici paris ! — (orele 20). Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău" : Nuntă la revistă — (spectacol prezenta» 
de Teatrul „Barbu Delavrancea" — orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră -- film pentru ecran panoramic: Pa

tria (9; 11,30; 14; 16*30; 19; 21,30). Un lucru făcut 13.
timp (completare La cel mai înalt nivel) : Luceafărul 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grădina ..Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20,15). Intîlnire la Ischia — ci
nemascop : Republica (completare 180 de zile In Atlan
tic — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,40), București (comple
tare La cel mai înalt nivel — 9,15; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,15), Grădina ,,Progresul- (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,30). Cum se reușește în dragoste : Capitol (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15; la grădină — orele 20,30), Ex
poziția realizărilor economiei naționale a R.P.R. 
(Piața Scînteii — orele 20,30). America, America (am
bele serii) : Grivița (completare Mîine începe azi —- 
10; 16; 19,30), Flacăra (16; 19,30), Miorița (10; 13,15;.16,30: 
20). Ghepardul — cinemascop (ambele serii): Ca nati 
(9,30; 13; 16,30; 20). Săritură în întuneric : Flomgaca 
(11; 16; 18,15; 20,30). Jungla tragică : Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 20,30), Fero
viar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). Caidul (completare Gura lumii) : 
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Ianoșik — cine
mascop (ambele serii) : Central (9.30; 13; 16,30; 20).
Bădăranii (completare Noi și Soarele) : Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Spre culmi : Union (15,30: 
21; ia orele 18 Program de filme documentare), Dacia 
(9—17 în continuare ; 19; 21). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Asta-i tot ce s-a întîmplat 
(completare Zilele Sighișoarei) : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Trei grăsuni — Caii arabi — La hotarul 
a două lumi — Acolo unde Caipații întilnesc Dună
rea : Timpuri Noi (10—21 îh contihuare). Casa Ricordi: 
Ciulești (15; 18; 21). Femeia necunoscută : Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare orele 20,30), Arenele 
Libertății (Parcul Libertății — orele 20,30), Buzești 
(9.30; 12; 15,30; 18), Modern (9,30; 12; 14,30; 17. La orele 
19,30 rulează Setea — cinemascop). Bufonul regelui : 
Grădina ..Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). 
Veselie la Acapulco (completare Artiști amatori) : 
Cultural (10,30; 14,30; 16.45; 19; 21,15). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) : înfrățirea ntre 
popoare (completare Șopîrle — 10,30; 16,15; 19,30). Can- 
Can — einemasbbp : Excelsior (completare O călătorie 
spre ir.kna Reșlței — 9.30; 12,30: 16,30; 19,45). Mofturi 
1900 (completare Ultimul rol): Crîngași (16; 18,15: 20,30). 
De doi bani violete : Bucegi (10; 12,15: 16; 13,30: la 
grădină — orele 20,30). Pădurea spînzuraților — ciho- 
mascoD (ambele serii) : Unirea (completare Delta, ra
iul albinelor — 16,30; la grădină — orele 20,30). Fiul 
căpitanului Blood — cinemascop : Tomis (completare 
Secolul gîndirii omenești — 9.30; 11.30; 13,30; 16,30;
18.30; 21 ; la grădină — orele 20.30), Melodia (comple
tare O zi de iarnă la Zăbrani — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30). Două etaje de fericire : Vițari (16; 18,1.5). 
Bine ați venit ! : Miinca (comnletare Baletul negru 
din Senegal — 16: 18.15: 20,30). Oliver Twist : Popular 
(16; 18,15; 20,45). Winnetou — cinemascop : Arta (com
pletare Iosif Helmonski — 11; 14; 16.15; 18.30; 20.45 ; la 
grădină — orele 20,15), Drumul Sării (completare 
Gelozie — 16; 13(15; 20,30). Cronica unei crime — cine
mascop : Moșilor (completare Eu și oglihda — 15,30; 
18; la grădină — orele 20,30). Scaramouche — cinema
scop : Viitorul (completare Pionieria hr. 3/1965 — 11; 
16; 18,15; 20,30). Animalele (completare Pionieria hr. 
3/1985) : Colentiha (16; 18; 20; la grădină — orele 20,30). 
îiocheiștii — cinemascop : Voiga (completare Gelozie
— 10; 12; 16; 18,15; 20,30). Hanka : Rahova (16; 18,15; la 
grădină — orele 20.30). Raby Mâtyăs : Progresul (15,30; 
13; 20,15). Dă-i înainte fără grijă . Lira (completare 
Soare în sticlă — 15,30; 18; la grădină Umbrelele din 
Cherbourg — orele 20,30). Merii sălbătici : Ferentari 
(completare Puiul de vultur — 16; 18; 20). Nuntă cu 
peripeții : Cotrocem (completare Locuința — 15,30; 18; 
20,30). Arena circului : Pacea (completare Dincolo de 
dpfcul polar — 16; 18; 20). Regina cîntecelnr : Cosmos 
(13,45; 16; 18,15; 20.30), Grădina „Vitan" (Calea Dudeștl
— orele 20.30). Parisul vesel • Grădina ..Progresul- 
Parc" (Piața Libertății — orele 20,30).

T El E V I ZIU H E
Orele 19.00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pentru

tineretul școlar : Vă place muzica ? 20,00 — Săptă-
mîna. 21,00 — Avanpremieră. 21,10 — Seară de operetă 
românească. Transmisiune de la Teatrul de stat de 
operetă. In încheiere ; buletin d-e știri, buletin meteo
rologic.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele dc 10, 11 și 12 iulie. 
In țâră î Vreme călduroasă la început apoi îh răcire 
ușoară, mai ales în jumătatea de nord a tării. Cerul 
va fi variabil și vor cădea averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice Vîntul va sufla pdtrlvit din 
sectorul vestic. Temperaturile minime vor oscila în
tre 10 și 20 grade, iar maximele între 22 și- 32 grade. 
Ih București : Vreme călduroasă. cu cer variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Racine sau „Act venețian" de 
Camil Petrescu s-au jucat în con
tinuare în stagiunea aceasta cu 
o medie de spectatori pe seară 
întru nimic mai mică, ba uneori 
dimpotrivă, decît media de spec
tatori a noilor spectacole, aparți- 
nînd aproape exclusiv genului 
comic Am asistat la o reprezen
tație cu „Mitică Popescu”, cu sala 
nici pe jumătate plină, în care 
textul lui Camil Petrescu ajunsese 
v.n biet pretext pentru acrobațiile 
interpretului rolului titular, Gh. Bă
nică — gimnastică suedeză, scene 
de folclor ardelean cu strigături 
— convins că în felul acesta va 
cuceri mai lesne adeziunea spec-

E oare rîndunica 
viitoarei primăveri ?

nă pentru un om singur" de Ro
bert Thomas, după care, probabil, 
va mai urma comedia „Mincinoa
sa* de Diego Fabbri. In ciuda 
predominației autorilor români, 
repertoriul acesta e departe de a 
satisface exigențele cele mai mo
deste, din pricina unilateralității 
sale de gen și a sărăciei teme
lor abordate. Și dacă ne gîndim 
că la începutul stagiunii, în re
pertoriul stabilit de teatru figu
rau piesele „Moartea unui artist" 
de H. Lovinescu, „Romeo și Ju- 
Iieta" de Shakespeare, „Don Juan" 
de Moliere, „Comperul" de John 
Osborne și „Frank al V-lea" de 
Diirrenmatt, sîntem în drept să ne 
punem întrebări cu privire la cau
zele acestei alunecări, de la un pro
gram de ținută, la unul facil și lip
sit de pretenții.

Una din aceste cauze este pre
judecata cu privire la gustul pu
blicului, înclinat, se zice, exclusiv 
spre comedie Spun prejudecată, 
pentru că cercetînd situația frec
venței spectatorilor, se constată 
că spectacolele reluate din stagiu
nea trecută cu „Andromaca* de

tatorilor. Nu e de mirare că spec
tacolul, lipsit de o idee artistică 
limpede și alunecat repede spre 
farsa fără pretenții (regia Gigi 
Ionescu), nu s-a bucurat de o lar
gă audiență, în ciuda eforturilor 
unor actori (Margareta Pogonat, 
Zephi Alșek, Candid Stoica) de 
a-i menține o ținută demnă. Un 
spectacol cu „Grădina cu tranda
firi" în reluare, jucat la căminul 
cultural din comuna Românești, 
mărturisea de asemenea, tendin
țele unor actori de ă îngroșa 
neartistic liniile rolului (Victor 
Bucurescu, Nell Cotistanttnescu) 
pentru a stîrni un haz forțat, în 
timp ce decorul deteriorat sem
nala neglijenta teatrului fată de 
această activitate „în deplasare" 
(același Tegizor, Gigi Ionescu, era 
de astă-datâ și autorul decorului, 
cam încărcat). Un spectacol co
rect, fără deosebită fantezie în 
punerea în scenă (regizor Harry 
Eliad), cu un decor cam provin
cial, dar jucat cu vervă și de
cență, a fost „Fii cuminte. Cristo- 
for", pe care l-am văzut în depla

sare la Buzău, întT-o sală înghe
țată în căre spectatorii Stăteau 
în paltoane, dar actrița trebuia, 
conform rolului, să poarte o ro
chie subțire (o problemă care va 
trebui o dată analizată pe larg : 
condițiile în care teatrele sînt pri
mite în deplasare). E3te specta
colul ce' mai mult jucat în toată 
stagiunea, e adevărat, cu specta
torii cei mai mulți, e tot adevărat, 
dar aceasta nu poate fi unitate 
de măsură pentru un întreg re
pertoriu.

Se pare că unilateralitatea re
pertoriului are oarecare legătură 
și cu preferințele celor doi regi
zori mai vechi ai teatrului și cu 
posibilitățile acestora. Se poate. 
Dar publicul ploieștean, care a 
dovedit că respinge gluma ieftină 
și este capabil să guste o hrană 
spirituală mai substanțială (vezi 
succesul primelor reprezentații 
cu „Zoo", și reluările de care 
vorbeam), cu ce e vinovat ?

La un ceas de drum de buVj- 
rești (ba chiar și la distanțe mai 
mari), se mai poate invita cîte un 
fegizor din Capitală să pună în 
scenă cîte un spectacol mai dificil.

Dar, la un ceas de drum de 
București mai înseamnă și nave- 
tism. Printre dezavantajele acestuia 
este și dificultatea creării unei 
vieți de colectiv, a organizării 
unor cursuri sau exerciții de per
fecționare etc. Cînd și directorul 
teatrului devine navetist, tar inte
resele sale se împart între scena 
ploieșteană și cea a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", lucru
ri]': se complică

In ultima vreme, în cadrul co
lectivului Teatrului din Ploiești au 
apărut semne do nemulțumite,'"ce 
insatisfacție Există dorința de 
mai bine, există posibilități pen
tru mat bine Se poate alcătui și 
realiza un repertoriu mai bun. Se 
pot face snoctaco'e mai bune, se 
pot face caiete-nrogram mai sub
stanțiale Spectatorii pot fi atrași, 
printr-un repertoriu bogat, prin 
s-ieatacole valoroase și o muncă 
de popularizare mai temeinică. Și 
critira locală, și mai ales cea 
centrală poate fi mai activă. E 
surprinzător, dar, deși Ploieștiul se 
află la un ceas de drum de Bucu
rești, criticii din Capitală îl vizi
tează foarte rar „Zoo* face, și din 
acest punct de vedere, o excep
ție Să fie întt-adevăr rîndunica 
viitoarei primăveri ?

Margareta BARBUTĂ
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Vizita primului ministru al Republicii Somalia i DEZBATEREA
Abdirazak Haji Hussein PROIECTULUI

Joi dimineață, primul ministru 
al Republicii Somalia, Abdirazak 
Haji Husșein, împreună cu persoa
nele oficiale care îl însoțesc, au vi
zitat uzinele constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai“ din Ploiești. 
Oaspeții au fost însoțiți de Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, și 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost vizitate standul de pro

be al instalațiilor moderne de fo
raj și secțiile uzinaj și montaj, 
unde specialiști au prezentat pro
dusele fabricate aici.

La amiază, primul ministru al 
Republicii Somalia și persoanele 
care îl însoțesc au sosit cu avio
nul pe litoral unde ăU vizitat sta
țiunile Mamaia și Eforie Nord.

(Agerpres)

DE CONSTITUȚIE

Cronica
zilei

NUMIREA MINISTRULUI 
R. P. ROMANE IN IRAN

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Româ
ne, tovarășul Ion Drînceanu, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mâne în Turcia, a fost numit în 
calitate de trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Republi
ci Populare Române în Iran, cu 
ftședința la Ankara.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ 
A NOILOR AMBASADORI AI 

R. S. F. IUGOSLAVIA 
ȘI REPUBLICII ARABE SIRIA

La 7 iulie a.c., a sosit în Capitală 
îaksa Petric, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. S. F. Iugoslavia în Republica 
Populară Română. La sosire a fost 
Salutat de Dionisie Ionescu, amba
sador, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

★
La 7 iulie a.c. a sosit în Capi

tală Nabih Al-Sabbagh, noul am

basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Siria în 
Republica Populară Română. La 
sosire a fost salutat de Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul 
Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A GHANEI

Ziua Republicii — sărbătoarea 
națională a Ghanei — a fost mar
cată de ambasadorul acestei țări 
la București, Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, printr-un cocteil la care au 
luat parte numeroase persoane o- 
ficiale. Printre invitați se aflau 
Voinea Marinescu, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Valentin 
Steriopol. adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Din partea 
corpului diplomatic au fost pre- 
zenți șefii unor misiuni acreditați 
la București.

(Agerpres!

La Uniunea Centrală 
a Cooperativelor 
de Consum

Consiliul Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum s-a în
trunit joi într-o ședință lărgită 
consacrată dezbaterii proiectului 
de Constituție a Republicii Socia
liste România.

Exprimîndu-și deplina adeziune 
cu prevederile proiectului noii 
Constituții, numeroși vorbitori au 
subliniat în cuvîntul lor că pro
iectul noii legi fundamentale a 
statului nostru reprezintă o sinte
ză a cuceririlor oamenilor muncii 
și constituie, în același timp, te
melia unor noi succese în dezvol
tarea economică și socială a țării.

în cuvinte pline de entuziasm și 
legitimă mîndrie, vorbitorii au 
subliniat prevederea din proiectul 
noii Constituții care arată că prin 
organizațiile de masă și obștești 
Partidul Comunist Român înfăp
tuiește o legătură organizată cu 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea și celelalte categorii 
de oameni ai muncii, le mobilizea
ză în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului.

în numele celor peste 7(5 mi
lioane de membri ai cooperativelor 
de consum și ai cooperativelor de 
credit, precum și al lucrătorilor din 
cooperația de consum, Consiliul 
Centrocoop a adoptat o telegramă 
adresată C.C. al P.M.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se exprimă hotărîrea acesto
ra de a munci cu abnegație, astfel 
încît cooperația de consum să de
vină o organizație cît mai puter
nică, capabilă să aducă o contri
buție și mai măre la înfăptuirea 
politicii partidului.

irjWWteitiiiîg I
INIȚIATIVA I 

LORDULUI BROCKWAY I

„PER STERN"

U. C. 0.
IN FAȚA ALEGERILOR

Blu 0ork Ihw.

! CRIZA IN C.E.E. ->

■>

Știri din țară...
FINALA „CUPEI R.P.R." LA 

FOTBAL va avea loc duminică 11 
iulie, în nocturnă, pe stadionul Re
publicii din Capitală. Finalistele 
(Știința Cluj și Dinamo Pitești) 
vor începe meciul la ora 20,15. în 
deschidere, de la ora 18, se dispută 
finala campionatului republican de 
juniori între formațiile Progresul 
București și Știința Cluj.

CAMPIONATELE republi
cane DE BOX. în cea de-a doua 
reuniune a finalelor care a avut 
loc aseară pe stadionul Republicii 
din Capitală s-a înregistrat o nouă 
surpriză. La categoria cocoș P. Co- 
văliov (Progresul Brăila) a cîștigat 
prin descalificarea în repriza a 3-a 
ă campionului țării, Nicolae Puiu 
(Progresul București). S. Costescu 
(Dinamo Craiova) l-a învins la 
puncte pe I. Otvoș (Armata Bacău) 
în cadrul categoriei muscă. Decizie 
discutabilă. Alte rezultate : C. 
Ciucă (Steaua) bate la puncte pe 
C. Gruescu (Steaua) ; N. Gîju 
(Steaua) bate la puncte pe D. Ră- 
gălie (Constanța); V. Antonio (Di- 
nanto București) bate abandon pe 
A. Murg (Steaua); Gheorghe Vic
tor (Constructorul Brăila) dispune 
la puncte de FI. Ștefan (Rapid 
București); V. Dobre învinge prin 
abandon pe I. Mărculeț ; E. Con- 
stahtinescu bate la puncte pe V. 
Mîrza ; I. Monea cîștigă prin 
K. O. repriza a 3-a la V. Tranda
fir; V. Mariuțan bate prin aban
don repriza a 3-a pe T. Basarab.

CAMPIONATELE UNIVERSI
TARE LA JOCURI SPORTIVE, 
ce se desfășoară în Capitală se 
apropie de sfîrșit. La baschet 
feminin competiția s-a încheiat cu 
victoria echipei București I care 
ieri în partida decisivă a în
trecut pe cea din Cluj cu 46—39. 
Meciurile de baschet mascu
lin disputate ieri s-au încheiat

Craiova — Petroșeni 2—1 (1—0). 
Iată și cîteva rezultate înregistrate 
la handbal masculin : Constanța— 
Suceava 15—9; Petroșeni — Galați 
12—11; București I — Timișoara 
22—11; Cluj — Brașov 22—19.

...șl de peste hotare
• Recordmana mondială Iolanda 

Balaș a cîștigat proba de săritură 
în înălțime din cadrul concursului 
internațional atletic de la K61n, 
care a reunit la startul diferitelor 
probe pe unii dintre cei mâi va
loroși sportivi din lume. Iolanda 
Balaș a sărit 1,75 m, fiind urmată 
de Portz (R.F.G.) cu 1,66 m. Proba 
de 3 000 m plat s-a încheiat cu vic
toria australianului Ron Clarke.

• Turul ciclist al Franței a con
tinuat ieri cu desfășurarea etapei 
a 16-a pe ruta Gap—Briațon (177 
km) în cursul căreia au fost esca
ladate vîrfurile Vărs (2 111 m) și 
Izoard (2 360 m) din munții Alpi. 
Primul a sosit spaniolul Galera 
cronometrat în 5 h 45’32”. în clasa
mentul general continuă să con
ducă italianul Felice Gimondi, ur
mat la 39 de secunde de francezul 
Poulidor.

La Uniunea Centrală 
a Cooperației 
Meșteș ugărești

Membrii Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperației Meșteșugărești 
și numeroși alți conducători ai or
ganizațiilor cooperatiste din țâră 
au dezbătut joi, în cadrul unei a- 
dunări care a avut loc la București, 
proiectul de Constituție a Republi
cii Socialiste România.

în cuvîntul lor, participanții la 
dezbatere au acordat o înaltă a- 
preciere faptului că legea funda
mentală a țării noastre consfin
țește rolul conducător al partidu
lui clasei muncitoare, sub a cărei 
înțeleaptă conducere socialismul a 
învins definitiv la orașe și sate. Ei 
au relevat rolul pe care proiec
tul de Constituție îl acordă orga
nizațiilor cooperatiste, ca o con
firmare a sprijinului pe care statul 
îl acordă cooperației meșteșugărești 
în dezvoltarea și îmbunătățirea ac
tivității ei.

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă C.C. al P.M.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care își exprimă adeziunea 
deplină față de prevederile proiec
tului de Constituție, devotamentul 
și recunoștința fierbinte față de 
partid, hotărîrea cooperatorilor de 
a munci cu elan sporit pentru o tot 
mai bună deservire a populației.

(Agerpres)

William Milton scrie 
in „DEUTSCHE VODKS- 
ZEITUNG".

„în Anglia se intensiti
es mișcarea împotriva 
intervenției americane în 
Vietnam. Lordul Brock
way, membru al Came
rei Lorzilor și președinte 
al Comitetului pentru 
pace din Vietnam, recent 
constituit, intenționează 
să inițieze, într-un vii
tor apropiat, o discuție 
în Camera Lorzilor des
pre situația din Vietnam. 
El a declarat de la bun 
început că urmărește, în 
primul rînd, înfăptuirea 
unei politici independen
te engleze care să nu tie 
supusă influenței ame
ricane.

în ultimul număr al 
„Buletinului pentru liber
tatea țărilor coloniale", 
Brockway arată : «Acțiu
nile americanilor pot 
duce la un război mon
dial. în acest război poa
te dispare Anglia și în
treaga Europă occiden
tală. Dar, după cum 
constată corespondentul 
de la Washington al zia
rului „Times", noi sîntem 
informați într-un mod 
extrem de superficial îri 
privința acestei situații 
de criză. Mulți dintre noi 
sînt de acord că inter
vențiile americanilor în 
Vietnam și Santo Domin
go sînt amestecuri nejus
tificate în treburile in
terne ale altor state. Dar 
nu toți dintre aceștia în
țeleg încă pe deplin că

este vorba despre evo
luții periculoase ale 
politicii mondiale. A- 
mericanii afirmă acum 
că nu vor tolera în
locuirea actualelor re
gimuri prin regimuri, 
chipurile, „comuniste", 
iar această orientare po
litică crtor a fost prelua
tă orbește de unii din 
așa-zișii lor aliați». Și 
Brockway continuă : «în 
trecut Om fost cel puțin 
parteneri juniori. Acum 
sîntem tratați ca niște 
comisionari».

Revendicarea de a 
promova o politică bri
tanică independentă 
constituie trăsura de u- 
nire între cercurile largi 
care critică atitudinea 
guvernului englez îh 
problemele privind Viet
namul și Santo Domingo. 
Numărul deputaților par
tidului laburist care, prin 
semnăturile lor, au pUs 
accent asupra revendi
cării de a schimba poli
tica guvernului, a cons
tituit majoritatea față de 
laburiștii care ocupă 
posturi guvernamentale. 
La drept vorbind, Statele 
Unite găsesc aprobare 
numai în rîndurile ace
lora pe care lordul 
Brockway i-a denumit 
comisionari ai guvernu
lui american. In rînduri
le opiniei publice largi, 
însă, răsună cu tot mai 
multă insistență cererea 
de a se condamna și 
respinge în public, în 
mod clar și răspicat, 
politica americană".

Lordul Brockvray, actorul Andrew Faulds șl alții 
duc la Camera Comunelor vrafuri de petiții prin 
care se cere desolidarizarea Angliei de agre

siunea americană în Vietnam
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„în fața alegerilor pentru Bundes
tag, care vor avea loc in septembrie. 
Uniunea creștin-democrată (U.C.D.) 
— partidul de guvernămînt — se gă
sește intr-o situație oarecum dificilă 
atunci cind trebuie să găsească o 
temă a,ducătoare de voturi pentru 
campania electorală. încă niciodată 
el nu s-a prezentat intr-o asemenea 
măsură cu mîinile goale, intr-adevăr 
goale, în campania electorală — scrie 
Sebastian Haffner în „Der Stern".

în ultimii patru ani integrarea 
vest-europeană s-a îndepărtat tot mai 
mult, devenind aproape irealizabilă ; 
N.A.T.O. se destramă, flota atomică 
multilaterală... s-a scufundat, rela
țiile cu Franța sînt reci, iar ameri-

MOȘTENIRE PENTRU 
VIItORUL BUNDESTAG

La încheierea celei de a 4-a le
gislaturi a Bundestagului, „DIE 
WELT" a publicat desenul de 
mai sus. Pe sac scrie : „Făgă

duieli electorale neîmplinite’'

cânii, de care ne agățăm, au propriile 
lor griji.

Dar în domeniul politicii interne ? 
Nu se poate spune, desigur, că au 
lipsit crizele. Ce6a ce lipsește însă 
sînt realizările. Reforme de mult sca
dente în domeniul învățămîntului, al 
justiției, asigurărilor sociale, ocrotirii 
sănătății publice fie că s-au împot
molit, fie că nici nu s-a pornit la rea
lizarea lor".

„PAESE SERĂ"

VA Fl UN KENNEDY 
CANDIDAT
LA PREȘEDINȚIE?

La o ședință secretă a Comite
tului național al partidului republi
can — prima după ce Ray Bliss a 
devenit președinte al partidului, 
în locul lui Dean Burch, omul de 
încredere al lui Goldwater — s-a 
discutat despre eventualii con- 
curenți la postul de președinte al 
S.U.A., în alegerile din 1968. Făcînd 
diferite pronosticuri asupra viitori
lor adversari în alegerile din 1968, 
participanții la ședință au ajuns la 
concluzia că printre cei mai redu
tabili se numără atîf Robert cît și 
Edward Kennedy. In această per
spectivă, republicanii — pentru a 
face față concurenței — au și în
ceput să pregătească dosare secre
te, cu date asupra activității politice 
și personale ale concurenților posi
bili.
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CONVULSIE ÎN N.A.T.O.
Cunoscutul comenta

tor C. L. Sulzberger 
scrie în ziarul „THE 
NEW YORK TIMES" :

„Noua și chinuitoarea 
criză a Pieței comune nu 
este decît cel mai recent 
aspect al bătăliei perse
verente a generalului de 
Gaulle împotriva a două 
obsesii : „supranaționa- 
litatea" și „integrarea".

De cîtva timp domneș
te confuzie în ce pri
vește intențiile precise 
ale generalului față de 
N.A.T.O., confuzie rezul- 
tînd din declarații, une
ori contradictorii, făcute 
în cele mai înalte 
cercuri. în prezent, după 
criza Pieței comune, se 
poate afirma cu temei 
că și alianța este ame
nințată de criză, dacă, 
așa cum se poate pre
supune, de Gaulle va fi 
din nou președinte anul 
viitor. Este posibil că ho
tărîrea a și fost luată : 
în 1969, cînd expiră ter
menul pe care a fost în
cheiat Tratatul nord- 
atlantic, de Gaulle inten
ționează să denunțe 
tratatul. în același timp, 
el speră să negocieze 
noi pacte de alianță bi
laterală cu S.U.A., Ma
rea Britanie și poate 
Germania occidentală, 
în ce privește Germania 
occidentală, planul nu 
pare prea precis.

Hotărînd că pentru 
Franța acordurile bilate
rale trebuie să înlocu
iască actuala structură 
militară multilaterală, de 
Gaulle nu vede de ce ar 
continua să găzduiască 
la infinit cartierul gene
ral militar SHAPE de la 
Rocquencourt și nu con
sideră că are rost să 
mențină cartierul gene
ral politic al N.A.T.O. la 
Paris. El pare să gîn- 
dească că, din moment 
ce Franța nu va mai 
participa la aranjamen
tele multilaterale, nu 
mai are nici un rost să 
joace rolul de gazdă a 
unor cartiere generale 
ale forțelor atlantice.

însuși SHAPE reprezin

tă o formă de integrare 
pe care de Gaulle nu 
pare dispus să o mai 
accepte. în plus, chiar 
dacă Parisul reușește să 
negocieze încheierea u- 
nor acorduri bilaterale 
pentru a înlocui, în cele 
din urmă, N.A.T.O;, este 
evident că de Gaulle nu 
va accepta forțe sau in
stalații militare străine 
pe pămînt francez, cu 
excepția celor de sub 
comandament francez.

Firește, de Gaulle păs
trează secretul în pri
vința planurilor. De pil
dă, el nu intenționează 
să dezvăluie în mod ou- 
blic dacă va candida 
sau nu din nou în ale
gerile prezidențiale, deși 
aceasta este o problemă 
crucială. Tot așa, nu se 
poate ști dacă generalul 
plănuiește vreo evacua
re înainte de termenul 
din 1969; Totuși, el a dat 
deja instrucțiuni diplo- 
maților săi să blocheze 
contribuțiile financiare 
pentru modernizarea in
stalației de la Rocquen
court.

S-ar părea că de 
Gaulle s-a hotărît să se 
opună supranaționalită- 
ții și integrării pînă la 
canăt și sub orice for
mă, oriunde consideră 
că acest lucru are im
portanță. Totuși, el nu 
intenționează încă să 
denunțe tratatul SEATO, 
în care Franța și-a re
dus poziția la aceea de 
observator. Dar motivul 
este pur și simplu că, 
deși nu-și ascunde anti
patia față de SEATO, 
de Gaulle consideră a- 
ceastă organizație ca 
fiind neînsemnată.

Astfel, conflictul Pie
ței comune de la Bru
xelles pare începutul u- 
nei noi crize occidenta
le. Indiferent de ceea ce 
se va petrece în comu
nitatea economică, va 
urma în_mod inevitabil 
o convulsie în cadrul 
N.A.T.O., începînd poate 
de anul viitor, presupu- 
nînd că de Gaulle va ră- 
mîne în continuare pre
ședintele Franței".

In ce ritm se de sf ăsoară3

Fază din meciul selecționatelor de 
fotbal Galați —București I

cu rezultatele : București I — Cluj 
71—63; Iași — Galați 87—65; Cra
iova — Timișoara 75—70. La fotbal 
s-au desfășurat semifinalele in 
care s-au înregistrat rezultatele : 
Galați — București I 4—0 (2—0);

Cum 
procedează 
fruntașii
(Urmare din pag. I-a)

în multe unități din acest raion 
nu s-a făcut o repartizare judicioa
să a tractoarelor și combinelor, nu 
s-a organizat folosirea acestora cu 
randament maxim. Pe o tarla des
tul de mică cu orz a cooperativei 
agricole „Timpuri noi“ din Pecica 
se aflau 10 combine. Se încurcau 
una pe alta, lucrînd cu un randa
ment scăzut. Pe lingă aceasta, cele 
mai multe dintre ele erau defecte. 
Nicolae Uzum, inginerul cooperati
vei, căuta să ne liniștească : „Sînt 
defecțiuni mici. Unele piese în loc 
să fie înlocuite la reparații au fost 
„cîrpite". în prezent facem proba 
combinelor". Dar cum e posibil ca 
proba să se facă abia acum, cind 
combinele trebuie să lucreze din 
plin ?

Partea proastă este că acest „sis
tem" se practică în multe coopera
tive. Și nu e de mirare că, în loc 
să se lucreze cu toate forțele, com
binele doar se verifică în lan. Dacă 
consiliile agricole regional și raio
nale ar fi exercitat un control mai 
serios asupra felului cum s-au exe
cutat reparațiile, se puteau preveni 
situații ca cele arătate mai sus. Și 
trebuie adăugat că nici acum con
ducerea S.M.T. Pecica nu la măsuri 
operative de intervenție rapidă

pentru înlăturarea oricăror defec
țiuni. După cum se vede, tov. Plop- 
șbreanu n-are de ce să fie liniștit.

Dar strîngCrea recoltei nu în
seamnă numai secerișul. Cerealele 
trebuie transportate și depozitate 
în cele mai bune condiții.

Mult intirziată este amena
jarea drumurilor de acces la de
pozite. C.S.V.P.A. a trimis fonduri 
pentru reparații abia la 1 iulie, cu 
toate că aici sînt drumuri pe care 
circulația este aproape imposibilă. 
„La noi — ne spunea șeful bazei 
Pecica, tov. Petcu Barbu — circulă 
zilnic 300—400 de camioane. Dacă 
nu se reface drumul, cu siguranță 
că cele mai multe vor ajunge pe 
butuci după terminarea campaniei 
sau chiar mai înainte. în caz de 
ploaie aici nici nu se poate ajunge 
cu camioanele. Drumul este im
practicabil și la baza de recepție 
din Deta, unde trebuie să se de
poziteze circa 13 000 de tone ce
reale".

Situații asemănătoare se întîl- 
nesc și la bazele de recepție din 
Ciacova, Nădlac și altele. La unele 
baze, cum este cea din Caransebeș, 
încă nu s-a introdus curentul e- 
lectric, iar la altele nu s-au elibe
rat spațiile de depozitare.

E puțin 10%
(Urmare din pag. I-a)

In legătură cu aceasta, tov. Gheor
ghe Gabor, directorul întreprinderii 
regionale de transporturi auto, ne a- 
sigură : „Treaba merge bine, ne-am 
pregătit temeinic. în plus ne vin ma
șini din alte regiuni*.

Care este însă realitatea ? Din 
cele 500 de autocamioane care tre
buie puse la dispoziția gospodăriilor 
de stat din regiune pentru transpor
tul griului, nu sînt folosite decît 
330. Celelalte stau în așteptare pen
tru diferite transporturi de mărfuri. 
La autocoloana de la Medgidia, din 
45 de autocamioane 10 sînt în re
parație. La G.A.S. Tortomanu, pe a- 
rie se află 1 300 tone de grîu. „Nu a 
sosif nici o mașină — ne spune A- 
drian Clopofaru, inginer șef al gos
podăriei, deși I.R.T.A. lași ne-a 
anunțat că mașinile sînt plecate din 
bază de 5 zile. In schimb, a venit 
un inspector al întreprinderii din 
lași și ne-a întrebat cum lucrează șo
ferii. Cum îi puteam caracteriza cînd 
nici nu i-am văzut la fa|ă ?' Pe șo
seaua d§ la Hîrșova la Constanța e- 
rau înșirate din loc în loc măi multe 
autocamioane. Pe la prînz, 4 mățini 
cu remorci erau trase „pe dreapta”, 
iar șoferii stăteau la umbră. Erau ma
șinile care „lucrau" la G.A.S. Runcu.

încă se mai așteaptă sosirea unor 
autocamioane de la întreprinderile 
din lași și Ploiești. Conducerea 
I.R.T.A. Dobrogea, în loc să comple
teze aceste „goluri" cu mașinile ce 
erau disponibile, s-a mulțumit cu „nu 
au venit, să răspundă".

Cum se face primirea griului în 
baze ? Tovarășul Zamfir Novac, di
rectorul Întreprinderii regionale de 
valorificare a produselor agricole, ne 
arată că zilnic intră în bazele de re
cepție cantități mici. Cauzele sînt 
mai multe, lată cîteva : la baza de 
recepție din Medgidia 20 de ma
șini stau în fața magaziei. Cîțiva șo
feri ne lămuresc : „Așteptăm aici cîte 
două ore". Magazia are 6 uși, dar 
numai la două din ele sînt instalații 
mecanice de descărcare. „Din a- 
ceasfă cauză — ne spune un șofer 
de la Cuza Vodă, așezată la numai 
3 km de bază — am făcut astăzi doar 
5 drumuri, In timp ce grîul stă pe

cîmp". La baza din Nicolae Bălcescu 
constructorii lucrează intens la repa
rarea drumurilor de acces din jurul 
silozului, deși aceasta se putea face 
cu mult timp înainte.

Acestea sînt numai o parte din 
constatările făcute cu prilejul raidu
lui. Multe din aceste lucruri sînt cu
noscute tovarășilor de lă consiliul ă- 
gricol regional. De ce înttrzie cu mă
surile concrete pentru lichidarea de
ficiențelor existente ?

...și pe teren
(Urmare din pag. I-a)

Cooperativa agricolă de produc
ție Brîhboveni. Președintele. Ioan 
Saioc, ne relatează : „Avem 700 ha 
de grîu. Astăzi lucrează la secerat 
350 de oameni. De dimineață am 
început recoltatul și Cu combinele. 
Ele merg bine. La ora 10, cînd am 
fost ț>e teren, toate funcționau din 
plin. Poate între timp să se fi mai 
defectat vreuna". Numai că la tar
laua indicată, cele 9 combine des
pre care vorbise președintele stă
teau aliniate la marginea lanuri
lor. Nici gînd să fi început lucrul, 
deși grîul eră numai bun de recol
tat. Două concluzii : ori președintele 
nu a trecut pe aici, ori cu bună 
știință ne-a prezentat situația de
naturat. Oricare ar fi adevărul, 
asta înseamnă, tovarășe Saioc, să-ți 
furi singur căciula !

Cu prilejul raidului s-a ridicat 
adesea problema pieselor de 
schimb și a materialelor necesare 
în campanie. Pe scurt, iată ce s-a 
relatat :

S.M.T. Vlaici i lipsesc Șurubu
rile mici. Trebuie să le confecțio
năm noi. Nu există pînze. Șipclle 
pentru pînze nu sînt corespunză
toare (lemnul a fost verde), carbi
dul este insuficient.

S.M.T. Greci: sînt greutăți în 
aprovizionarea cu cherestea de ră- 
șinoase. Din această cauză unele 
batoze nu au plecat încă din sta

țiune. Materialul primit este 
verde.

Ne-am interesat cum stau lu
crurile la baza de aprovizionare 
nr. 10 Ștefănești, care deservește 
unitățile din regiune. Iată ce ne 
spunea tovarășul Mircea Barbu, 
șeful serviciului aprovizionare- 
desfacere : „Sînt o serie de greu
tăți în aprovizionarea cu piese și 
materiale. Cîteva exemple : avem 
în stoc 700 kg de carbid. Cota pe 
această lună (6 000 kg) trebuie pri
mită potrivit graficului pe ziua de 
20 iulie. Noi însă avem nevoie de 
el acum. Cu șuruburile tot așa 
stau lucrurile. Fabrica din Mediaș 
nu a livrat în întregime nici Cota 
pe luna iunie. Restanțieră este și 
Uzina mecanică Plopeni, care a 
pus la dispoziție doar o mică par
te din înnodătoarele pentru presele 
de balotat paie. O serie de piese 
solicitate sosesc în cantități mai 
mici decît s-a cerut : cruci carda
nice, rulmenți pentru combină etc.

Intr-adevăr, greutățile despre 
care vorbea șeful serviciului de a- 
provizionare-desfacere sînt reale. 
Există însă uneori și slabă opera
tivitate did partea personalului 
bâzei în rdzolvârea diferitelor pro- 
blerhe. Exemplul carbidului este 
concludent. Vinerea trecută, baza 
a adus la cunoștința Consiliului 
Superior al Agriculturii că este 
necesar că acest material să fie li
vrat înainte de termen. Dar după 
ce s-a făcut cererea, nimeni nu 
s-â mai interesat dacă s-a rezol
vat sau nu. Să fi fost oare făcut 
numai pentru ca tovarășii de la 
bază să aibă acoperire ?

în regiunea Argeș s-au luat 
multe măsuri bune in vederea 
desfășurării în condiții optime a 
recoltării cerealelor. Efectul aces
tor măsuri se vede în rhulte uni
tăți agricole care string grînele în 
ritm susținut. Raidul întreprins 
arată însă că în unele locuri for
țele existente nu sînt folosite ra
țional, că se pierde timp prețios. 
Hambarele nu se umplu cu mă
suri. Este necesar ca organele re
gionale Și raionale să intervină o- 
perativ pentru înlăturarea aces
tor defecțiuni.

Toate 

angajamentele 

îndeplinite

(Urmare din pag. I-a)

Ing. Ion Vasilescu, șeful secției, 
ne-a răspuns : „La noi, munca de
curge în mod obișnuit, întrecerea 
socialistă se desfășoară intens. 
Pînă acum am dat în plus, față de 
plăti, 20 000 tone de fontă, iar 
valoarea cocsului economisit se ri
dică la peste 12 milioane lei. A- 
tingem astăzi cei mai înalți indici 
de utilizare și cel mai redus con
sum de cocs din toată istoria Hu
nedoarei”.

Indicatorii tehnico-economici cei 
mai sintetici — utilizarea intensivă 
a agregatului și reducerea consu
mului de cocs — sînt obiective 
principale ale întrecerii furnaliști- 
lor. Maiștrii Liviu Jucos și Gheorghe 
Ghidei, inginerii Oancea Buzea, Ion 
Romoșan și Ion Rădoi ne-au relatat 
că sarcinile zilnice de plan au 
crescut mereu, în această lună fur
nalul trebuind să producă în fie
care zi cu 180 tone mai multă fon
tă decît în ianuarie. După cum a- 
rată 'graficele, ritmul depășirilor 
este menținut datorită faptului că 
metrii cubi de volum util al furna
lului „cresc" mereu în greutate, 
atingîndu-se adesea indici de utili
zare de 1,55 pînă la 1,60 tone pe zi.

...Jos, la creuzet, lurnalul inunda 
în seîntei toată hala. Echipa prim- 
furnalistului Alexandru Comșa dă
dea frîu liber pe jgheaburi unei 
noi șarje de metal lichid. Cea mai 
mare șarjă de la cel mai mare 
furnal al tării, care marca a 
20 000-a tonă de fontă dată peste 
plan. Nimic neobișnuit, nimic sen
zațional. Fapte firești de muncă, 
de întrecere în întîmpinarea Con
gresului partidului.

I
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Criza Pieței comune se amplifică
POLITICA „SCAUNULUI GOL“ ÎN ACȚIUNE

• Ministrul francez al industriei nu va participa la reuniunea C.E.C.O. • Nici un 
reprezentant francez la reuniunea 
reușit să coordoneze propunerile

„per manenților” 
de schimb

• Comisia Hallstein nu a

„TĂCERE
CALCULA

„ÎNTREPRINDERILE
AMERICANE
SÎNT ALARMATE"

I

Dialogul
italo - vest-german 99Săptămînă Mării Baltice" Presa londoneză comentează

Exprimarea ziaru
lui „Le Monde": „es
caladarea continuă", 
vrea să însemne căi 
„criza Pieței comu
ne", declanșată o dată 
cu eșecul tratativelor 
sesiunii, care s-a în
cheiat la 30 iunie la. 
Bruxelles, se ampli
fică. Guvernul fran
cez perseverează in. 
politica denumită aci. 
a „scaunului gol", a- 
dică a neparticipării. 
la diferite organisme 
comunitare. Se știe.' 
că guvernul a invitat 
la Paris pe ambasa
dorul său pe lingă, 
instituțiile Comuni
tății economice euro
pene (C.E.E.). A in
vitat — este o ches
tiune de nuanță. Am
basadorul francez nu. 
a fost rechemat, de
oarece aceasta ar fi. 
însemnat ruperea re
lațiilor diplomatice 
cu instituțiile comu
nității. Se subliniază, 
însă că durata șede
rii acestuia la Paris 
este nedeterminată.

Totodată, s-a con
firmat că Franța nu. 
va mai participa, 
temporar, la tratati
vele Pieței comune. 
Este vorba in speță 
de reuniunile Consi
liului ministerial at 
„celor șase" șt de șe
dințele comitetelor și 
grupurilor d.e lucru, 
care pregătesc sau 
fac studii privind 
uniunea economică 
europeană.

Anunțînd că mi
nistrul industriei al 
Franței, Michel Mau- 
rice-Bokanowski, nu 
va mai lua parte la 
reuniunea Comuni
tății Europene a 
Cărbunelui și Oțelu
lui ce va avea loc la 
13 iulie la Luxem
burg, un purtător de 
cuvînt oficial fran
cez a precizat că a- 
ceastă măsură „este 
conformă cu hotări- 
rile adoptate de gu
vernul francez după

înseamnă că 
va boicota 
această re-

eșecul înregistrat la 
sesiunea Consiliului 
ministerial al Pieței 
comune de la Bru
xelles. Nu s-a pre
cizat, însă, dacă ne- 
participarea minis
trului Maurice-Boka- 
nowski 
Franța 
complet 
uniune.

Franța a anunțat, 
însă, că își va trimi
te reprezentanți la 
reuniunea experților 
agricoli ai Pieței co
mune. stabilită pen
tru joia viitoare.

Franța nu a parti
cipat, însă, la reuni
unea din 8 iulie a

Corespondență 
din

reprezentanților per
manent ai membri
lor Pieței comune, 
care printre altele 
a discutat agenda 
viitoarei reuniuni a 
Consiliului ministe
rial din 26 iulie.

Se menționează, de 
asemenea, că nici un 
observator francez 
nu a asistat la nego
cierile dintre Piața 
comună și Tunisia, 
deschise marți la 
Bruxelles. In ce pri
vește tratativele „run
dei Kennedy" de la 
Geneva, ședința „ce
lor șase" menită 
să fixeze poziția co
mună față de aceste 
tratative, a avut loc, 
de asemenea, în 
absența delegatului 
francez.

Comisia executivă 
a C.E.E. și-a conti
nuat miercuri efor
turile în vederea e- 
laborării unor noi 
propuneri privind fi
nanțarea politicii a- 
grare comune, care

să le înlocuiască pe 
acelea ce au provocat 
eșecul tratativelor de 
la Bruxelles. Dar ea 
nu a putut încă a- 
junge la rezultatele 
dorite, urmînd să se 
întrunească din nou 
marțea viitoare.

Observatorii de 
aici au remarcat fap
tul că guvernul 
francez nu a făcut 
nici o precizare nouă 
cu privire la poziția 
sa față de C.E.E. 
după ședința Con
siliului de Miniștri ți
nută miercuri. Agen
ția France Presse 
vorbește despre o 
„tăcere calculată", 
care s-ar putea da
tora dorinței guver
nului de a exami
na în continuare con
secințele blocării Pie
ței comune.

Seara s-a anunțat că 
guvernul francez s-a 
declarat de acord să 
discute cu unii dintre 
parteneri — respec
tiv cu Olanda șt Bel
gia — problemele le
gate de criza izbuc
nită în Piața comună. 
Intr-o declarație ofi
cială se arată că 
ministrul afacerilor 
externe, Couve de 
Murville, este gata 
să se întîlnească se
parat cu ministrul de 
externe olandez, Jo
seph Luns, și cu mi
nistrul de externe 
belgian, Spaak, în 
cursul săptămînii vii
toare cînd aceștia 
vor sosi la Paris pen
tru a lua parte la re
uniunea 
nară a 
N.A.T.O. Unii dintre 
observatori își expri
mă părerea că, accep- 
tînd convorbirile cu 
miniștrii de externe 
belgian și olandez, 
„Franța ar putea 
să-și revizuiască po
ziția rigidă și să fie 
gata să facă unele 
concesii".

extraordi- 
Consiliului

Al. GHEORGHIU

Corespondențâ telefonică

ÎN AJUNUL CONGRESULUI
MONDIAL AL PĂCII

La Helsinki, pregă
tirile în vederea Con
gresului mondial pen
tru pace, independen
ță și dezarmare, care 
va începe mîine au 
intrat în faza finală.

In clădirea Casei 
de cultură din partea 
de nord a capitalei 
finlandeze, unde vor 
avea loc ședințele 
plenare ale congresu
lui, secretariatul Con
siliului Mondial al 
Păcii și Comitetul de 
pregătire a congresu
lui desfășoară o in
tensă activitate. In ul
timele zile au conti
nuat să sosească nu
meroși delegați din 
toate continentele lu
mii. Și-au anunțat 
pînă acum participa
rea 1272 de delegați, 
observatori și invitați 
din 92 de țări. Fin
landa, țara gazdă, va 
fi reprezentată la con
gres de 250 de per
soane ; delegații nu
meroase au sosit sau 
vor sosi din In
dia (75 de persoa
ne). Japonia (70), Sta
tele Unite (80), Ar
gentina (50), Franța 
(50), Italia (49), Indo
nezia (48), 
(41), R.F.G. 
R.D.G. (20), 
(30), R. P. Chineză 
(25), Chile (20), Suedia 
(20), R.A.U. (15). Vor 
fi prezenți delegați 
din partea Frontului 
de Eliberare Naționa
lă din Vietnamul de 
sud și din partea Re
publicii Dominicane.

Iată cîteva dintre 
personalitățile care 
și-au anunțat partici-

R.

U.R.S.S. 
(30) și
Anglia

par ea : John D. Ber
nal, președintele Con
siliului Mondial al 
Păcii, Nikolai Basov 
(U.R.S.S.), deținător al 
premiului Nobel, D. R. 
Frondizi, fost rector 
al Universității din 
Buenos Aires, prof. 
Gjessieng, director al 
Muzeului etnografic 
din Oslo; scriitorii 
Rafael Alberti (Spa
nia), r 
(Chile),
Sartre (Franța); oa
meni 
cobbo Ărbenz — fost 
președinte al Guate- 
malei, N. Walbeck, 
ministrul informații
lor din Ghana, foștii 
miniștri Pierre Cot 
(Franța), K. D. Mala- 
viya (India), Janet Ja- 
gan (Guyana Britani
că). Vor lua de ase
menea parte la con
gres cosmonauta Va
lentina Tereșkova 
(U.R.S,S.), fostul cam
pion olimpic Emil Za- 
topek (R.S.C.) și alții.

La lucrări vor fi re
prezentate 12 organi
zații internaționale. 
Lucrările vor fi ur
mărite de aproape 100 
de ziariști finlandezi 
și străini.

Din partea gazde
lor, congresul se bucu
ră de sprijin și ospi
talitate. Ședința de 
deschidere va avea loc 
în prezența președin
telui Republicii, Urho 
Kekkonen. Primul mi
nistru, J. Virolainen, 
va rosti un cuvînt de 
salut. La ședințele 
congresului vor parti
cipa, de asemenea, 
membri ai guvernu
lui, precum și dele
gați ai tuturor grupă
rilor politice repre
zentate în parlament.

Pablo Neruda 
, Jean Paul

politici: Ja-

Pe ordinea de zi a 
congresului, ale cărui 
lucrări vor dura pînă 
la 15 iulie inclusiv, 
vor figura un șir de 
importante probleme, 
ca : eliberarea popoa
relor de sub opresi
unea colonială, lichi
darea mijloacelor nu
cleare de distrugere, 
retragerea trupelor și 
desființarea bazelor 
militare de pe terito
rii străine, lichidarea 
blocurilor militare, e- 
liminarea vestigiilor 
celui de-al doilea 
război mondial etc. O 
preocupare deosebită 
se va vădi față de 
agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, problemă că
reia îi va fi consacrat 
și un miting ce va avea 
loc sîmbătă după-a- 
miază.

Delegații români la 
congres, care au sosit 
în capitala finlandeză, 
se bucură de ospita
litate și atenție. Inte
resul manifestat în 
țara gazdă față de 
România își găsește 
de altfel o vie expre
sie în articolele și re
portajele publicate în 
aceste zile de mem
brii delegației de zia
riști finlandezi care 
au vizitat de 
țara noastră, 
articolului din 
„Uusi Suomi" 
„România — țara cu o 
industrie în plin a- 
vînt". Articole ample 
și bogat ilustrate des
pre viața și realiză
rile poporului român 
au publicat 
„Suomen 
mokdraati", 
Uutiset" și 
Sanomat".

curînd 
Titlul 
ziarul 
este:

și ziarele 
sosialide- 
„Kansan 
„Paivan

Aurel CERNEA

PARIS 8 (Agerpres). — Cercu
rile industriale din S.U.A. sînt 
neliniștite de agravarea crizei Pie
ței comune, scrie agenția France 
Presse. în legătură cu această pro
blemă, ziarul „Journal of Com
merce" recunoaște că „întreprin
derile americane sînt alarmate de 
boicotul Franței".

în momentul de față în rîndul 
marilor întreprinderi americane 
există teama că viitorul „rundei 
Kennedy" ar putea fi pus la rîn
dul său în cauză.

Președintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, și ministrul de externe Fân
tâni și-au încheiat vizita de trei zile 
la Bonn. Ziarele și agențiile de pre
să occidentale au acordat o atenfie 
deosebită convorbirilor italo—vest- 
germane, dat fiind faptul că ele s-au 
desfășurat în contextul eșecului ne
gocierilor de la Bruxelles. „Saragat 
— observa „LA STAMPA" — 
va căuta în R.F.G. bazele unei re
lansări a Europei", iar „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG" scria: „Să sperăm 
că această intilnire nu se va trans
forma într-o demonstrație împotriva 
guvernului francez".

Cu ce rezultate s-au încheiat tra
tativele ? tn comunicatul dat publi
cității miercuri la Bonn se arată 
că cele două părți sprijină unifica
rea politică a Europei (occidentale) 
și întărirea alianței occidentale. Ele 
sint pentru continuarea tratativelor 
de la Bruxelles din cadrul Pieței co- 
mune „cu calm și încredere".

Unii observatori își exprimă, insă, 
părerea că în cadrul convorbirilor 
de la Bonn înțelegerea nu a fost 
chiar atit de deplină. Ziarul francez 
„COMBAT" a scris „Unitatea între 
Bonn și Roma nu este fără cusur".

Conferință muncitorească internațională
La Rostock au început lucrările 

celei de-a VIII-a conferințe a oa
menilor muncii din țările regiunii 
Mării Baltice, Norvegia și Islanda, 
care se desfășoară sub lozinca 
„Pentru pace, progres social, cola
borare între sindicate !“. La lucră
rile conferinței participă peste 600 
de delegați și oaspeți din R.D. Ger
mană, R.F.G., Polonia, Uniunea So
vietică, Finlanda, Suedia, Norve
gia, Danemarca și Islanda.

Aarne 
prezentat 
subliniat 
unei păci
necesare încheierea tratatului de 
pace cu ambele state germane, re
cunoașterea actualelor frontiere ale 
Germaniei și normalizarea 
din Berlinul 
semenea, A.
că în numele menținerii 
Europa este necesară unitatea oa-

menilor muncii din toate țările. 
Ule Stenset (Norvegia) a prezen
tat referatul „Lupta sindicatelor 
pentru progres social".

Șt. DEJU
Rostock.

CUVÎNTAREA LUI W. ULBRICHT

(Finlanda) a
a

Eșecul laburist»

în Camera Comunelor

Saarinen
un raport în care 
că pentru asigurarea 
trainice în Europa sînt

occidental. 
Saarinen a

situației 
De a- 
declarat 
păcii în

VIETNAM i ntervenționiștii

intensifica acțiunile militare
e Forțele F.E.N. au făcut să eșueze o operațiune considerată ca „cea mai mare bătălie 
a trupelor americane împotriva partizanilor" e Pierderi americane fără precedent într-o 
singură luptă • Noi bombardamente asupra teritoriului R. D. Vietnam

SAIGON. In vasta regiune de 
junglă de la nord de Saigon, așa- 
numita zonă „D“, au continuat 
joi luptele dintre forțele Frontu
lui de eliberare națională și 
trupe ale guvernului de la Sai
gon.
Agențiile de presă occidentale 

arată că trupele americane ar fi 
dat „cea mai mare bătălie de pînă 
acum din războiul împotriva par
tizanilor" atacînd pozițiile aces
tora. Atacul — arată aceleași sur
se — nu și-a atins obiectivul. For
țele patriotice s-au degajat 
tr-un sistem complicat de 
luri.

în perimetrul nord-vestic 
nei „D“, la aproximativ 60 
capitala sud-vietnameză, o 
te a trupelor guvernamentale a 
căzut într-o ambuscadă, organiza
tă de forțele patriotice în localita
tea Dau Tieng. Trupele guverna
mentale care au încercat să vină 
în ajutorul celor încercuiți au fost 
de asemenea atacate de patrioți cu 
mortiere. Un purtător de cuvînt 
militar american a declarat la 
Saigon că „s-au înregistrat pier
deri mari", fără a face însă preci
zări.

Cu privire la luptele date în 
noaptea de miercuri spre joi, 
ția France Presse arată că 
derile suferite de unitățile 
ricane „sînt cele mai mari 
deri înregistrate de trupele 
ricane în cursul unei singure lupte 
în Vietnam".

★
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a protestat pe lingă 
Comisia internațională de control 
din Vietnam împotriva bombarda
mentelor efectuate de aviația ame
ricană în zilele de 6 și 7 iulie, în 
cursul cărora s-au înregistrat nu
meroase victime în rîndul popu
lației civile.

Cerința fermă a popoarelor

să Înceteze agresiunea s. u. a. i
URHO KEKKONEN, președintele Finlandei : „Personal, consider 

bombardamentele nu pot fringe voinja unui popor. N-am înfîlnif nici 
finlandez cu funcție de răspundere, care să considere bombardamentele 
asupra Asiei de sud-esf drept o politică rajională".

că 
un

prin- 
tune-

al zo- 
km de 
unita-

agen- 
pier- 
ame- 
pier- 
ame-

MARTIN LUTHER KING, liderul populației de culoare din S.U.A. : 
„Cerem guvernului american să pună capăt intervenției sale în Vietnam. 
Dacă guvernul nu va întreprinde măsuri mai eficiente pentru încetarea 
osfilifăfilor, vom adopia în mișcarea pentru drepturile civile practica fo
losită în ultimul timp în S.U.A., denumită „teach-in", constînd din adunări 
de protest în cadrul cărora să se ceară dezbaterea critică a politicii S.U.A. 
în Vietnam.

KRISHNA MENON, membru al Parlamentului indian : „Singura rezol
vare a problemei vietnameze constă în retragerea din această țară a tu
turor trupelor străine ți acordarea 
hotărî singur soarta".

• MOSCOVA.

Consiliul Central al Sindicatelor 
din UiR.S.S. a protestat energic, în 
numele milioanelor de muncitori 
și funcționari din U.R.S.S., împo
triva bombardărilor săvîrșite 
de aviația americană asupra cen
trelor populate din R. D. Vietnam. 
C.C.S. din U.R.S.S. își exprimă so
lidaritatea frățească cu poporul 
vietnamez și subliniază hotărîrea 
sa fermă de a acorda și pe viitor 
ajutor și sprijin multilateral luptei 
poporului vietnamez.

• PARIS.
Conducerea Confederației Gene

rale a Muncii din Franța a dat pu
blicității o declarație în care 
cheamă oamenii muncii francezi la 
amplificarea mișcării de solidari
tate cu poporul vietnamez. Opinia 
publică, subliniază declarația, tre
buie să fie pătrunsă de conștiința 
faptului că agresiunea americană 
poate duce la izbucnirea unui con
flict mondial.

SCURTE ȘTIRI
GEORGETOWN. La recomandarea guvernului Guyanei Britanice, guver

natorul Richard Luyt a semnat un decret pentru prelungirea cu încă trei luni 
a stării excepționale în această țară. Starea excepțională a fost decretată în 
iunie anul trecut, în urma arestării 
poporului, aflat atunci Ia putere.

a 34 de membri ai Partidului progresist al

„O RĂMĂȘIȚA A SISTEMULUI 
FEUDAL"

PORTSMOUTH. în cadrul confe
rinței sale anuale, Sindicatul din 
Marea Britanie al muncitorilor din 
transporturi și al muncitorilor ne
calificați a cerut, într-o rezoluție 
adoptată cu o mare majoritate la 8 
iulie, desființarea Camerei Lorzilor 
(Camera superioară a Parlamentu
lui britanic), calificînd-o drept 
rămășiță a sistemului feudal".

gricultură 
Ș-a căzut 
deschidă la Wellington o agenție 
comercială.

DELHI. Un purtător de cuvînt al 
guvernului Indiei a declarat joi di
mineața că trupele țării sale care 
staționau de-a lungul frontierei din 
regiunea Kutch au fost retrase 
complet în conformitate cu acor
dul de încetare a focului intervenit 
la 30 iunie între Pakistan și India.

și industria alimentară, 
de acord ca Polonia să

WASHINGTON. Purtătorul de 
vînt al Departamentului de Stat, 
bert McCloskey, a declarat că 
tele Unite sînt „îngrijorate" de refu
zul Japoniei de a permite avioanelor 
de transport ale companiei „Pan A- 
merican Airways" să aterizeze Ia To
kio și că guvernul american a inter
venit în legătură cu aceasta pe lingă 
guvernul japonez.

WELLINGTON. A fost semnat 
primul acord comercial între Polo
nia și Noua Zeelandă. încheiat pe 
baza clauzei națiunii celei mai fa
vorizate pentru o perioadă de 5 
ani, acordul prevede că Polonia va 
livra Noii Zeelande mașini și uti
laje, chimicale, textile etc., primind 
în schimb fire, piei brute, produse 
agro-alimentare și utilaj pentru a-

ROSTOCK 8 (Agerpres). — în 
timpul călătoriei sale prin regiu
nea Rostock în cadrul „Săptămînii 
Mării Baltice", Walter Ulbricht a 
luat cuvîntul la un miting care a 
avut loc în orașul Wolgast. în cu- 
vîntarea sa, președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G. a propus din 
nou crearea unui consiliu al în
tregii Germanii drept singura cale 
pentru reunificare. în cuvîntarea 
sa, W. Ulbricht a vorbit și de ul
timele propuneri ale R. D. Ger
mane adresate organelor de stat 
vest-germane cu privire la lichi
darea anumitor rămășițe din pri
ma perioadă postbelică, în ceea ce 
privește comunicația pe căile na
vigabile interne între cele două 
state germane.

^ÎNTREVEDERILE
FRANCOCHILIENE

PARIS 8 (Agerpres). — Joi, pre
ședintele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, a avut o nouă întrevedere cu 
președintele de Gaulle. Cei doi 
șefi de state, precizează agenția 
France Presse, „au ajuns la un a- 
cord deplin în toate marile pro
bleme internaționale actuale abor
date". Printre chestiunile discutate 
un loc important l-au ocupat situa
ția din America Latină și relațiiie 
acestui continent, pe de o parte, cu 
S.U.A., iar pe de alta cu Europa. 

.Ei au fost de acord asupra nece
sității. dezvoltării legăturilor dintre 
țările Americii Latine și Europa. 
Președintele de Gaulle „a subliniat 
în mod favorabil tendința mani
festată de Chile de a se elibera de 
sub dominația economică și finan
ciară și de a atenua influența a- 
mericană <A.F.P.)“. El a sprijinit 
apoi dorința lui Eduardo Frei de 
a vedea dezvoltîndu-se asistența 
tehnică acordată statului Chile de 
țările europene.

LONDRA 8 (Agerpres). — Pre
mierul britanic Wilson a convocat 
miercuri o reuniune a mai multor 
miniștri pentru examinarea con
secințelor pe care le-ar putea avea 
scrutinele nefavorabile guvernului 
din Camera Comunelor. Se știe că 
marți seara, profitînd de absența 
unor deputați laburiști, opoziția 
conservatoare a reușit să obțină a- 
doptarea unei moțiuni cerînd ir.j- 
dificarea anumitor clauze ale legii 
cu privire la finanțe.

înfrîngerile suferite de guvernul 
laburist în Camera Comunelor se 
află în centrul atenției presei lon
doneze. Ziarul „TIMES" este de 
părere că : „Guvernul laburist tre
buie să rămînă la putere cel puțin 
pentru moment, întrucît interesul 
național cere ca lira sterlină să fie 
protejată de incertitudinile unei 
consultări generale". La rîndul 
său, „DAILY TELEGRAPH" arată 
că guvernul laburist „are dato
ria de a se menține la pu
tere, ținînd însă cont că nu
mai jumătate din numărul depu- 
taților Camerei Comunelor împr" r- 
tășește principiile sale". Ziarul li
beral „GUARDIAN" consideră că 
„dacă Wilson ține să completeze 
programul său de reforme fără 
nici un inconvenient, el va fi obli
gat să încheie un acord cu libera
lii". „DAILY EXPRESS" relevă că 
„o boală sau o întîmplare neobiș
nuită poate duce la căderea gu
vernului. Este deci inadmisibil, 
scrie ziarul, ca treburile unei țări 
să se afle în mîinile unui cabinet 
care alunecă dintr-o criză în altă 
criză, dar care scapă de înfrînge- 
re numai datorită unei șanse ex
cepționale".

Lucrările sesiunii Sovietului
Suprem al R.S.F.S.R

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Palatul Kremlinului au început lu
crările sesiunii Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. La sesiune participă 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Anastas Mikoian și alți conducători 
sovietici. In ședința din 8 iulie, 
participanții la sesiune au luat în 
discuție problemele îmbunătățirii 
aprovizionării populației cu produ
se alimentare și mărfuri indus
triale.

dreptului poporului vietnamez de a-și

TOKIO. Miting de solidaritate cu lupla poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane

ZANZIBAR, tn capitala Zan- 
zibarului a sosit ștafeta anuală 
care poartă torta libertății, a- 
prinsă la 9 decembrie 1961 pe 
muntele Kilimangiaro, în cins
tea proclamării independentei 
Tanganicăi. Luind cuvîntul Ia 
o manifestație cu acest prilej, 
primul vicepreședinte al Tan
zaniei, Karume. a declarat că 
unitatea dintre Zanzibar și 
Tanganica reprezintă o garan
ție a consolidării independen
tei nafionale și a dezvoltării 
economice a tării. El s-a pro
nunțat pentru Întărirea rela
țiilor de prietenie și colabora
re a țărilor din estul Africii și 
pentru consolidarea unității 
africane.

Cele șapte femei s-au reîntors zilele trecute Ia suprafață, după ce 
timp de 15 zile au trâit Izolate în peștera Lacove (Franja)

GREVA FUNCȚIONARILOR

Agravarea crizei politice 
din Yemen

SANAA 8 (Agerpres). — Știrile 
sosite în ultimele 24 de ore din 
Sanaa și Cairo indică agravarea 
crizei politice din Yemen. Miercuri 
seara, președintele Sallal a parti
cipat la o nouă reuniune a Con
siliului suprem al forțelor armate, 
organism creat cu două săptămîni 
în urmă cu scopul de „a mări po
tențialul de apărare al țării 
triva pericolului extern". •

Deși agențiile de presă au 
mis știrea constituirii 
guvern yemenit, al cărui șef a de
venit însuși președintele Sallal, 
pînă acum nu există o confirmare 
oficială că acest guvern a și fost 
constituit. In dezacord cu preșe
dintele Sallal se găsește acum și 
un alt lider yemenit, Abdul Iryani, 
membru al Consiliului preziden
țial. Abdul Iryani a făcut o de
clarație corespondentului agenției 
Reuter la Cairo arătînd că „for
marea Consiliului suprem al for
țelor armate de către președintele 
Sallal reprezintă un act neconsti
tuțional".

BANCARI DIN GRECIA

împo-

trans- 
unui nou

din Grecia s-au Închis joi, pentru a 
urmare a grevei personalului acestor

ATENA. Toate întreprinderile bancare 
doua oară în decurs de o săptămînă, ca 
întreprinderi. în legătură cu creșterea costului tratamentului în spitale, func
ționarii bancari cer compensarea de către patroni a cheltuielilor efectuate pen
tru asistență medicală. Totodată, au declarat o nouă grevă de 48 de ore salaria- 
ții de la compania „Ulen", care aprovizionează cu apă capitala Greciei.

CANBERRA. Potrivit datelor pu
blicate de Direcția de statistică, 
populația Australiei număra la 1 a- 
prilie 1965 11 312 577 locuitori.

ADEN. Miercuri, șeicul Nasher 
Naib al statului Shaib a fost ucis 
la Aden de trei persoane necunos
cute în timp ce cobora dintr-o ma
șină. Șeicul venise la Aden pentru 
a primi noi instrucțiuni în vederea 
contra-acțiunilor împotriva forțelor 
răsculate din statul său.

NEW YORK. Greva ofițerilor me
canici de la opt companii americane 
de navigație maritimă continuă de a-

proximativ trei săptămîni. Tratati
vele dintre reprezentanții sindicatu- 
lui greviștilor și ai companiilor JJ,,, 
vederea reglementării conflictului  ̂
sînt întrerupte de o săptămînă.

KHARTUM. Adunarea consti
tuantă din Sudan a desemnat joi 
în unanimitate în funcția de pre
ședinte permanent al Consiliului 
suprem al Sudanului pe Ismail al 
Azhari, liderul partidului național 
unionist. Acesta va îndeplini func
ția de șef de stat al Sudanului o 
perioadă de doi ani, timp în care 
va fi elaborată o nouă constituție 
a tării.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că la Washington 
a fost comunicată oficial demisia 
generalului Maxwell Taylor din 
funcția de ambasador al S.U.A. 
în Vietnamul de sud. In același 
timp s-a anunțat numirea lui 
Henry Cabot Lodge în funcția de 
ambasador al S.U.A. Ia Saigon.

La cererea președintelui John-

son, ministrul apărării al S.U.A., 
ROBERT MCNAMARA, VA ÎN
SOȚI PE HENRY CABOT LODGE 
LA SAIGON, pentru a avea între
vederi cu generalul Taylor, cu ofi
cialități ale guvernului sud-viet- 
aamez și cu generalul Westmore
land, comandantul forțelor mili
tare americane în Vietnamul de 
sud.
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