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Însemnări
DESPRE MODĂ

Gusturile nu se discută?

Tovarășul Nicolae Ceausescu
J ->

a primit pe ambasadorul R. P. Ungare
Tovarășul Nicola© Ceausescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit marți, 5 septem
brie 1967, pe ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al Repu» 
bilei! Populare Ungare, Jozsef 
Vince, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.
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Al IV-lea Concurs

COMOARA DIN

INSULA MARE
La început... Cum a fost la 

început ?
Nouă, românilor, care am vă

zut-o sau nu, francezilor, oame
nilor din țări de pe meridiane 
îndepărtate, Panait Istrate ne-a 
zugrăvit Insula Mare a Brăilei ca 
un paradis luxuriant, împărăție a 
haiducilor. Păstrăm incă în amin
tire fiorii incursiunilor lui Codin 
in jungla de sălcii și stuf.

Prezentul ? „închideți cărțile. 
Treceți hotarul. Mergeți să ve
deți!" își sfătuia, de curind, 
compatripții domnul Domini
que le Roux, notorietate a vieții 
literare contemporane franceze.

Septembrie. Insula mare a 
Brăilei. Cea mai mare întreprin
dere agricolă de stat din țară — 
53 000 hectare, 21 de ferme, di
guri, canale de desecare, dru
muri, mii de mașini, acareturi — 
naze ale „junglei" de porumb ți 
floarea-soarelui.

Pe drumurile intens circulate 
ale fostului fund de baltă, prin
tre lanurile de porumb care cu 
înălțimea lor îți închid orizontul,

O dimineață calmă, limpe
de, ca un semn de septem
brie prietenos. Mîinile pere
chilor, mîini arcuite ca niște 
ogive întoarse sub bolțile 
castanilor. Un bulevard larg 
care unește Palatul pionieri
lor cu Splaiul. Și o mică a- 
gitație pe acest bulevard. A- 
cest bulevard, de obicei pus
tiu, agitație care-mi aminteș
te de o atmosferă obișnuită 
d-abia peste 10 dimineți de 
toamnă : pași mărunți, ală-

LAO

Dl SEPTEM

turi de pași grei, puțină e- 
moție, glasuri limpezi și ase
mănătoare între ele ca o 
repetiție din care lipsește al
bastrul curat al uniformelor, 
buchetele bogate de flori, 
ghiozdanele în miniatură, și 
aerul multicolor de sărbă
toare.

Mai larg deschiși, a între
bare, ochii copiilor. Părinții, 
frații mai mari, sau bunicii 
dau răspunsuri grave și sa
vante ca să-și ascundă, poate 
din motive de educație, mîn- 
dria și eterna emoție. Desi
gur că așa, cu fruntea înce- 
țită matur a gîndire, puștiul 
acela cîrn. cu ochii limpezi 
ca dimineața asta și ca mul
te alte lucruri senine din a- 
cecași dimineață se întreabă 
de ce tatăl sau mama sau 
fratele mai mare vor să pară 
atît de serioși și <te ce oare 
emoția trebuie să însoțească 
tcate marile bucurii, imen
sele bucurii ale vieții. Acest 
reprezentant al tinerei gene
rații a anului I960 se mai în- 
trc'Vbp por.te de ce atîta agi
tație în familie, de ce toți

CRISTIAN PEPINO
elev

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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De Deși absolvent de numai 
tdd pregătiri profesionale — conduce 

care-ți îndeplinește zilnic planul 
Mi Foto: P. ORESTE

A BRĂILEI
am luat de
tele mani Jbăt^aT de 1 
recoltarea celor 15 005 
porumb ți 4 400 hectn 
rea-soarelui.

Recolta e bur-i D*p4 
tarlale recoltate n duși 
se scontează pe a prada 
die de 4000 kg pc-~*a 
la hecies p 2100 kg fia 
relui.

Recoltatul floriMordu « &»- 
cepuf. Curind. in cea de a dm 
jumătate e hmn, mcep» re
coltatul porumbului. Se hrmei 
la pregătirea terenului pentru fcr- 
sămînțarea a 2 900 hectare cu 
păioase de toamnă. E perioada 
concentrării forțelor, al definiti
vării pregătirilor. Pentru recol
tatul florii-soarelui au fost aduse 
aici 23 de combine de mare ca
pacitate ți 60 de combine C 1 din 
care 40 noi. In atelierul mecanic 
al întreprinderii se lucrează a- 
cum la echiparea lor cu dîspazi-
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Internațional

George Enescu"
„George Enescu este și va rămîne una din marile noastre 

mindrii — personalitatea sa complexă și atit de înzestrată 
intruchipînd trăsăturile sufletești ale poporului român, con
cretizate prin permanentele sale aspirații spre mai bine și 
mai frumos.

Cinstind amintirea lui George Enescu, noi aducem tributul 
admirației impuse de geniul său și totodată pe acel al pre
țuirii pentru iubirea fierbinte purtată patriei sale..."

Cu aceste cuvinte, președintele Comitetului de organizare 
a celei de a IV-a ediții a Concursului și Festivalului „GEOR

GE ENESCU" declara, ieri seară, în Sala Mare a Palatului 
Republicii Socialiste România, deschise manifestările marii 
sărbători a muzicii românești.

Eveniment fără precedent în trecutul vieții muzicale ro
mânești, Concursurile și Festivalurile internaționale „George 
Enescu", reprezintă manifestări structurale ale vieții noastre 
muzicale.

Prilej de afirmare a marilor valori ale poporului român, 
Concursurile și Festivalurile enescîene au devenit reale „aca
demii enescîene", forumuri ale artei interpretative contem
porane.

Acordurile „eroice" enescîene, interpretate de Filarmonica 
care poartă numele marelui compozitor român, sub conduce
rea maestrului Antonin Ciolan, au anunțat deschiderea noii 
ediții a Concursului și Festivalului enescian.

Marea competiție artistică a început...
Timp de trei săptămîni, spre București sînt îndreptată gîn- 

durile iubitorilor muzicii de pe întregul glob.
Cotidian, în paginile ziarului nostru veți putea găsi o suită 

de relatări asupra manifestărilor Concursului și Festivalului 
„George Enescu",

CITIȚI IN
PROTAGONIȘTI

IOSIF SAVA

PAG. A 3-a
AI FESTIVALULUI

ARE NEVOIE DE... REPARAȚIE
Intri Intr-un magazm. îți ra-rp.- o p~y -jn costum 

sau un autoturism. Poți să nu pUtești ' Xu. Merg: Ia un 
spectacol sau intr-o excursie peste hotare. Poți să nu 
plătești biletul de mirare sau de călătorie T Xu. Mun
cești Intr-o fabrică sau intr-o mruiupe. Indepunești 
sarcinile care ți s-au inrredmiat. pe care p le-ai asumat 
și pentru care te-ai pregătit Poate să nu t se plătească 
la data stabilită pentru timpul lucra: ? Xe. Locuiești 
intr-o casă, proprietatea statului sau parter—ară: con
sumi lumină, apă. căldură- Poți să nu plătești ? Penixa 
unii paradoxal — răspunsul se transformă in da.

Primind o locuință in folosință din partea «tatuiui. 
cetățeanul intră in raporturi contractuale bine determi
nate cu întreprinderea de stat respectivă-

Textul de lese râudue fsrf 
pentru unii o recrracastere for
mala. Deși s-a sens arak ia «k 

Ituna vreme despre aceasta, f «■ 
întâlnit din nou cu cf. - -Ui
tuci**. O situație din 2 - austsr 

■ la — Administrata de bioe ar. 3 
I raionul 30 Decembi

Ai

Repetenți la îndatoriri cetățenești

INTERNATIONAL „6E0R6E ENESCU"

GALATAsăm de la ceilalți din fondul de 
rulment, plătește I.A.L.-ul (citiți 
statuii. Știți, în noul sistem de 

administrare a locuințelor, un 
bloc nu poate să rămînă fără 
apă, fără lumină, fără combusti
bil.

Ne uităm pe câteva din listele 
de plată. în Batiștei 11 : compo
zitorul Nicolae Chirculescu, 
restant din decembrie 1966 — 
1 180,82 lei în V. Conta, nr. 39:

I

(Continuare în pag. a II-a)

FLOKICA POPA

Prefața la deschiderea

Un aparat administrativ supraîncărcat 

Un geamgiu pe tot raionul și zeci

de contabili

Soluții care ar merita să fie studiate

xcațr. aproape 20 de titluri 
culorii. trebuie să ma: en 
alîrie — ni se răspunde.

— Locatarii respectivi au 
©outmuare lumina. apă. combus
tibil ? Cine Ie plătește î 
trebâm din nou.

— Bineînțeles, că au.

Foto : O. PLECANAu trecut in.., clasa I

.Cantina 
i fizică :

Institutului de cul- 
^Se pare că o masă 
superioară nu poate 
numai cu bunăvoin
ță existe fi price-

Rafturi goale in cămările 
unor cantine studențești

__ri ..Grozăvești- :
L« dedtn inexplicabil. Cantina 

ret toarte prost administrată, 
hpsuriU la gramaj se repe-

m prtcepw .
—Cantina Institutului politeh

nic din cadrul Complexului „Re
gie" : „Posibilități mari, realizări 
modeste. In general sintem ne
mulțumiți de calitatea mesei".

„.Cantina Universității din ca
drul Complexului „6 Martie” : 
„De multe ori la noi se mănîncă 
moi bine decit la restaurant",

...Cantina Universității din ca-

de calitate 
fi realizată 
țâ. T rebuie 
pere“.

După această sintetizare a pă
rerilor studenților, pornim — a- 
cum, în preajma deschiderii nou
lui an universitar — într-un raid 
bucureștean avînd drept obiec
tiv aprovizionarea cantinelor stu
dențești. Dispoziții recente pre-

văd ridicarea salariilor bucătari
lor și cofetarilor din cantinele 
institutelor de învățămînt supe
rior la nivelul bucătarilor și co
fetarilor marilor restaurante. 
Așadar, scuza „pentru cantinele 
studențești găsim greu bucătari 
pricepuți" s-a perimat. Acestui 
element esențial în prepararea 
unei mese gustoase — bucătarul 
priceput — trebuie să i se a- 
dauge însă un alt element la fel 
de esențial: aprovizionarea că
mărilor — la prețuri minime —

Oricîte edificii de cultură 
milenară adăpostește Istan
bul, oricîte palate și mos
chei vestite ornamentează 
priveliștea, oricîte bulevarde 
și piețe concentrează mulțimi 
în peregrinare veșnică, to
tuși forfota cea mare a ora
șului o întîlnești în împre
jurimile podului Galata. O 
vizită chiar și de cîteva ore 
îți este suficientă pentru 
a-ți da seama de rolul pe 
care-1 joacă în viața de fie
care zi a locuitorilor orașu
lui, indiferent de cartierul în 
care locuiesc sau de ocupa
ție. Galata este o centură de 
piatră și metal aruncată de 
secole peste golful Cornului 
de Aur ce împarte Istanbu- 
lul european în doi umeri 
gigantici. Orice navă, șlep, 
remorcher, yacht, petrolier 
ori transatlantic care vrea 
să-și caute adăpost ori refu
giu pe aceste tărîmurî va 
trebui să treacă pe sub po
dul Galata pînă ce să cu
noască îmbrățișarea ocroti
toare a cheiurilor ce încep 
de la Karakoy. Podul, com- 
portindu-se și el după un 
ritual ospitalier oriental, își 
înalță brațele înspre cer în 
zorii fiecărei dimineți, ros
tind parcă un „fiți bine ve
nit !“ adresat tuturor navelor, 
indiferent de tonajul lor și de 
meridianul de pe care pro
vin.

în imediata apropiere a 
gării maritime, alături de 
nava șahinșahului Iranului și 
de transatlanticul sovietic 
Taras Șevcenco am găsit 
ancorată motonava Transil
vania. Din pîntece ieșeau pe 
chei, neîncetat, pilcuri de 
turiști sosiți de la Mamaia, 
să se incinte pentru cîteva 
zeci de ore de frumusețile 
dintotdeauna ale Istanbulu- 
lui. Nu peste mult o cara
vană de autobuze purtînd pe 
turiștii din România pornea

CAROL ROMAN
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Continuare în pag. a IV-a
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O STRĂLUCITĂ
PERSONALITATE

se im-

Nicolae 
de- 

la 
la

împlinesc 150 de ani de la 
rea lui Mihail Kogălniceanu. 
malitate strălucită care a 
o mare contribuție la for- 

a României moderne, acela 
re care pe drept cuvînt s-a 
că „a trăit din viața socie- 
tntregi, interpretată printr-o 
gență care nu făcea decîtsă 
ne cu strălucire această 
“ (N. Iorga).
il vornicului Ilie Kogălni-
i și al Catincăi Stavilă, s-a 
it la Iași, în ziua de 6 sep- 
rie 1817. Minte ascuțită, do- 
itodată cu o evidentă staru- 
către studiu, Kogălniceanu 
arătat încă din prima tine- 
însușirile deosebite, impu- 
i-se atenției contemporani- 
îi.
unea pasiunea pentru cul- 

cu un adînc spirit practic și 
sgea, în același timp, ca 
străduințele sale să fie puse 

ijba ridicării patriei. Nici nu 
nise douăzeci de ani cînd 
ipărit 1a Berlin primele sale 
ri consacrate limbii și lite-
ii române, și apoi importanta 
re — primă sinteză a istoriei 
nale — „Istoria Țării Ro- 
sști, a Moldovei și a româ- 
de peste Dunăre", în limba 
eză. Prin aceste lucrări el 
enționat să deschidă oame- 
politici și oamenilor de cul- 
din țările mai înaintate ale 
pei o fereastră asupra tre- 
ui. dar și asupra prohlerae- 
omânești contemporane lui. 
timpul studiilor în străină- 
convingerile democrate ale 

kogălniceanu «-au întărit,
că la reîntoarcerea sa în 

Bi el era hotărit să acționeze 
iergie împotriva rinduielilor 
hi te, cu toate că-$r dădea 
a că aceasta îl va duce la 
onflict cu domnitorul Stur-

tlul „Foaie științifică și literară", 
cel dintîi nefiind îngăduit de 
cenzură — au fost cele mai de 
de seamă periodice ale lui Kogăl- 
niceanu, propagatoare ale ideilor 
eliberării sociale și naționale, ale 
unității poporului român. în 1843, 
Kogălniceanu rostește lecția sa 
de deschidere la cursul de isto
rie națională la Academia Mihă- 
ileanâ, care a avut un adine ră
sunet între intelectualii vremii și 
a folosit tînărului patriot pentru 
afirmarea răspicată și publică a 
simțămintelor și năzuințelor sale.

tei poporului din Moldova pen
tru realizarea Unirii, în vederea 
însuflețirii acestei lupte, el în- 
fiițează foaia „Steaua Dunării”, 
tribună de la înălțimea căreia 
ajută la îndrumarea acțiunilor 
unioniștilor. Membru al Comi
tetului central al Unirii, apoi 
membru al Adunării ad-hoc din 
1857, acționînd în sînul acesteia 
— cum scria Ion Ionescu de la 
Brad — ca un „factotum”, lui 
Kogălniceanu i-a revenit cinstea 
de a prezenta votului colegilor 
săi programa unionistă. Tot el o

lui Mihail K igălniceanu

ul are nevoie

și numit aghiotant domnesc, 
din care va fi de altfel în 
d destituit, Kogălniceanu iși 
ează activitatea asupra dez- 
rii mișcării culturale. ..Dacia 
ră“ (1840), „Arhiva rotnâ- 
£ (1840-1841-1845), <i maJ 
„Propășirea" (1844) — care 
ibuit însă să apară sub ti-

Tot Kogălniceanu a fost cel 
dintîi cărturar care a strins cu 
migală vechile cronici, editînd 
începînd din 1845, lucrarea în 
trei volume ce o va încheia în 
1825 — „Letopisețile Țării Mol
dovei".

Călător la Viena în 1844, la 
Paris și în Spania în 1846, el se 
găsește totodată în acești ani în 
primele rinduri ale fruntașilor 
luptei de eliberare a poporului 
român. Urmărit în 1848 de 
autoritățile lui Sturdza, se refu
giază în Bucovina, unde în luna 
august întocmește „Proiectul de 
Constituție pentru Moldova" și 
„Dorințele partidei naționale în 
Moldova", documente politice de 
cea mai mare însemnătate, la a 
cărora traducere în viață, trep
tată, și-a adus o mare contribu
ție în cursul celei de-a doua part 
a vieții sale.

Reîntors în patrie, o dată cu 
suirea pe tronul Moldovei a lui 
Crigore Chica (1349), Kogălni- 
ceanu ocupă funcțiile de direc
tor al Departamentului Lucrărilor 
Publice, iar apoi de director al 
Departamentului Dinăuntru. O 
datâ cu rfîrritul războiului Cri- 
meii, el devine conducătorul iup-

COMOARA
DIN INSULA MARE

A BRĂILEI

fost unul din principalii conducă
tori ai luptei de rezistență împo
triva manevrelor și uneltirilor 
separatiste desfășurate sub patro
najul caimacamului Vogoridi.

La începutul anului 1859, după 
ce renunțase la propria-i candida
tură la domnie, Kogălniceanu a 
susținut cu entuziasm alegerea 
lui Alexandru Ioan Cuza. Depu
tat, membru al Comisiei Centrale 
de la Focșani, prim ministru al 
Moldovei (1860-1861), iar apoi 
prim ministru a) României (1863- 
1865), bărbatul de stat și-a le
gat anii cei mai frumoși de acti
vitate de opera organizări’ sta
tului național ce se făurise în 
primele luni ale anului 1859. De 
numele său se leagă secula
rizarea averilor mănăstirești — 
în temeiul căreia statul p-a re
cuperat un sfert din teritoriul 
național. înființarea Universi
tăților de la Iași (I860) și Bucu
rești (1884) $i mai ales ’-egea 
rurală din 14 august 1864

După brutala înlăturare a tai 
Cuza. Koffălniceano • fast ohăec- 
tul unor intngj politice. Dar • 
personalitate de taba tai sa pe- 
tea fi înlăturați din «rata 
pubbcă. România m «e petei 
lipsi de erai d» taeriterfi et 
Îrtr-at5evâr. KoeăHăeeoao a ir- 
batp d reintre li P&raaBene. tar 
apte te !W d neam» dte «a* 

portefcfea veaderac li 
ace-zr an. d a fost ales membre 
al Societăți’ Acadenrice Rcadne.

Instaurarea esvertdrii conser
vatoare a! tai fnarii Citare^ 
(1971), fl fodreap-tă dta aoc peo-

istoria națională sub titlu] „Cro
nicele României”

Dar guvernarea conservatoare 
se apropia de sfîrșit. Alături de 
liberali de diferite nuanțe, Kogal- 
niceanu inițiază coaliția zisă de 
la Mazar Pașa, care a reușit să 
determine înlăturarea lui Lascăr 
Catargiu. Ministru de externe în 
noul cabinet Manole Costache 
Epureanu, iar apoi, după o 
pauză, în cabinetul condus de 
I. C. Brătianu, Kogălniceanu are 
din nou prilejul de a juca unul 
din marile roluri ale carierii sale 
publice. Făuritor al Unirii, el a 
tost de data aceasta una din per
sonalitățile care au contribuit la 
făurirea independenței. Lai i-a 
revenit să apere poziția Româ
niei în remarcabile note diploma
tice și tot lui i-a revenit cinstea 
de a proclama la 9 mai 18’77 
neatîmarea țării In lunile urmă
toare, el a secondat eforturile 
tinerei armate românești de pe 
cîmpul de luptă, printr-o neobo
sită activitate diplomatică prin 
care a justificat și apărat în fața 
cercurilor politice europene drep
turile și năzuințele Românie 
Delegat al țării în fața congresu
lui de la Berlin, el a dat și aci 
dovadă de destoinicie, demnitate 
și patriotism.

în perioada următoare, Kogăl
niceanu ocupă. In continuare pos
tul de ministru de externe» pre- 
luînd apo- pe cel de interne. În
lăturat din guvern printr-o ma
nevră de culise, el coatinuă să-r 
slujească patria, deținind cei 
dinții postul de tnrmstm al Ro
mâniei în Franța. Kogăhuceaae 
se arată neobosit «î In uhna 
parte a vierii sale, rostind ta 
Parlament cuvintâri memorah^f 
2 apârind cs fermitate canra 

lui si a dreptății sociaie. 
srie 1991. d a focetat câta 

de ape-

întreprinderea de construcții me
talice și prefabricate din Capi
tal Se încarcă în vagoane com
ponente ale sttlpilor metalici 
pentru liniile electrice aeriene de 
inehă tenriune în vederea expe

dierii la beneficiari

Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I)

ra aici un proces de lucru 
?a mai mare parte mecuni-

problemă urmează a fi încă 
vată — asigurarea cu ener- 
’■lectrică a stațiilor Departa- 
ui a stabilit transferarea de 
miova și din alte trusturi a 
upuri electrogene. Primele 
de contact cu posesorii ac
ai generatoarelor arată însă 

•alitatea nu prea corespunde 
isiunilot Grupurile sint de 
i mat mici decît se discu- 
inițial. Chestiunea se cere a 
zolvată cu maximum de w- 
i La ora actuală nimeni de 
răila nu a văzut grupurile, 
i-a verificai starea de func- 
re.
ată această bogăție se află 
în Insula Mare a Brăilei, 

•lo de Dunăre. Cum va trece 
’odul insulei ?
iernatic, procesul de recol- 
arată astfel. De la combi- 
din lan porumbul este adus 
Qțiile de depănușare cu re- 
ile Fiecare combină va tre- 
ă fie deservită de 3 remorci, 
amdfftâ, întreprinderea și-a 
rat 100 de remorci. Ince- 
cu 20 septembrie încă 100 
tmo'ci urmează să fie puse 
rpoziție de D.R.T.A. Restul, 
la 426 ? Ni se spune că, vor 
Cînd și de unde, încă nu 
e.

la stațiile de depănușare 
nbul pleacă cu mașinile. O
— 1 800 tone zilnic — ur
să fie livrat bordo - șlep, 

ta — 600 tone — să-și con- 
r drumul mai departe, spre 
rile Brăilei și cele de la 
i-Frecăței, în mașini ce vor 
•cute cu bacul. Pentru li- 
e bordo-șlep sînt în curs de 
ajare 9 rampe pe malul Du
cate urmează a fi dotate cu 
ire și benzi transportoare, 
în prezent, utilajele nu au 
aduse aici și nici finisarea 
elor nu s-a încheiat. Si încă 
iciență. Rampele de acces a 
iilor pe bacuri sînt de pă- 
ceea ce înseamnă o repetare 
mărului mare de împotmo- 
roduse în anii anteriori care 
locat în dese rînduri, trece
au scos din funcțiune pen- 
perioadă un număr de ma- 
încă din anii trecuți s-a 

propunerea dotării cu pon- 
de acces pe vase.Se puteau 

r realiza rampe — cu dife- 
nivele — pietruite. Există 
timp pentru consolidarea 

eloi existente. Se impune, 
iemenea, a fi impulsionată 
ajarea trecerilor peste cana
le desecare, lucrare care nici 
început încă.

răcția regională a naviga- 
ivile Galați urmează să pună 
opoziția I.R.V.P.A., o flotă cu 
? șlepuri. Credem că a sosit

ttmpul ca vasele ti m aduna H 
portul Brăila pentru a b se face 
ultimele pregătiri.

In insulă. In recoltări, cor lu
cra circa 5 500 de oameni. Ei co» 
servi masa la 8 cantine. Dacă 
pentru alimentele de bază repar
tițiile sint asigurate, legumele n 
zarzavaturile urmează a fi pro
curate din cooperativele agricole 
limitvote cu Dunărea. Se impun* 
depistarea lor și încheierea de 
contracte-ferme cu fiecare coope
rativă agricolă. 5 000 de oamem 
nu pol fi hrăniți umbltnd ztbuc 
cu coșnița prin piețe și coopera
tive.

O parte din pregătiri, după 
cum rezultă și din raidul noriru, 
au fost încheiate Multe lucrun 
esențiale au mai rUmas iruâ de 
făcut. Pînă la începerea recol
tării porumbului mai sini circa 
10 zile. Urgent se impun a ri 
terminate rampele și podețele de 
trecere, aduse și instalate utsU- 
jele pentru stațiile de depănușare 
și rampe, grupurile electrogene 
Este, apoi, necesari usterxenția 
operativă a Depariameniuhd pen
tru procurarea și aducerea h» 
insulă a echipamentului de pro
tecție a muncii.

a
a

I
I
i

Grigore Constantin din ianuarie 
1967 — 278,30 lei, Miron Victor 
din 1966 — 2 401,88 lei, medicul 
Tiberni Cioroianu — 309 lei, în 
Bălcescu 3—5 : actorul Nae 
Roman — 3 luni; la nr. 24 — 
ing. N. Mehedinți e restant din 
ianuarie 1967, Ștefan Purcel, lu
crător al I.A.L.-ului raional (I) 
are de dat 809 lei ; la nr. 36 — 
D. Anton, maistru la Uzinele 
„Vulcan" are o restanță de 
2 249,50 lei. La Administrația 
blocurilor nr. 1 plătesc numai cu 
titluri executorii :
Enache, actor, Ana Condrea, 
senator, Ana Mendel, de 
„Recom", Gh. Folescu, de 
„Flacăra roșie”.

Listele sînt lungi. Pentru pro
fesiile pe care le exercită ca 
medici, actori, compozitori, ingi
neri, maiștri, tehnicieni, funcțio
nari, ofițeri, muncitori — într-un 
cuvînt ca salariați — toți, dar 
absolut toți, au primit și pri
mesc salarii. Toți dar absolut 
toți, nu știu însă în numele că
rei logici sau legi ca locatari în 
blocuri — pentru apă, lumină, 
pentru serviciile care li se fac 
lor, nu plătesc la timp contrava
loarea bunurilor folosite. In ca
zul rău platnicilor metodele în
trebuințate pînă acum (somații, 
titluri executorii, dezaprobarea 
colocatarilor, discuțiile duse de 
comitetele de bloc etc) nu s-au 
dovedit eficace și, deci, 
pun alte măsuri.

Asemenea anomalii se pcuut, 
după părerea noastră, și pentru 
că normele în vigoare, în cazul 
răi platnicilor, taxele de consum 
colectiv sînt neoperative, preve
derile și procedura actuală fiind 
complicată. Ba mai mult, poți 
să întîrzii oricît cu achitarea con
travalorii unor bunuri consumate

de... reparație
tine — pentru că oricît ai 

percepe nici 
în

petrec,

de 
plăti-o nu ți se 
măcar un bănuț majorare 
afară doar de valoarea timbre
lor somației I ? 1) darmite să nu 
ți se mai dea apă, lumină, com
bustibil. Credem că Ministerul Fi
nanțelor, Ministerul Justiției, sfa
turile populare și alte organe de 
stat ar putea revedea prevederile 
și procedura actuală în acest do
meniu pentru ca ea să devină 
eficientă.

Au trecut aproape 10 luni de 
cînd s-a încheiat anul de expe
rimentare a noului sistem de ad
ministrare a locuințelor. Ancheta 
întrepirnsă în raionul 30 Decem
brie a conturat cu unanimitate de 
păreri carențele dezvăluite de 
experimentarea acestui sistem. 
Una dintre ele am arătat-o ; 
pînă la aplicarea acestui sistem
— cetățenii, chiar cei mai răi 
platnici, erau constrînși să-și plă
tească în ultima instanță dato
riile — pentru că neachitînd la 
timp facturile de apă, lumină etc
— furnizorii nu le mai distri
buiau aceste bunuri. Trecerea 
experimentală a unui număr de 
blocuri sub administrarea I.A.L. 
(în acest raion : 124 — la 14 
administrații de bloc) în loc să 
curme cu situația de restanțier, 
o mențiune o tolerează. Ba mai 
mult : s-a mărit schema admini
strației locative — nu pentru a 
se dedica mai bine și în între
gime menirii ei — ÎNTREȚINE
REA FONDULUI LOCATIV — 
ci cu calculatori, contabili, 
casieri; în Ioc să se simplifice 
aparatul și sistemul de lucru al 
I.A.L. s-au complicat.

în timp ce pe întreg raionul, 
IAL-ul are 92 de meseriași (1
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DAN BENNDQ

Preludiu la o dimineață de septembrie
vreme prezenți la secretaria
tul școlii*.

Am aflat apoi eă boboeii 
au fost cântați încă de annl 
trecut, cu ocazia recensămin- 
tului cu toate că mă aștep
tam. conform proverbului, 
ea acești boboci să se nume
re începind abia din această 
toamnă. Mal mult chiar, 
imediat după verificarea pri
mei numărători au și fost 
aleși noii diriginți — Școala 
nr. 154 fiind experimentală. 
Diriginții au luat legătura 
eu părinții iedrumindu-i in 
ceea ce privește alegerea re- 
ebiwtaiir ta a uifarmelar.

Pta* ta apropta u ri ta 
care puteerH B wr primi pe 
ete d:utr-a intiia. eepiii sint 
primiți la direcție. U se ara
tă «coala, si stat pregătiți 
pentru începerea primului au 
«cotar.

„Prin faptul că acest eve
niment marchează intrarea 
lor In colectivitate și primul 
contact eu învățătura, a 
spus in încheiere tovarășa 
Alexandrina Dinnies cu, pri
mirea» înscrierea și pregăti
rea copiilor constituie o pre
ocupare aparte In școala 
noastră". ,

Și Muși, sosește toamna

Incă o cabana
turistică

La Brusturet, regiunea Ar
geș a fost dată in folosință o 
nouă cabană turistică : „Pia
tra Craiului". Ea poate fi fo
losită in cele mai bune condi
ții și in timpul iernii, pan
tele din jur avind foarte bune 
pirtii pentru schi.

De la cabană, drumurile duc 
pe Ungă muntele Ger lat și pe 
Valea Seacă, in poiana Grin
dului, de unde culmea Pietrii 
Craiului se întinde panoramic 
in toată splendoarea sa.

• Pentru administrarea 
concreta operativă și efi
cienta a imobilului să se 
calculeze anual costul esti
mativ al consumului de 
apă, lumină, combustibil 
per persoană și să se plă
tească direct și anticipat 
de salariat la locul de 
muncă.

Aceasta ar simplifica 
sistemul de calculare, ar 
elibera schemele ocupate 
acum de calculatori dînd 
posibilitatea angajării me
seriașilor care sînt nece
sari pentru întreținerea 
efectivă a locuințelor. 
Chiar dacă cheltuielile de 
întreținere ar rămîne la 
același stadiu ar crește 
real coeficientul de con
servare a fondului locativ.

• Studierea majorării 
cotelor de întreținere pen
tru rău platnici (numiți 
acum tolerant „uituci") 
și aplicarea unor măsuri 
operative și drastice pen
tru a curma din rădăcini 
această anomalie.

• Trecerea ascensoare- 
lor în administrarea u- 
nei singure întreprinderi : 
practica dovedește că 
I.A.L.-ul oa intermediar 
nu poate fi el gospodar 
decît doar al zecilor și su
telor de hîrtii și formula- 
ristice birocratice și nici 
de cum a lifturilor.

• Restudierea actualei 
structuri a I.A.L.-ului care 
în fiecare raion trebuie să 
fie o întreprindere econo
mică cu activitate eficien
tă menită să gospodăreas
că bine fiecare fond de lo
cuință și nu o instituție a 
cărei activitate e copleșită 
de formularistică, cu sche
ma supraîncărcată de func
ționari, funcționare și alți 
experți.

(Agerpres)

geamgiu, 3 electricieni, 2 dul
gheri etc.) cele 14 administrații 
care au în grijă 124 de blocuri au 
fiecare dintre ele cîte 2 și4 func
ționari I

Rațiunea de a fi a acestor ad
ministrații de imobile a fost asi
gurarea unui maxim de confort 
cu cheltuieli minime. Obiectivul

nu se realizează însă. în ciuda 
faptului că deși prețul prestații
lor de serviciu — lumină, apă, 
căldură — nu s-a modificat cu 
nici un bănuț, cheltuielile per 
persoană la întreținere au fost 
urcate. Toți locatarii care ne-au 
sesizat, au argumentat-o, cu no
tele de plată comparative. Dăm 
doar 2 exemple : în blocul din V. 
Conta 3-5 pe nota de plată la 1 
ianuarie 1965 — unei persoane 
îi revenea la cota salarii — între
ținere 4,25 lei; în ianuarie 1967
— i-a revenit 8,9 lei. Cheltuielile 
la blocul din bd. Bălcescu 23 A 
se cifrează în luna iulie 1967 la 
11.398 lei Din aceste sume — 
4891 le reprezintă salariile perso
nalului de întreținere.

Ce muncă reprezintă contrava
loarea acestei cote de salarii ? 
Calcularea cotelor de lumină, 
apă etc, corespondență și rezol
vări scriptice cu sectoarele I.A.L.
— cu centrala I.A.L.) a cererilor 
de a se face un lucru sau altul 
necesar în gospodărirea imobilu
lui. Rezultatul practic pentru ce
tățean ? Se strică, de pildă, o gar
nitură la un robinet Anunți ad
ministrația blocului. Intervenția 
capătă rezolvare după 3-4-7 și 
chiar mai multe zile. In timpul 
acesta apa în cazul cînd nu se 
ajunge pînă la deteriorarea lo
cuinței proprii sau a vecinilor de 
dedesubt — se duce... pe apa 
sîmbetii.

E un consum oare pe locatar 
nu-1 costă decît cîțiva bănuți, 
dar pe stat, adunat, mii și miL 
Se strică automatul de lumină 
fe scară ? Sesizezi administrația, 
ncepe mișcarea hîrtiilor. După 

un timp vine răspunsul „Nu se 
găsesc automate". Administrato
rul — „foarte gospodar" — solu
ționează : pune bec cu întreru
pător care arde continuu I Iar 
un consum care pe locatar îl 
costă doar cîțiva Dănuți, dar pe 
stat, adunat, îl costă mii și mii. 
Se strică ascensorul (în raion 
sînt aproape 100 lifturi închise 
de 3—4—6 și 8 luni pentru re
vizie și reparații capitale, alte 
105 intră în revizie — și, fără 
exagerare, putem spune că 50 la 
sută din lifturi stau 1) și adminis
tratorul blocurilor nu poate da 
nici un răspuns. Sesizează doar 
I.A.L.-ul raionaL Dar nici acesta 
nu poate da un răspuns, pentru 
că nu el face direct lucrarea — 
ci doar se luptă cu hîrtiile ca să 
grăbească efectuarea lucrării de 
către întreprinderea „Ascenso
rul". Se stritiă un boiler sau e 
conductă ? Administratorul — 
chiar daca cetățenii vor să plă
tească pe loc, Ia o reparație 
mică, să aducă un meșter — 
spune »»nu se poate*. încep miș
cările hîrtiilor, hirtiuțeioT, tele- 
foaneloT, andtențde — la admi
nistrație, la sector, la LA.L„ 
— raional — acesta în cazul 
boilerelor (și nu numai a lor) din 
nou la „Ascensorul", la I.R.C.R. 
etc.

Și, ca o culme a tuturor ano
maliilor : te duci să afli la admi
nistrația blocurilor ce reprezintă 
suma de întreținere pe lună și 
contabilul în loc să-ți răspundă 
pe loc, îți spune „faceți o cerere I* 
Lui, contabilului, îi convine pen
tru că ia salariu 
lății cu publicul.

Ne întrebăm : 
atunci, tovarăși 
între altele, nici_
posibilă o activitate 
cînd un administrator are 14—15 
blocuri I Și mai mult : cînd nici 
unul nu are program de lucru 
duminica — cînd cetățeanul e 
acasă și poate practic să inter
vină pentru reparații.

Carențele acestea, și multe al
tele, se cunosc atît de către con
ducerea I.A.L.-ului, cît și de Sfa
tul popular raional. Se știe că 
noua formă de organizare a ad
ministrațiilor — aplicată expe
rimental — nu satisface pe de
plin interesele sfatului popular și 
ale beneficiarului de locuințe. 
S-au făcut și propuneri. Măsuri
le ? Așteptăm să le consemnăm, 
fie din partea Sfatului popular 
fie, din partea celor ce se ocupă 
de asemenea problemă la Comi
tetul de stat pentru controlul și 
îndrumarea organelor locale ale 
administrației de stat.

tocmai din re-

ce administrați 
administratori ? 
nu ni se pare 

eficientă

ÎNSEMNĂRI
DESPRE MODĂ

(III)
Iată-ne în fața unei tn- 

trebări ce vine de la sine 
(și care ne mai potolește 
poate elanurile critice 
stîrnite de prezența unor 
tineri îmbrăcați alandala, 
fără discernămînt, cu pre
ferințe pentru stridențe 
moderniste ori, dimpotri
vă, pentru neglijențe „bo
eme"): cine formează gus
tul, cine cultivă și ghidea
ză această nevoie de fru
mos vestimentar proprie 
oricărui om, dar mai ales 
oricărui tînăr ? Cine ne 
pune la curent cu moda ?

Pentru că, în numele a- 
celui necesar yi s^ndfos 
mimetism vestimentar de 
care vorbeam în trecutele 
însemnări, omul — dar 
mai ales semenul său de 
sex opus — întreabă ade
sea : „ce e la modă ?“ „ce 
se mai poartă" ?

Prima noastră educatoa
re este STRADA și alfa
betul i-l aflăm mai ales în 
VITRINE, în îngustele fe-

măriei" grațiile boti- 
ceiliene — pictate, e drept, 
pe o foaie de placaj și, 
cum să vă spun, nu chiar 
cu talentul autorului 11 — 
sau nu ne-am izbit, cău- 
tind cu privirea pantofi 
bărbătești, de scutul și 
coiful din recuzita cine
matografică a lui Decebal? 
Dar din vitrina bucureș- 
teană veți afla că se poartă 
imprimeuri cu flori mă
runte tind, de fapt, moda 
le-a dizgrațiat de mult, a- 
firmînd primatul desenelor

nul de identitate, în care 
se mai pot îngrămădi la 
nevoie și niște cumpără
turi, dar care nu pot fi 
numite cu toată gura po
șete (și mai puțin poșete 
modeme).

Cîteva mari magazine, 
„Eva“, „Adam", „Rom- 
arta" se mai străduiesc 
să informeze asupra evo
luțiilor modei. Dar unde 
sint acele mult cerute, 
mult așteptate, mult ne
cesare magazine de lan
sare a modei, în care ti-

sondeze gustul public dar 
să se și lanseze noul ?

Fabricile noastre de con
fecții, ca fi comerțul de 
altfel, sint foarte prudente: 
preferă să facă lucruri 
cuminți, care merg la se
ria largă, care s-au vîndut 
bine anul trecut și care — 
de ce nu? — se vor 
vinde bine și anul acesta. 
Și iată că noi batem fru
mușel pasul pe loc și cum 
în modă a sta pe loc în
seamnă a da înapoi, iată 
cum produsele noastre

Se organizează atunci la 
Casa Armatei ori la Circ 
(nu e nici o ironie răută
cioasă aici, circul nou are 
o arenă convenabilă, deși, 
ce să-i faci, din cauza 
contextului, parada modei 
nu prea mai exhală valuri 
de parfumuri fine ci cru
dele mirosuri ale junglei), 
prezentarea colecțiilor Fa
bricii de confecții și trico
taje „București" și al# co
operativelor croitoricești. 
Nu vom discuta acum ca
litatea lor, așteptăm even-

Gusturile nu se discută ?
nu numai ademenirea co
mercială ci să se și consti- 
tue într-o pagină din ma
rele jurnal de modă care 
e strada, o pagină in care 
noul să fie etalat cu toată 
ostentația care șade bine 
unei vitrine. Or, în a- 
ceastă privință, să scoatem 
un stutpin și să spunem : 
vitrina bucureșteană e 
mult prea timidă în lansa
rea modei. Arată, cinstit, 
ce are mai de soi înăun
tru. Are uneori bune in
tenții decorative nu am 
văzut oare în vitrina „Ro-

ample, mișcate; în vi
trine veți fi invitat să vă 
cumpărați pantofi ascuțiți, 
cînd — slavă domnului 1 
— se poartă pantofi ce țin 
seama și de forma primor
dială a picioarelor 
nești t în vitrinele 
șete (chiar de pe 
Victoriei", această 
doamnă a străzilor 
talei, unde și străinul 
bucureșteanul caută „ulti
mul strigăt* al modei) pot 
fi văzute niște obiecte în 
care se pot pune un piep
tene, o oglindă și buleti-

ome- 
cu po- 
„Calea 
prima 
Capi- 

0

nărui sau tînăra să poată 
intra și afla fără a cotro
băi prin stendere că în 
toamna aceasta se poartă 
cam aceste țesături, cam 
aceste culori și aceste 
croieli ? în care să gă
sească un consultant de 
gust (și nu o vînzătoare 
grăbită, iritată) care să-1 
consilieze atent asupra ce 
i se potrivește și ce nu, cu 
ajutorul căruia să-și aleagă 
grijuliu cumpărătura ? 
Unde sînt acele produse 
foarte modeme firește în 
serie mică, cu care să se

reușesc să fie deobicei 
cam cu un an-doi în urma 
modei...

Să reproșăm tinerilor 
noștri că se reped, uneori, 
avizi, să copieze îmbrăcă
mintea cine știe cărui star 
de film, interpretînd-o cu 
mai mult sau mai puțin 
gust, cînd acesta a fost 
mijlocul de informare care 
le-a fost cel mai la înde- 
mînă ?

Există și unele prezen
tări de modă. Ce e drept, 
rare, dar există : de două, 
trei ori pe an. Maximum.

tual prezentările din 
ceastă toamna, ci cu 
tul altceva. Nu știu cum 
se face, nu știu cum se 
difuzează biletele și cum 
sînt ispitiți spectatorii, dar 
la aceste parăzi de modă 
vezi, în primul, în al doi
lea și chiar în ultimul 
rînd un cuconet trecut 
bine de cele două prime 
tinereți, îmbrăcat cam ca 
la 1925, privind setos dar 
fără vreo finalitate, varia
țiile de lungime ale fustei 
’67, și tineretul, tineretul 
care e cel mai interesat de

a- 
io-

acest spectacol de educație 
estetică, strălucește prin 
absență ori e reprezentat 
anemic, de cite vreo tînără 
venită întimplător cu 
mama. Oare nu s-ar pu
tea organiza asemenea 
prezentări, speciale pen
tru tineri, la casele de 
cultură, în marile cluburi 
muncitorești, la facultăți 
(așa cum a încercat cândva 
F.C.T. „București"), oare 
nu s-ar putea asigura o con
tinuitate acestor acțiuni în 
colaborare cu organizațiile 
U.T.C. ? Cîte o mică co
zerie despre modă — ca 
prolog al unor asemenea 
prezentări — sau poate un 
dialog între creatorii de 
modă și tineri ar da aces
tor activități o eficiență 
reală fi ar completa peisa
jul atît de firav al educa
ției estetic-vestimentare.

Se spune: toate lucru
rile se învață cel mai bine 
din carte. în cazul de față, 
din 
Aici 
tind 
acut 
Aici 
Aici ._
Ce se poate găsi în revis
tele noastre de speciali
tate ? Pînă la însemnarea 
noastră viitoare, să le răs
foim.

jurnalele de modă, 
se adresează omul 
e împins de vreun 
apetit vestimentar, 

caută sfatul concret, 
caută, insistent, noul.

SANDA FAUR

ECONOMISIȚI TIMP ȘI BANI 
O simplă carte poștală adre

sată secției
„COMERȚUL

PRIN COLETÂBir
a cooperației de consum

Str. Sergent Nuțu Ion 8—12
Raion V. I. Lenin, București 

și.M
...PRIMIȚI LA DOMICILIU 

prin colet poștal mărfurile so
licitate.

PLATA se face la primirea 
coletului.

La cerere vi se trimite GRA
TUIT lista mărfurilor care se 
pot expedia la domiciliu.

vase.Se


Ca privire la vizita
în Norvegia a delegației

Partidului Comunist Român
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Comu
nist din Norvegia, o delegație 
a Partidului Comunist Român 
a făcut o vizită în Norvegia, 
în perioada 25 august—31 au
gust a. c.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii: Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Membrii delegației au vizi
tat orașul Oslo și regiunea 
Hedmark, cu care prilej au 
cunoscut diferite aspecte ale 
vieții economice, sociale și 
culturale din Norvegia.

în cursul vizitei, delegația 
P.C.R. a avut întîlniri și con
vorbiri la Comitetul Central 
al P.C. din Norvegia cu to
varășii : Reidar Larsen, pre
ședinte al partidului. Just 
Lippe și Ivar Lie, secretari ai 
C.C., Arne Jorgensen, Ester 
Bergerud, Rolf Nettum, Arne 
Pettersen, Eivind Wik, mem
bri ai secretariatului P.C. din 
Norvegia.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă to
vărășească, de cordialitate și 
înțelegere reciprocă deplină, 
părțile s-au informat în legă
tură cu activitatea celor două 
partide, au făcut un schimb 
de păreri privind problemele 
de interes comun, precum și 
problemele actuale ale mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale.

Reprezentanții P.C.R. și 
P.C. din Norvegia au reafir
mat concluziile și punctele de 
vedere cuprinse în comunica
tul comun cu privire la vizi
ta delegației P.C. din Norve
gia în Republica Socialistă 
România, dat publicității în 
octombrie 1966.

Actuala vizită, întîlnirile cu 
membri ai P.C. din Norvegia, 
cu activiști de partid, convor
birile avute cu conducerea 
partidului, au dat posibilitate 
delegației P.C.R. să ia cunoș
tință nemijlocit de activitatea 
desfășurată de comuniștii nor
vegieni, pentru garantarea in
dependenței țării și a păcii, 
pentru înfăptuirea unui regim 
popular, în care oamenii mun
cii să se bucure de drepturi 
economice, sociale și culturale 
mai largi.

Delegația P.C.R. a exprimat 
sentimentele de solidaritate

internaționalistă ale comuniș
tilor români, ale întregului 
popor român, față de lupta 
neobosită a P.C. din Norve
gia pentru înfăptuirea unită
ții de acțiune a clasei munci
toare, a tuturor forțelor înain
tate și democratice, pentru 
progres social, prosperitate și 
pace.

Delegația Partidului Comu
nist Român a înfățișat repre
zentanților P.C. din Norvegia 
preocupările actuale ale co
muniștilor, ale întregului po
por român, consacrate înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului, progresului economic și 
social-cultural al țării, crește
rii nivelului de trai al oame
nilor muncit

Reprezentanții P.C. din Nor
vegia și-au exprimat satisfac
ția și prețuirea față de dez
voltarea rapidă care are loc 
în Republica Socialistă Româ
nia și față de progresele sub
stanțiale înregistrate de po
porul român în construcția 
socialistă.

Cele două părți au relevat 
marea 
au în 
unirea 
luționare, democratice și pro
gresiste, întărirea solidarității 
de luptă a întregului front 
antiimperialist, în vederea ză
dărnicirii planurilor agresive 
ale cercurilor imperialiste, în 
primul rînd ale imperialismu
lui american, pentru victoria 
idealurilor de independență 
națională, democrație, pace și 
securitate în lumea întreagă.

Condamnînd războiul agre
siv dus de S.U.A. în Vietnam 
și escaladarea lui continuă, 
reprezentanții celor două par
tide au reafirmat solidarita’.ea 
deplină a P.C.R. și P.C. din 
Norvegia cu R. D. Vietnam și 
Frontul Național de 
re, cu lupta eroică a 
lui vietnamez pentru 
tea și independența 
sale. Este necesar să 
teze imediat și necondiționat 
bombardamentele S.U.A. asu
pra R. D. Vietnam, să se pună 
capăt agresiunii ; poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și 
hotărască singur soarta, fără 
amestec din afară.

Exprimînd poziția celor două 
partide față de situația exis
tentă azi în Europa, reprezen
tanții P.C.R. și ai P. C. din 
Norvegia, au arătat că asigu
rarea păcii și securității pe con
tinentul nostru oorespunde in-

însemnătate pe care o 
prezent mobilizarea și 
tuturor forțelor revo-

Elibera- 
poporu- 
liberta- 
patriei 

se înce-

Construcții universitare

teraselor arzătoare ale popoa
relor europene, ale forțelor re
voluționare, progresiste din 
întreaga lume și poate contri
bui la normalizarea relațiilor 
internaționale în ansamblul 
lor. Un rol important în crea
rea unei atmosfere de destin
dere și colaborare în Europa, 
îl are dezvoltarea relațiilor bi 
și multilaterale între state, 
fără deosebire de sistemul lor 
social, pe baza încrederii și a- 
vantajului reciproc, a respec
tării principiilor independen
ței, suveranității naționale, e- 
galitățfi în drepturi și neames
tecului în treburile interne.

în legătură cu evenimentele 
din Orientul Apropiat, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru retragerea imediată a tru
pelor izraeliene din teritoriile 
ocupate, pentru reglementarea 
problemei refugiaților palesti
nieni și a celorlalte probleme 
litigioase pe calea negocierilor, 
corespunzător intereselor dez
voltării independente și libere 
a tuturor popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii.

Ambele partide au subliniat 
necesitatea imperioasă de a 
intensifica eforturile consacra
te întăririi coeziunii și uni
tății mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — 
condiție hotăritoare a dezvol
tării luptei forțelor revoluțio
nare și progresiste contempo
rane — precum și importanța 
principiilor internaționalismu
lui socialist, egalității în drep
turi. independenței. neameste
cului în treburile interne, in 
relațiile dintre partidele co
muniste si muncitorești. Ele 
au reliefat din nou însemnăta
tea pe care o are elaborarea 
de către fiecare partid a liniei 
sale politice, a formelor și me
todelor de activitate, pe baza 
aplicării creatoare a marxism- 
leninîsmului. în deplină con
formitate cu condițiile specifi
ce naționale ale fiecărei țări.

Reprezentanții celor două 
partide au apreciat cu satis
facție evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie frățească 
dintre P.C.R. și P. C. din Nor
vegia și au manifestat, deopo
trivă, hotârirea de a le dezvol
ta în continuare. Totodată, 
părțile s-au pronunțat pentru 
lărgirea relațiilor politice, e- 
conomice. tehnico-științifice și 
culturale între cele două țări, 
pe baze reciproc-avantajoase.

Vizita delegației P.C.R. în 
Norvegia, întîlnirile și schim
burile de vederi cu conduce
rea P. C. din Norvegia au 
contribuit la întărirea legătu
rilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, din
tre poporul român și oel nor
vegian.

Noua dâdin a Casei de culturi din Năsăud 
Foto: AGERPREȘ

—

Turneul
de box

SPORT' ||

al armatelor prietene

Șapte boxeri români
în semifinale

FRIEDRICH
GULDA

Născut ta 1930 dintr-o fa
milie de muzicieni, după stu
dii încununate de succes la A- 
cademia vieneză, cucerește la 
16 ani laurii unei remarcabile 
competiții artistice : Concur
sul de la Geneva.

Această consacrare interna
ționali îi deschide dramurile 
spre marile săli de concerte 
ale Europei și Americii.

în vaste ihnerarii concer- 
tistice a concertat sub ba
gheta unor dirijori de talia lui 
Herbert von Karajan, 
Bohm, Klemperer, 
Kubelik.

Numit pe drept 
„unul din fenomenale
cale ale veacului XX" (Leo
nard Feather în „New York- 
Post)) Friedrich Guida cultivă 

I în concertele sale cu pasi- 
' unile unui dăruit, alături de 
| marele repertoriu clasic, și 
I piese din literatura jazzului 

modem»

Karl 
Rafael

cuvînt 
muzi-

ZUBIN
MEHTA

KIRIL
KONDRAȘIN

Pentru studenții Facul
tății de medicină veterina
ră a Institutului Agrono
mic Iași au fost construite 
noi clinici care urmează a 
fi inaugurate odată cu în
ceperea noului an univer
sitar.

Clinicile respective sînt 
dotate cu aparate și utila
je de nivel superior, săli 
pentru autopsie și de 
cursuri, amfiteatre, cabine
te destinate cadrelor di
dactice. Tot aici va func-

ționa și o biobazâ moder* 
ni, ce va servi fi alte in
stitute ieșene de în vă ți- 
mint superior.

A fost, de asemenea, re
cepționați construcția pri
melor cămine din ..orășe
lul studenților". Ele cu
prind aproape 1 600 de 
locuri. Complexul studen
țesc va avea, în final. 15 
cămine cu o capacitate de 
6 000 de locuri, punct sa
nitar, cantină, unități Co
merciale și alte anexe.

In ring, Laszlo Papp... Electri
zate. tribunele aplaudau salutul 
distins al cunoscutului boxer 
maghiar, actualmente antrenor 
la Honved Budapesta. Și ca prin 
întîmplare, la masa presei, o 
altă stea a boxului european 
(îngăduiți-mi să-i păstrez deo
camdată in secret numele).

In ring, Ciucă întilnește pe 
boxerul maghiar Badary secon
dat de maestrul Papp. Vecinul 
meu, mi se adresează în șoap
tă :

— Neinspirat Ciucă ; cum . de 
nu observă că trebuie să schim
be sensul deplasării în lupta cu 
boxerul maghiar. Păcat ; o ase
menea greșeală i-ar putea fi fa
tală... Poftim, este numărat.

In cele cîteva secunde de... 
meditație cînd înfrîngerea e 
mai aproape ca oricînd, lovitura 
— să-i sp ’.aem de corecție — 
aduce în ring un alt Ciucă, bo
xerul inteligent, care luptă cu o 
voință fermă, adesea — ca și de 
astă dată — cea mai prețioasă 
armă a victoriei.

In gala de început a turneului, 
boxerii coreeni au impresionat

CANTINE
STUDENȚEȘTI

printr-o combativitate deosebi
tă, excelind și în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. Avem 
toate motivele să privim cu oa
recare îngrijorare apariția lui 
Constantin Gruiescu în compania 
boxerului Kim Man Sak. Due
lul, de departe cel mai dificil al 
galei, se dovedește și cel mai 
spectaculos. Gruiescu atacă des- 
lănțuit, lovind ca... într-un sac 
de antrenament dar coreeanul 
stă în picioare, țintuit parcă de 
tavan.

— Va învinge Gruiescu, leagă 
dialogul vecinul meu, căci în a- 
semenea meciuri învinge boxul 
tehnic, inteligent.

Și-a învins Gruiescu, în cel 
mai dificil meci al galei, al ca
rierei sale, căci atuurile aminti
te de interlocutor sc află de 
mult în bagajul talentatului nos
tru boxer.

Al treilea boxer român care a 
urcat treptele victoriei în seara 
trecută, Ovidiu Gorea. Sorții 
l-au pus în fața unui boxer va
loros : Sinrion Laszlo, campion 
al Ungariei pe anul 1967.

— Pe cit aleargă și promite, 
deocamdată culege tare puțin... 
O bună parte a boxerilor noștri 
plătesc tribut greu căci intră 
prea tîrziu în... mină își studia
ză exagerat adversarii.

Aprecieri aspre dar meritate, 
și parcă-î un făcut : asistăm și 
de astă dată Ia revirimentul... 
Ciucă. Ceva mă face să cred că 
Gorea a înțeles admonestarea și 
punctează acum eficace punîn- 
du-1 în mare dificultate pe spor
tivul maghiar. Urmarea, pe cit 
de neașteptată, pe atît de aplau
dată : învingător prin abandon.

Aproape de sfîrșitul galei so
licit interlocutorului, fostul cam
pion olimpie NICOLAE LINCA 
cîteva aprecieri asupra celor 
două gale ale turneului.

..Oaspeții au prezentat garni
turi foarte bune. Au plăcut mai 
cu seamă coreenii, combativi, 
bine pregătiți tehnico-tactic. 
Sovieticii se păstrează, se pare 
(ast3 a fost mai ales tactica lui 
Agheev>, pentru meciurile ur
mătoare.

Cu atît mai bine căci, ne pu
tem aștepta la un final deosebit 
de pasionant.

VASILE RANGA

Zubin Mehta, tinărul dar 
atît de celebrul șef de or
chestră ne vizitează în actuala 
ediție a Festivalului in frun
tea Filarmonicii din Los 
Angeles.

Născut la Bombay, tn fa
milia unui reputat muzician. 
Zuhin Mehta străbate rapid 
drumurile spre marile săli de 
concert ale lumii.

In 1957 a primit diploma 
de dirijor al Academiei vie- 
neze. După ce cîștigă marele 
concurs de la Liverpool, este 
cebmai tînăr șef de orchestră 
care a condus vreodată Fi
larmonica vieneză.

Din 1961 este conducătorul 
orchestrelor filarmonice din 
Los Angeles și Montreal.

NONETUL CEH
Printre cele 5 for

mații care ne vizi
tează în prezent, un 
loc deosebit îl ocupă 
Nonetul ceh care va 
interpreta la 15 sep
tembrie în Sală Mică 
a Palatului un con
cert avînd în program 
lucrări de Krejci,

Hindemith fi Nottara.
Cei 9 instrumentiști 

(violonistul Libor 
Hlavacek, violonistul 
Liubomir Maly, vio
loncelistul Rudolf 
Lojda, contrabasistul 
Frantisek Hertl, flau
tistul Jiri Valek, obo
istul Karel Lang, cla-

rinetistvl Oldrich 
Pergl, fagotistul Ja
roslav Rezak, și Gor
nistul Arnost Char- 
vat), au un vast re
pertoriu dedicat de 
aproape 100 de lu
crări, în majoritate 
special scrise pentru 
acest ansamblu.

CLAIRE BERNARD

Celebra laureată a celui de 
al Ill-lea Concurs enescian 
revine la această ediție a săr
bătorii muzicii românești ca 
solistă a unuia din Concer
tele Festivalului, programîn- 
du-și o capodoperă a litera
turii violonistice a veacului 
nostru! Concertul lui Sibe
lius.

Născută în 1947 la Rouen, 
Claire Bernard este unanim 
socotită una din marile spe
ranțe ale artei interpretative.

Succesul deosebit al înre
gistrării românești a Concer
tului lui Haciaturian, apariția, 
alături de Jehudi Menuhin în 
Dublul Concert de Back, au 
consfințit în ultimul timp ma
rele succes bucureștean.

Reputatul dirijor sovietic, 
Kiril Kondrașin ne vizitează de 
astă dată în fruntea Orches
trei simfonice a Filarmonicii 
din Moscova, interpretând lu
crări de Bach, Enescu, Șosta- 
kovici, Prokofiev, Strawinski.

Născut în 1914, Kiril Kon
drașin a fost încă în timpul 
studiilor la Conservatorul din. 
Moscova dirijor al Teatrului 
Nemirovici-Dancenko.

Curînd a devenit prim di
rijor al Teatrului de Operă 
și Balet din Leningrad, apoi 
al Teatrului Mare Academic 
din Moscova.

ANTAL
DORATI

Antal Dorati, primul diri
jor al orchestrei simfonice 
B.B.C. din Londra sosește la 
București pentru a conduoe 
două concerte ale Filarmoni
cii bucureștene, avînd drept 
soliști pe Ion Voicu și Valen
tin Gheorghiu.

Născut în 1906 la Buda
pesta, elev al lui Bartok și 
Kodaly el a devenit curînd 
dirijor al operelor din Buda
pesta și Dresda.

Aparifia în 1937 în fruntea 
orchestrei simfonice din Was
hington îi aduce un succes 
strălucit. Desfășoară după a- 
ceea pe teritoriul Americii o 
vastă activitate ca dirijor al 
unor formații muzicale din 
New York, Dallas, Mineapolis.

(Urmare din pag. 1) 

cu o gamă variată de alimente. 
Sînt cantine studențești unde se 
mănîncă mai bine decît la res
taurant. Nu ne referim numai la 
afirmațiile unor studenți, ci și la 
propriile noastre constatări. Cum 
se face însă că la cantina „Gro
zăvești" a Universității, la canti
na din cadrul Complexului „Re
gie", la cantina Institutului de 
petrol, gaze și geologie din stra
da Doamnei, la cantina Institu
tului de cultură fizică studenții 
formulează nemulțumiri în legă
tură cu calitatea mesei ? Urmă
rind sistemul de aprovizionare 
al acestor cantine, oricine va ob
serva că aici se află răspunsul. 
Sînt cantine studențești în țară 
— cantină nr. 2 a Institutului 
politehnic din Timișoara, cantina 
Institutului de medicină din Ti
mișoara, cantina din strada Ho- 
ria a Institutului politehnic din 
Cluj, cantina Institutului de me
dicină și farmacie din Tg. Mu
reș etc. — care în această peri
oadă, cunosc o activitate febrilă: 
se prepară compoturi, zeci de 
sortimente de conserve ; acestea 
vor spori cu zeci de mii de Iei 
valoarea mesei ce se servește 
studenților. Chiar și în București 
(unde tendința este de a se cum
pără totul de pe piață) serviciul 
social al Institutului de medici
nă și farmacie a început prepa
re'-ea conservelor, a încheiat con
ți. »cte cu cîteva gospodării agri
cole de stat și cooperative agri
cole de producție care vor asi
gura în tot timpul anului uni
versitar alimente și zarzavaturi 
proaspete și la prețuri reduse. 
Doar în cantinele mai sus amin
tite domnește liniștea și pacea. 
Dar va începe în curînd anul u- 
niversitar, vor veni studenții. A- 
tunci vor începe și grijile celor 

care toată vara au stat cu mîi- 
nile încrucișate. Pentru că aceș
tia nu vor reuși niciodată să o- 
fere studenților masa care se 
servește, de pilda, la cantina In
stitutului de medicină și farma
cie din Tg. Mureș, unde numai 
în perioada sesiunii de examene 
din vară economiile făcute prin 
prepararea cu mijloace proprii a 
compoturilor și conservelor și fo
losirea gospodăriei anexe au spo
rit valoarea mesei cu aproape 
70 000 lei. în ziua de 26 august 
serviciul social al Institutului de 
cultură fizică abia întocmea pla
nul de aprovizionare. La baza 
cestui plan stau ofertele servi
ciului comercial al Sfatului 
popular al Capitalei. Oare în a- 
nul universitar care se deschide 
la 1 octombrie, cînd achizitorii 
cantinei vor începe iar goana 
prin Aprozare, cînd meniul va 
suferi transformări în funcție de 
oferta pieții — studenții nu vor 
spune din nou î „O masă de ca
litate superioară nu poate fi rea
lizată numai cu bunăvoință. Tre
buie să existe și pricepere1' ? De 
ce gospodarii Institutului de cul
tură fizică au omis încheierea u- 
nor contracte directe cu între
prinderi agricole de stat și 
cooperative agricole de produc
ție, preferind Aprozarul ca inter
mediar ?

Oare controlul obștesc (înda
torire de mare răspundere a a- 
sociației studenților) trebuie să 
se reducă la verificarea — prin 
sondaj — a cantităților de ali
mente care se introduc în ca
zan ? Acesta n-ar trebui să vi
zeze în primul rînd folosirea ra
țională a alocației pentru masă, 
organizarea cantinei, gradul de 
calificare a personalului, efici
ența sistemului de aprovizio
nare ?

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Republica (orele 8 ;
10.30 ; 13,15 ; 18,45 ; 21,30), Ca
pitol (orele 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20,15), Feroviar (erele
8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ;
21.15). Excelsior (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15), Modern 
(orele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; <8,15 ; 
11).

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Luceafăxal (orele 
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15), 
București (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15; 17; 19; 21), Circul de stat 
orele 11 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 3,43; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SA-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează Ia Tomls (orele 9 ;
11.15 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

EROUL DE LA CONG LY 
rulează la Lumina (orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30), Flacăra (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

I PESCARUL DIN LOUISIANA

rulează la Doina (orele 11.30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Giulești (orele
10.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 20,30), Mio
rița (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

DON GABRIEL
rulează la Dacia (orele 7,45; 
21 în continuare).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
rulează la Buzești (orele 15.30 ;
18), Aurora (orele 9 ; 11,45 ;

SPART ACUȘ (orele 14,45; 18,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

rulează la Cringașl (orele
15.30 ; 18; 20,30), Colentina
(orele 16 ; 18,15).

CANALIILE
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; .15,30 ; 18 ; 20,30).

UN HECTAR DE CER
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18 .15).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18).

PRINTRE VULTURI
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20.30), Cotroceni (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRA
rulează la Arta (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Moșilor (orele
15,30 ; 18).

ȘAPTE BAIETT ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ 

rulează la Munca (orele 10;
15.30 ; 17,45 ; 20).

UN SCRIS IN PLINA VARA 
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

ZODIA FECIOAREI 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

SPARTACUS
(ambele serii) 

GRĂDINI
CU BĂRBAȚII E ALTĂ POVESTE rulează la Stadionul Dina

mo (orele 19,30).
SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MĂRI rulează la Doina (Orele 

19,45).
SINGUR PE LUME rulează la Festival (orele 19,30).
CUM SĂ FURI UN MILION rulează la Capitol (orele 19.45), 

Arenele libertății (orele 19,30).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Bucegi 

(orele 19,45).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Unirea (orele 20).
FATA ÎN DOLIU rulează la Expoziția (orele 19,30).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! rulează la Tomis (orele 19,30). 
COMISARUL X rulează la Vitan (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ rulează la Buzești (orele 20.30). 
PANTERA NEAGRĂ rulează la Arta (orele 19,30), Moșilor 

(orele 20).
BANDA DE LAȘI rulează la Colentina (orele 20,30).
800 DE LEGHE PE AMAZOANE rulează la Progresul-Parc 

(orele 19,30).
SPARTACUS (ambele serii) rulează la Aurora (orele 19,30).
DARCLEE rulează la Lira (orele 19,30).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Rahova (orele 20)

HAI, FRANȚA I rulează la Parcul Herăstrău (orele 19,30).

rulează la Melodia (orele 9ț
1X30; 16,15; 20.15).

COMIS ARUL X
rulează la Volga (orele 9.30 ;
11.45 ; 16.» ; 18,15 ; 20,30), Fla
mura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ;
18 ; 20.30), Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30).

FRENCH-CANeAN
rulează la Progresul (orele
15,30; 18; 20,30).

MIERCURI
6 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

11,03 Cronica economică ; 11,18 
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară ; 12,15 Co
ordonate culturale : Cea de-a 
IV-a Expoziție bienală republi
cană de artă populară ; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare ;
14,15 De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—IV) ; 15,05 Actua
litatea literară ; 17,10 Călătorie 
în istoria civilizației (reluarea 
emisiunii pentru tinerii ascul
tători din 2 septembrie) ; 21,05 
Teatrul radiofonic serial ; Ursi
ta de Bogdan Petriceicu Haș- 
deu (Seria a IlI-a). Puiul de 
năpîrcă ; 21,23 „Melodii maga
zin" (Expoziție de muzica ușoa
ră. Prezintă Ana Aldea) ; 22,45 
Moment poetic. Versuri de Na
zim Hikmet ; 23,00 „îmi cînt iu
birea" (muzică ușoară).

PROGRAMUL II

11,10 Concert de estradă ; 
15,00 Arii din operete interpre
tate de Ion Stoian ; 16,30 Jur
nalul celui de al IV-lea Con
curs și Festival Internațional 
„George Enescu" — 1967 ; 17,10 
O operă în 30 de minute : „An

drea Chenier" de Giordano; 
18,25 Actualitatea cinematogra
fică ; 20,40 Interpreți de altăda
tă : Florica Cristoforeanu. Emi
siune de Sandu Naumescu ; 23,07 
Al IV-lea Concurs, și Festival In
ternațional „George Enescu" — 
1967. înregistrarea concertului 
de muzică de cameră din sala 
Ateneului. în program : Octuor 
în Do major pentru patru viori, 
două viole și două violoncele ; 
Trio în La minor pentru vioară, 
violoncel și pian ; Simfonia de 
cameră pentru douăsprezece in
strumente soliste de George E- 
nescu. Dirijor, Mircea Cristescu. 
Orchestra de cameră a Filar
monicii de stat din Cluj și for-

MIERCURI
6 SEPTEMBRIE

18,30 Pentru copii ; Ala-Bala : 
„Din.tr-o y foaie de hîrtie să fa
cem o jucărie" ; 19,00 întrebări 
la care s-a răspuns. întrebări la 
care nu s-a răspuns încă ; „Ex
plorarea invizibilului" ; 19,30
Telejurnalul de seară ; 19,50 
Box — Aspecte la turneul 
internațional al armatelor prie
tene — Transmisiune de la Sta
dionul Republicii ; 20,30 Față 
în față : „A sosit poșta... !“ ; 
21,00 Avanpremieră ; 21.15 Re
creație cu... cîntec ; 21,45 Fibn 
artistic „O zi ca leii" ; 23,35 Te
lejurnalul de noapte.
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i cuvintul inaugural rostit la conferința miniștrilor de 
rne ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane, 
cărei lucrări s-au deschis luni in noua clădire a parla- 
itului de la Kinshasa, președintele congolez Mobutu a exa- 
at o serie de aspecte ale evoluției situației politico-econo- 
s pe continentul african.

ționînd că principala sar- 
țărilor africane este lup- 

îtru consolidarea securită- 
itoriilor proprii, precum șj 
eliberarea tuturor zone- 

’ă ocupate ale continentu- 
gru, președintele Mobutu 
it un apel la unitatea sta- 
kfricii, la coordonarea ac- 
r lor politice în vederea 
ficării luptei de eliberare. 
1 special, președintele Mo- 
:-a referit la situația din 
>ia și din Africa de sud- 
ondamnînd politica de a- 
d a guvernului sud-african,
i și pasivitatea Marii Bri- 

responsabilă de actuala
> din fosta ei colonie.
•dînd problemele de ordin 
tiic pe care le au de rezol- 
erele state africane, preșe- 

congolez a lansat un a- 
favoarea intensificării co-

ii dintre statele Africii, 
important în lupta lor pen- 
nsolidarea 
lice cît și 
ă cuvîntul 
îl statului
i la conferință, reprezen- 
• din cele 38 de state mem- 
ile organizației l-au ales 
tin Bomboko, ministrul de 
! a[ Congoului (Kinshasa) 
•reședințe al lucrărilor, 
Burghiba junior, ministrul 
erne al Tunisiei, a fost 
lat ca vicepreședinte.

JAPONIA. — Grup de ti
neri participant! la un marș 
al păcii, avînd drept țintă 
finală insula Nijiima. Par- 
ticipanții la marș au ales 
acest mod de exprimare a 
voinței lor de pace, de stin
gere a focarelor de război 

din Asia

t....

NN

independenței 
politice, 
inaugural rostit 
congolez, parti-

Invazia
ibiectelor
iisterioase“
) adevărată invazie 
obiecte misterioase, 

tre care două emi
li zgomote bizare, s-a 
itut în ultimele 24 de 

în mai multe regi- 
ale Marii Britanii. 

Liă asemenea obiecte 
fost descoperite în 

lunea Kette, altele la 
rekshire și în apropie- 

golfului Bromley. E- 
au o formă ovală, se- 
nînd cu o farfurie 
irătoare și sînt con- 
Liite din fibre de sti- 
. La Clevedon un elev 
descoperit un „vas 
ițial“ de 50 kg, lung 
1,30 m și lat de 70 

, avînd două emisfere 
extremitățile sale.
Jn grup de experți, 
ministerului apărării 
e au cercetat îndea- 
>ape aceste obiecte a 
istatat că este vorba 
o farsă pusă la cale 
Christopher Southal 
loger Palmer, studen
ta Institutul de Aero- 
itică din Farnborou- 
Poliția britanică și-a 

>rimat nedumerirea în 
privește cheltuielile 
ute de autorii acestui 
?tlic care a creat atî- 
emoție populației

R. P. POLONA. — „Poarta eracoviană*. eoostr*cțâe dm Lu
blin daiind din sec. XIV-lea

Nici un acord
în problema cafelei

eajei

In

>-

£

de LQO
declarat într-o confe
rință de presă dra- 
torul general al seta
tei 06-

Santos. DJjcai

ft!

tor k

O

£

de

cafea ale țărilor mem
bre ale I.C.O.

Santos a mențio
nat că, dacă în ca
drul actualei sesiuni 
a Consiliului Inter
național al Cafelei, 
ce urmează să ia 
sfirșit la 8 septem
brie, nu se va putea 
ajunge la un acord 
în acest sens, dezba
terile vor fi aminate 
pînă spre sfîrșitul a- 
ces tui an.

Tancurile postate in 
incinta Congresului din 
Lima au primit ordin să 
se retragă pe vechile po
ziții. Înlăturarea carelor 
blindate nu a însemnat 
însă și lichidarea crizei 
parlamentare peruviene 
care stăruie de mai bine 
de șase săptămîni.

Sesiunea Senatului, în 
cursul căreia președin
tele țării, Fernando Be
launde Terry, urma să-și 
expună mesajul către 
națiune, a fost amînat 
pentru o perioadă nede
finită. Cauza acestei amî- 
nări o constituie criza 
parlamentară intervenită 
între principalele partide 
reprezentate în senat. 
Stagnarea activității par
lamentului a apărut a- 
tunci cînd, senatorii a- 
parținînd opoziției — 
care alcătuiesc majori
tatea — s-au opus ale
gerii Iui Daniel Bederra, 
reprezentînd minorita
tea guvernamentală în 
funcție de președinte al 
Senatului. La cererea 
guvernului, pentru ale

gerea lui Bederra au mai 
avut loc două tururi de 
scrutin. Rezultatul a fost 
același. Candidatul ofi
cial a fost respins. Votul 
a provocat protestul par
tidelor minoritare gu
vernamentale precum și 
hotărirea acestora de a 
boicota lucrările sesiu-

b^nâ i 
uiviU

trebare

DIFICULTĂȚI LA LIMA
niî. Senatorii partidelor 
de guvernămînt ar fi do
rit alegerea candidatului 
lor pentru a spori astfel 
autoritatea guvernului 
în fața unui Congres în 
care opoziția deține ma
joritatea. In prezent, 
nu se întrevede nici o 
perspectivă pentru re
zolvarea actualei crize. 
Președintele Belaunde

greșul peruvian se des
fășoară pe fundalul ae- 
centuării dificultăților 
economice. Naționaliza
rea petrolului din nor
dul țării (măsură între
prinsă după patru ani 
de promisiuni) a fost 
apreciată ca un prim pas 
împotriva obstrucțiilor 
monopolurilor străine. 
Faptul că această pro-

Dosarul
Arabiei de sud

formulă ?
înaltul comisar brita

nic in Aden, Humphrey- 
Trevelyan, a părăsit luni 
seara Londra, pierind 
spre Aden cu reprezen
tanți ai guvernului en
glez in legătură cu vii
torul Federației Arabiei 
de sud.

După cum relatează agenția 
Reuter, guvernul britanic „caută 
o nouă formulă" în această pro
blemă, „ca urmare a crizei crea
te prin prăbușirea aproape com
pletă a guvernului federal din 
acest teritoriu". Problema princi
pală constă în faptul că frontul 
național de eliberare controlează 
în prezent 12 din cele 17 state 
care formează această federație.

într-un comunicat dat publici
tății luni seara la Aden, Frontul 
național de eliberare a anunțat 
că nu va duce nici un fel de tra
tative cu autoritățile britanice, 
dacă acestea nu vor acorda „ime
diat" independența federației și 
nu vor retrage toate forțele lor 
armate de pe acest teritoriu.

între timp, la Aden s-a anun
țat că doi militar! englezi au 
fost uciși, ca urmare a prăbu
șirii, în condiții neclarificate, a 
unui elicopter. Pe bordul apa
ratului se afla emirul statului 
Wahidi — cel mai mare din 
cele 17 state ale Federației Ara
biei de sud — care a dispărut.

DISPARIȚIA URNELOR...
azenția 

diatele o- 
k$a-ziseior „alegeri" 
dznrr.xâ în Vietna- 
au vor putea fi cu

nt peste cfteva zile 
•noemase!or fraude, 
acâdeofee care au de- 
epetarea în

cazan

■E.
mului de sud, se semnalează dis
pariția mai multor urne de vot.

★
In cursul unei bătălii în a- 

propiere de Da Nang, care a 
durat de luni dimineața pînă 
marți in zori, patrioții sud- 
vietnamezi au provocat pușca
șilor marini americani pierderi 
care se ridică la 139 morți și 
răniți. Două elicoptere ameri
cane au fost doborite.

In urme unei alte operațiuni 
ofensive i forțelor patriotice, 
m regiunea Tay Ninh unități 
ale celei de-a 25-a divizii de 
infanterie americană au lăsat 
pe timpul de luptă 64 de morți 
și răniți.

Par-

i*i tree*: 
să de k

Scopul vizitei
unui grup de

Washington

(Urmare din pag. I)

talațiiîor. După cit se 
pare, în acest dome
niu au survenit ne
înțelegeri care s-au 
reflectat ulterior in dez
baterile din parlament. 
Alte ramuri ale econo- IOAN TLMOFTE

Varșovia a avut loc o 
lire a redactorilor pre- 
>cntru tineret din țări 
iliste, pe tema „Presa 
ru tineret și problemele 
pei“. Din Republica 
îl istă România a parti- 

N. Dragoș, redactor 
al ziarului „Scînteia 
etului“.
rticipanțiii au fost pri
de M. Naszkowski, mi- 
u adjunct al afacerilor 
rne al R. P. Polone.

• LA invitația lui Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, la Sofia a sosit într-o 
vizită prietenească Edvard Kar- 
deli, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I. Oaspetele se va întilni 
cu conducători de partid și de 
stat bulgari și va face o vizită 
în țară.

ale Franței au crescut cu 
milioane franci. în primele șase 
;luni ale acestui an, aceste re
zerve au sporit cu 391 milioane 
franci.

I provincia chiliană Anto- 
i se află în grevă 5 000 de 
tori ai minelor de salpe- 
reva a fost declarată cu 
ile în urmă în sprijinul 
iicărilor de majorare a sa- 
r și de îmbunătățire a 
iilor de muncă.
îape două săptămîni s-au 
in grevă muncitorii agri- 
e la 91 de latifundii din 
icia Colchagua, iar în pro- 
Curico acțiunile greviste 

prins 86 de latifundii.

• UNITĂȚI întărite de poliție 
și avioane ale forțelor aeriene 
ale Zambiei au început să pa
truleze de-a lungul rîului Zam
bezi — graniță cu Rhodesia — 
s-a anunțat la Lusaka. Un pur
tător de cuvînt al președintelui 
Zambiei, Kenneth Kaunda, a de
clarat că aceste 
luate ca urmare 
vității armatei 
această regiune.

: • PREȘEDINTELE Republi
cii Togo, It. col. Etienne Eyade- 
ma, care se află în capitala 
Franței, a avut luni seara o în
trevedere cu președintele Fran
ței de Gaulle în timpul întilni- 
rii, au fost discutate probleme

privind cooperarea dintre cele 
două țări în domeniul economic, 
politic și militar. înainte de a 
părăsi Parisul, președintele Re
publicii Togo se va întilni, cu 
primul ministru Georges Pom
pidou, cu ministrul armatelor, 
Pierre Mesmer, și cu șeful sta
tului major al armatei franceze, 
generalul Aillert

televiziune _Oail ti marea- la 
care participă tarile rare fae 
parte din sistecal laterrtxiuui. 
Studioul de televzzzne 
București prexmiâ fiheal 
nătoare de sturieai-.

Un grup de șase deputați 
reprezentînd aripa de stin
gă a Partidului laburist, in 
frunte cu lan Micardo, ur
mează să plece spre Wa
shington pentru a avea 
convorbiri cu membri ai 
Congresului american asu
pra politicii Statelor Unite 
in Asia de sud-est. Cu acest 
prilej după cum mențio
nează agenția U.P.I., dele
gația britanică va cere Con
gresului să acționeze in ve
derea ..dezescaladării războ
iului din Vietnam"

După cum a declarat 
Micardo, delegația pe care 
o conduce va insista asupra 
necesității încetării bom
bardamentelor aviației a- 
mericane in Vietnamul de 
nord și inițierea unor ne
gocieri cu reprezentanți ai 
Frontului Național de Eli
berai 
sud și 
publicii

la drum în turul orașului, în 
timp ce ghidul turc își în
cepea expozeul, prezentînd 
primul obiectiv : podul Ga- 
lata. In urmă cu secole, o 
punte primitivă din copaci 
legați prin lanțuri grele de 
fier constituia prima cale de 
trecere peste golf. Podul a 
continuat să fie din lemn — 
bordurile înfrumusețate de 
meșteri iscusiți — căpătînd 
o formă curbată la mijloc 
pentru a permite trecerea 
ambarcațiunilor mari spre 
chei. Este epoca romantică a 
plimbărilor nocturne în ca
iace, în acordurile duioase 
ale melodiilor turcești, este 
epoca temerarelor ambarca
țiuni cu pinze, pline cu mi
rodenii, mătăsuri și pietre 
prețioase aduse în portul tur
cesc după înfruntări cu sti
hiile dezlănțuite ale mărilor 
și cu poftele aprige ale pira
ților.

Anul 13 al secolului XX 
n-a fost deloc un an nenoro- 
cos pentru soarta celebrului 
pod : reconstruit din temelii, 
plămădit din 
pe chesoane 
tunci începe 
podului...

Trotuarele 
podului sînt 
O mulțime laborioasă, mun
citori, mici meseriași, func
ționari, se îndreaptă din par
tea veche a orașului, din 
Stanbul, înspre Taksim-Be- 
yoglu, cartiere întretăiate de 
marile bulevarde pe care se 
află magazine elegante și ci
nematografele. In compensa
ție, locuitorii acestei părți a 
orașului trec coama Galatei 
spre Kapalî Cearșî, spre U- 
niversitate, spre diferite fa
brici aflate în Stanbul. Peste 
care se revarsă, torent nese
cat, mulțimea locuitorilor 
coastei asiatice a orașului a- 
junsă Ia podul Galata după 
ce cu ,,ferry-boatul“ a 
traversat Bosforul. Așa se și 
explică de ce aici întîlneșii 
tipuri dintre cele mai carac
teristice pentru peisajul tur
cesc.

Chiar trecînd podul, oame
nii au o ocupație. Unii citesc 
o gazetă ori răsfoiesc o car
te, privesc o cumpărătură ori 
intră în discuție cu o cuno
ștință întîlnită întîmplător. O 
sumedenie de mici negustori 
ocazionali, de mici înjghe
bări eomerciale te cheamă : 
o prăvălioară cu gustări — 
sandvișuri, băuturi răcoritoa
re, iaurt — un țarc împrej
muind cele citeva mesuțe ale 
unei mici ceainării improvi
zate în centrul căreia se 
află un uriaș samovar, un că
rucior pe care sînt așezați 
citeva zeci de castraveciori 
stropiți necontenit <le mîinile 
agile ale unui băietan sără
căcios îmbrăcat, o tigaie în
cinsă în care sfîrîie pește 
proaspăt ce-ți este oferit 
pentru cițiva kuruși de către 
înșiși pescarii. Trecătorii se 
opresc, cîntăresc din ochi, se 
înfruptă.

Artera principală a Istan- 
bulului, Istiklal Cadessi (Bu
levardul Independenței) — 
stradă comercială, elegantă, 
gălăgioasă, inundată de auto
mobile și autobuze este îm
pestrițată de reclame turis
tice. De aici isi autobuzul 
care te duce de-a lungul Cor
nului de Aur, în cartierul 
Eyup, intrat de secole în epo
sul turcesc și oriental. O în
treagă literatură dăltuind 
parcă din litere și cuvinte 
superbe palate crenelate ori 
fintîni împodobite de a-

—

oțel, a fost pus 
trainice. De a- 
istoria nouă a

de pe spinarea 
ticsite de lume.

rabcscuri mozalcate, înfăți
șează un cartier Eyup legen
dar, așa cum l-au apucat 
strămoșii generațiilor de as
tăzi. Oricărui turc mai în 
vîrstă străvechile denumiri 
Bulbul Deresi (cîntec de pri
vighetoare), Kirk Selviler (40 
de chiparoși) Can Kuyusu 
(cîntecul vieții) îi evocă tot 
atîtea minunății, locuri de o- 
dihnă inundate de flori, ver
deață, meșteșugite șuvoaie de 
apă cristalină. Eyup era un 
orășel al florilor și apelor.

Părăsind legenda de dra
gul iminențelor concrete cu
noaștem un Eyup gîrbovit 
de ani și de istorie, purtînd 
pe spinarea sa zvîntată dea
supra Cornului de Aur mo
numente funerare din toate 
generațiile. Incepînd cu în
suși Eba-Eyup-u, rudă cu 
profetul Mahomed, o întrea
gă cohortă de celebrități — 
membri ai familiilor Sultani
lor și înalți deregători, mari 
poeți și compozitori clasici 
turci — aici și-au aflat lă
cașul veșniciei. Maeștrii în 
piatră, marmură și metale 
și-au arătat și pe aceste me
leaguri iscusința, amintind 
trecătorilor de azi gloria îna
intașilor prin mijlocirea unor 
opere în piatră și metal so
bre, ca un ecou prelung.

In cartierul Eyup la capă
tul unei coline se află renu
mita cafenea a lui Pierre 
Loti. Aici, dominînd golful 
ce șerpuie ca o gigantică li
teră „S“ pe o întindere de 
șapte kilometri, (Cornul de 
Aur) se reculegea în orele 
înserării romanticul scriitor 
de sub pana căruia a ieșit 
celebra „Aziyade“. Cafeneaua 
a supraviețuit deceniilor. A 
fost transformată într-un 
muzeu-cafenea. Așezat co
mod pe o pernă moale, poți 
sorbi o cafea turcească cu 
caimac, plămădită din incin- 
sura nisipului arămiu și in
hala fumul din narghileaua 
cu care însuși Pierre Loti 
luma pe vremuri. Te scufunzi 
într-un fel de nostalgie re
trăind, chiar și cu puținele 
uate pe care ți le-ar oferi a- 
mintirea, atmosfera cartieru
lui semi-obscur în care în 
seri cu lună își purta pașii 
fiumoasa Aziyade păzită 
strașnic de prietenul locote
nentului de marină, plimbă
rile riscante cu caiacul mi
nuscul, ritualurile unor bă- 
trîne cunoscătoare ale taine
lor dragostei.

O vitrină ți-1 înfățișează pe 
căpitanul de fregată Julien 
Viand, posesor al unei aprige 
mustăți, în anii in care după 
o faimoasă expediție in O- 
ceania se întoarce din acele 
ținuturi cu pseudonimul li
terar LOTI, oferit în dar de 
o prințesă băștinașă, Po- 
mare, după o floare răspîn- 
dită în Pacific. Ediții rare ale 
romanelor „Aziyade“, „Raiul 
unui spahiu”, „Madam Cri
zantema”, „Fantoma din O- 
rient“, incepînd cu primele 
cărți publicate în 1879 con
stituie o mică bibliotecă-su- 
venir pe care o poți cerceta 
pe îndelete. Pe o poliță — 
ziare și reviste din peste 50 
de țări în care au fost pu
blicate însemnări despre ca- 
feneaua-muzeu în incinta 
căreia se adăpostesc toate a- 
ceste urme ale unui om ce 
și-a împletit destinul — 
viața sa și a eroilor săi 
literari — atît de intim cu 
cel al poporului turc. De alt
fel, atît la Istanbul cît și in 
Ankara am deosebit pe fron
tispiciul unor edificii cultu
rale și a unor hoteluri nu
mele lui Pierre Loti.

y

Evoluția situației din
Nigeria

măsuri au fost 
a sporirii acti- 
rhodesiene în

R.S.S. Ucrai-

din Vietnamul de 
ai guvernului Re- 

Democrate

Comandantul militar al 
regiunii nigeriene de cen- 
tru-vest Albert Okonkwo, 
a preluat conducerea poli
ției și a unităților armate 
ale provinciei, s-a anunțat 
la Lagos.

Lagos se consideră că aceste 
măsuri au fost adoptate în ve
derea preîntîmpi nării unor ac
țiuni secesioniste.

A Praga a sosit o misiune 
cială din Singapore con- 
ie Sim Kee Boon, secretar 
nent în Ministerul de Fi- 
Delegația va duce trata- 

i vederea dezvoltării co- 
lui cu Cehoslovacia și va 

posibilitățile stabilirii u- 
gături aeriene directe în- 
aga și Singapore.

• ÎN capitala 
nene s-a deschis o conferință 
internațională pentru studiul 
limnologic al Dunării. La con
ferință participă peste 200 de 
oameni de știință din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. a 
Germaniei, Elveția, Iugoslavia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

• POTRIVIT unui comunicat 
al Ministerului Economiei și 
Finanțelor în cursul lunii au
gust rezervele de aur și devize

Guvernul federal al Nigeriei 
reconstruiește în prezent o se
rie de poduri distruse de forțele 
secesioniste care au urmărit să 
oprească astfel înaintarea arma
tei federale spre provinciile o- 
rientală și central vestică, a de
clarat luni seara un purtător de 
cuvînt din Lagos care a adăugat 
că trupele federale continuă să 
înainteze spre Benin.

Postul de radio Enugu a anun
țat luni seara că în regiunea ora
șului Ore au avut loc lupte vio
lente. Postul de radio precizează 
că luptele au început cînd un 
convoi de vehicule aparținînd ar
matei federale a căzut într-o am
buscadă a forțelor biafreze, care 
au incendiat vehiculele din con
voi.

O comisie formată din patru 
ofițeri asigură în prezent condu
cerea unor servicii publice. La

R. P. D. COREEANA. — Palatul pionierilor din Phenian

• LA Riga a început Festiva
lul internațional al filmelor de

Viaductul de la
Polcevera

în prezența președintelui Italiei, Giuseppe Saragat, a miniștri
lor Mancini, Taviani și Bo, precum și a autorităților locale, luni 
după-amiază a fost inaugurat viaductul ^îtostradal peste Valea 
Polcevera, care leagă direct autostrada Genova—Saxona cu auto
strada Genova—Milano.

în acest mod se evită traversarea zonei de apus a orașului Ge
nova, înlesnindu-se substanțial și făcîndu-se mult mai rapidă cir
culația autovehiculelor.

Viaductul constituie un fapt de mare importanță, nu numai în 
istoria căilor de comunicație a Italiei de nord-vest, ci și în Europa. 
Lungă de 1 102 metn și largă de 18 metn, noua arteră de circu
lație străbate una din zonele cele mai populate și industrializate ale 
Genovei, la o înălțime medie de 45 metri. Cele trei arcade princi
pale, susținute de piloni înalți pînă la 90 metri, au o lungime de 
respectiv 207, 202 și 142 metri.

Autoritățile de la Enugu, ca
pitala provinciei nigeriene sece
sioniste, cunoscută sub numele 
de Republica Biafra, au trimis 
numeroși emisari în Africa în 
vederea recunoașterii noului stat 
O astfel de delegație se găsește 
în prezent la Lusaka, capitala 
Zambiei. Un purtător de cuvînt 
al delegației a declarat că guver
nul biafrez speră că la reuniunea 
la nivel înalt a Organizației U- 
nității Africane care urmează să 
se deschidă la 11 septembrie la 
Kinshasa să fie luată în discuție 
și problema nigeriană.
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