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BUN SOSIT,
înalților oaspeți bulgari!

Azi sosește
în R.P. Romînă

De obicei, holdele cu spice 
I1 legănate de vtnt stnt asemuite 
i' cu talazurile unei mări. Tre- 
I1 etnd printre lanurile de grtu 

și secară ale secției Portărești 
a gospodăriei de stat Afumați 

<' din regiunea Craiova, am a- 
' vut impresia că mă aflu 

h pe țărmurile unul ocean... 
r vegetal. Comparația nu este 
i' fantastică pentru că cele 
I1 750 hectare cultivate cu 

grtu, prin întinderea lor 
uriașă, prin paiele Înalte șl 
uniforme, tălăzuite de adie- 

1, rile vîntulul, par un ade- 
' vărat ocean de verdeață. Spi-
I cele? Despre înfățișarea lor
II grăiesc convingător cîteva ci- 

, fre. După aprecierile multor 
, specialiști (care au fost și el 
, profund impresionați de fru- 
, musețea deosebită a culturilor

secției Portărești)1 recolta me
die la hectar va fi de 3000 kg.

, înmulțiți această cantitate cu 
I suprafața de 750 hectare. Re- 
i zultatul : 2.250.000 kg. — un
i izvor uriaș de pline nouă. A- 
, cesta-i numai grtul.

Secara, lntr-un lan tot atit 
de uniform, pare mal mult un 

|i stufăriș des și tnalt decît un
ii lan cultivat. Un om se nierde 
fc în desișul ei, iar unui cal de 
V talie înaltă. abia I se văd ure- 
5 chile ciulite (fotografia I).
j Urmează apoi fasolea, soia. 
J îuplnul. toate merittnd califl- 
J catlve bune ta superlativ.
{ Intenționat am lăsat porum- 
f bul mai la urmă. Apre- 
J cierl în legătură cu produc- 

ția nu se pot da !«ci. Intrueft

plăntuțele prea 
ră deocamdată 
bilitate. Totuși, vigurozitatea 
lor, înălțimea la care au a- 
juns la această dată (compa
rată cu aceea a culturilor de 
porumb din multe alte părți 
ale țării) oferă mari speranțe. 
Tinerii mecanizatori duc acum 
o luptă Indirjită cu buruie
nile (fotografia 2). Situa
ția operativă de acum citeva 
zile arăt, că a fost prășită a 
doua oarg o suprafață de 62 
hectare cultivată cu porumb.

Suprafața ocupată de aceas
tă cultură, comparativ cu •- 
ceea a griului nu este prea 
mare. Totuși trebuie ținut 
cont de un fapt: 100 hectare 
din cele 262 sint însămînțate 
eu porumb dublu hibrid — tn-

tinere nu ofe- 
această po<i-
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10 ani de la tnfsinfarea 
Institutului de studii 

romîno-sovietic

. delegația 
guvernamentală

și de partid 
bulgară

Ședința festivă 
a Academiei R.P.R.
Cu prilejul împlinirii a 10 tm 

e la înființarea Institatalni r-e 
ud ii romi no* soviete AcWesa 
. P. Romine a tinot hun dzpl-

<
t

tr-un teren amenajat pentru 
irigare — iar restul este ocu
pat de porumb rotnfnesc de 
Studina — elită. Tot lotul 
este semincer. Și aproape toa
te culturile de la secția Por- 
târești sint semincere. Nu ta- 
timplător celor ce lucrează 
aici li s-a acordat încrederea 
aceasta.

Lucrătorii tineri de 1, secția 
Portărești, printre care sena- 
mără mecanizatori; Ion Cha- 
tureanu. Mircea Mărăcine. Du
mitru David și alții ac dat 
importanță la timp agrotehni
cii superioare.

N. SIMIONESCL 
Toto: EUGEN CSIKOȘ

tncepind de astăzi, țara noastră găzduiește pe reprezentanții Iubiți ai poporului 
frate bulgar, tovarășii Anton lugov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bul 
garia, Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgai 
și alți conducători ai partidului și guvernului din Republica vecină și prietenă. Vizita 
inalți'or oaspeți bulgari prilejuiește o nouă și puternică manifestare a prieteniei de 
nezdruncinat care unește popoarele romîn și bulgar.

Prietenia aceasta este tradițională. Ea a fost cimentată dc-a lungul vremurilor In lupta 
comună a celor două popoare pentru independență națională- Dar această prietenie a 
căpătat un conținut și mai profund în anii din urmă cînd cele două popoare au. pășit 
pe calea construirii socialismului, în condi (iile noi pe care le-a creat eliberarea lor de 
sub jugul fascist, datorită eroicelor armate sovietice.

Popoarele celor două țări sînt unite prin interesele comune, prin comunitatea țeluri
lor lor, în lupta pentru cauza păcii și socialismului. Romînia și Bulgaria stnt forțe 
consecvente ale păcii în Balcani. Alături de toate celelalte țări iubitoare de pace, ele 
militează pentru continua destindere a situației internaționale, pentru reglementarea pe 
cale pașnică a tuturor problemelor internaționale litigioase, pentru a dărui omenirii cli
matul de pace pe care-1 dorește atit de mult.

Romînia și Bulgaria sînt credincioase ideilor internaționalismului proletar șl apără 
cu consecvență unitatea lagărului socialist în frunte cu marea Uniune Sovietică.

Vizita conducătorilor poporului frate bu lgar va întări și mai mult legăturile priete
nești care unesc țările noastre. Iată de ce întîmpinăm pe tovarășii noștri bulgari cu un 
fierbinte „BUN SOSIT"
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Cum ne îmbrăcăm
Cella Voineicu

r*i ? Gm a

pe

să

un

de fo-

,0 radă
ca pna via. M-a ra-

Nu e ușor de 
răspuns, clnd pe 
de o parte — ce 
faci cu hainele 
pe care le ai de 

it încă bune ?
a,
1-

anul trecut și 
— iar pe de 

te ademenesc și te zăpă- 
JfC lucrurile din vitrine cu co

loritul lor viu șt, mai mult, te 
atrage rochia unei colege sau pă
lăria fetei care a trecut adinea
ori pe Ungă tine. Dar n-ai nici 
atljia bani, nici destul timp ca 
să-fi faci toate hainele care fi-ar 
place.

Păcat I Dimpotrivă, aș spune, 
cu atit mai bine. Dacă printr-o 
minune malițioasă ai putea să 
faci, pe dată, al tău, orice lucru 
la care ai rivnit o clipă, ai avea 
o mulțime de rochii, pălării, 
genfi și pantofi — fără nici o le
gătură unele cu altele, iar dacă 
ai mal avea și imprudenta sd 
porfi aceste lucruri cu aceeași 
lipsă de discernămint, ai reuși 
desigur să fii una din femeile 
cele mal prost îmbrăcate. Vreau 
sd spun că prima condiție ca să 
fii „bine îmbrăcată", e să fii îm
brăcată potrivit — potrivit cu 
tine mai tntti, cu vtrsta ta, cu 
Wăflșarea ta, cu viața și munca 
Fe care o faci șl cu împrejurarea 
centru care te-ai îmbrăcat,

O să vorbim tn viitor mat 
larg ce înfeleg prin „potrivit" și 
voi căuta cu exemple precise 
lămuresc care stnt criteriile — aș 
spune, aproape legile — care ar 
trebui să ne călăuzească tn ale
gerea noastră. Dar stnt șl unele 
forme de haine, 
pe care le-aș 
numi „fără 
risc", „sigure" 
și pe care le so- 
cot de primă 
necesitate tn 
garderoba cui
va. Anume, 
torul, 
clasic — 
numește 
ior cu, 
dreaptă, 
chetă i 
cs un 
bărbătesc de o 
lungime potri
vită la care va
riațiile de for
mă se reduc la 
lărgimea fustei 
și ta detaliile 
reverului — veș- 
mint Ce nu se 
demodează ni
ciodată și pe 
care — dacă 
este dintr-o sto- 
ă bună — ii 
porfi ani de zi
le. Din stofă 
sau din ptnză 
’groasă, el este 
de primă necesitate. Apoi ceea ce 
se numește ,,deu-piece" — adică - 
rochie cu jachetă și fustă îngus
tă — sau mai plăcută vara cu 
fustă largă — corsaj și jachetă

... ta-
Taiorul

■ cum se 
un

fustă 
cu ja 

aproape 
veston

-_o- Ez-

Despre alcătuirea garderobei
scurtă ori bole
ro. Iată cu ce 
trebuie început. 
Fie ci lucrezi

sau etudiezt încă, taiorul este 
haina de bază, haina pe care o 
îmbraci ușor tn orice tmpreju- 
rare.

Fusta șl jacheta, mai multe 
bluze — dintre care una neapă
rat' din aceeași stofă cu fusta, că 
la nevoie să ai o rochie întreagă 
cu jachetă, iată ce se poate purta 
oiictnd. Rămlne de variat mate
rialul din care tfi faci taiorul 
după anotimp și după rolul pe 
care tl va juca. De la taiorul 
sport, din stofă, iarna, la cel de 
vară dintr-un bumbac mai plin, 
attt de ușor de purtat la lucru, 
ptna la taiorul mai elegant din 
șantung sau taftas, stnt nenu
mărate posibilități — și ești în
totdeauna bine îmbrăcată.

Chiar șl rochia de vară, tnflo- 
rată, dacă are șl o jachetă la fel, 
se poartă, mal ușor pe stradă și 
tn tramvai îți dă o tnfătișare 
mal corectă și mai plăcută, dectt 
aceeași rochie, singuri, golașe 
care arată umerii șl decolteul 
oricui vrei sau nu vrei să-l pri
vească. Intr-adevăr, vara e foar
te cald la noi tn (ară și din ne
norocire geamurile nu se prea 
deschid nici tn tramvaie, nici tn 
autobusele tnăbușitoare. Tocmai, 
de aceea, goliciunea brafelor și 
gttulul, tncălzlte și strivite 
unele de altele e neplăcu
tă șl nu tocmai frumoasă. 
O mică jachetă eu mined 
scurte la fel cu rochia, sau

bolero, împacă și nevoia de a fi 
ușor îmbrăcată șl aceea de a nu 
te plimba prin oraș desbrăcată ca

(Continuare tn pag. 2 a)

Tovarășul 
Anton lugov

Tovarășul
Todor Jivkov

Preșecmteh Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, tovarășul Anton lugov 
este un activist de frunte a! mișcării muncito
rești re-. olutionare din Bulgaria și al partidului 
comunist, unul dintre cei mai de seamă condu
cători a: statului democrat-popular.

Tovarășul Anton lugov s-a născut la 5 august 
1904 ir.tr-o familie de țărani săraci. Încă din 
fragedă copilărie a fost nevoit să muncească. 
La vtrsta de 14 ani Anton lugov se angajează 
la fabrica de țigări din orașul Plovdiv. Tn mij
locul proletariatului din Plovdiv el a devenit

(Continuare In pag. 3-a)

Primul secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar tovarășul Todor 
Jivkov, este unul dintre cei mai de seamă acti
viști de partid și de stat din Republica Popu
lară Bulgaria.

Tovarășul T. JivkoV s-a născut la 7 septem
brie 1911 în satul Praveț, plasa Botevgrad în
tr-o familie de țărani săraci. Din tinerețe, el 
și-a ocupat locul în rândurile glorioasei armate 
a clasei muncitoare bulgare, l'ucrînd ca tipograf

(Continuare tn pag. 3-a)

cunoscut aproape de începutul 
primăverii. I l-a recomandat o prietenă. A- 
tunci Florica C. de-abia împlinise 14 ani. 
Era tn clasa a 8-a la cursurile serale. Pur
ta cozi și privea cu naivitate în ochii tutu
ror. Scena aceea și tot ce a-a întâmplat a- 
pol le retrăi mult timp cu o claritate chi
nuitor de dureroasă.

Cînd și-au strins mâinile, l-a simțit pal
ma fină.

— GionL
Vocea îi era catifelată, profundă. Părea 

sinceră fi caldă.
— Florica. Și-fi ridică privirea spre eL 

Era înalt fi puternic. Avea o față frumoa
să cu o privire deschisă, sinceră. S-au plim
bat în seara aceea mult. Numai ei doL 
Și-l asculta ineîntată.

— Ești elevă ? — a Intrebat-o eL
— Da. D-voastră ?
— Spune-mi tu. E mai Intim. Dear rfn- 

tem prieteni acum. Eu sînt artist Jee b 
Opera de Stat din București. Sînt ba
lerin.

De multe ori pentru copii sm singur cu
vânt poate svea e 
patere magică. Așa 
s-a întâmplat fl cu 
ea. Dintr-odată, 

GionL — pe nu
mele lui adevărat

_ Ion Boidanciuc, pe 
atunci balerin la 

Opera de Stat din București — luă In ochii 
ei proporțiile unui ideal.

S-au intilnit din nou și a chemat-o la eL 
să asculte muzică „Muzica înnebunitoare a 
lui Verdi, care-ți furnică trupul și te trans
portă într-o lume feerică". Vai, cât de min
cinoase au fost cuvintele acelea, vocea a- 
ceea pierdută, privirea visătoare... O aș
tepta o cameră de mansardă mobilată cu 
un pat, o masă și un scaun. După ce s-a 
Închis ușa, privirea „idolului" a devenit 
plină de pofte, lipicioasă, mâinile obraz
nice, iar glasul, parcă sugrumat, i-a dic
tat :

— Dezbracă-te.
Aici fi-a petrecut Florica prima ei noap

te de dragoste. Cumplită și chinuitoare 
noapte. Dimineața, Gioni i-a „recomandat" 
să plece dar „încet să nu audă vecinii".

— Și cînd ne vedem ? Eu ce fac ? Mi-e 
frică, mi-e rușine să mă duc acasă, a în
cercat să spună Florica.

— Nu știu. Lasă, ne vedem noi. Vocea 
devenise rece, tonul expeditiv, brutal. A- 
cum du-te. Eu trebuie să plec la repetiție.

Și intr-adevăr Florica nu a mers acasă. 
I-a fost silă de ea, rușine de părinți, i-a 
fost frică, „Acasă, își spunea singură, nu 
mai am ce căuta". A stat în holurile ci
nematografelor, a umblat pe străzi, iar

— Sărăcnța. ■ Efcn

Cine-i vinovat?

găturâ. Trebuia să-l găsească, s»-i vor
bească... Prietenii lui de b Operă spuneau 
că-i plecat intr-un turneu in provincie. 
Dar l-a văzut intr-o seară urnind treptele 
Operei cu două doamne". L-a strigat Și 
GionL poate de teama unui scandal a 
venit

— Ce vrei, ce dorești ? Nu veri di sînt 
însoțit ? Vrei să mă fad de ris ? Nu te 
uiți la tine cum ești îmbrăcată ?

Și era îmbrăcată curat ba chiar elegant. 
Intr-adevăr nu ca doamnele acelea, care-ți 
furau ochii, dar totuși...

PETRU ISPAS
(Continuare tn pag. 2-a)

PLAIURI MOLDOVENE (III)

lașul vindecă
Frumusețea capitalei Moldovei rezultă din armonii; au fost cândva 

r- etnder.te, dar timpul a trecut peste toate o pensulă unică. Totuși, 
pnodișttle care se deschid prin cartierele cu nume atit de sonore
— Țatarașs, Păcurari, Nicotină, Săririe, — nu stnt lipsite de con
traste Dintr-un unchi, In apropierea halelor, poți îmbrățișa cu o 
smgură privire : o baracă scundă, albastră, cu chenare albe, voit co- 
cr^d, pa care scrie Fotograf, un tăpșan, un dormitor al producăto- 
rucr amenajat de administrația piețelor, niște calcanuri coșcovite, 
școperișu- maiestuos, solemn și mindru al palatului și în depărtare, 
aea-urus verd-albastre cu silueta poetică a Cetițuiei.

Toate acestea, atit de disparate, fac parte din Iași; dar orașul 
acesta nu poate fi descompus în elementele constitutive fără să-i 
rășteșts suflul deții. Pe străzile lui în pantă trebuie să hoinărești 
rTR*~» “ i -te orele din zi ți din noapte; să iei seama la toate 

locuit ci nd va cei care și-au înscris numele în car* 
tea de aur a poporului; să te împrietenești cu cei care știu să po- 
ceștecscă^ admirabil, fără să aibă talent de povestitor decît atunci 
etnd vorbesc despre orașul lor; trebuie să te reculegi, la cimitirul 
Ftemitetea, tn fata morților; trebuie să-ți deschizi sufletul la boj- 

*n sărmană în care doi oameni, genii
O* OU rîs și au plîns și au gîndit lumea; trebuie să
** oșezi sub teiul cel bătrîn și sfint din Copou și, sub ploaia de 
card, rd urmăreai lacrimile pe chipul de bronz al Veronicăi Micle; 

op-:i in jos, spre biblioteca universitară tn pas cu frumoasele 
asculți frînturi de discuții în care cel mai des revine cu- 

dialectica unei consecvențe și, trecînd pe 
ajumftfn teatrale să reții faptul că și acum, după un veac, 

continuă să țină afișul, alături de „Baba Hîrca‘\ 
cu un succes pe care l-ar invidia zadarnic „Nota zero la purtare"9 
cea mai jucată piesă, pere-se, la această oră, în țară.

De aremgr-^ sd nu scapi nimic din evenimentele culturale care 
țnwji>in,i oxigenul fiecărei respirații a lașului: deschiderea muzeu
lui regimul de artă plastici în sălile renovate ale palatului (cuprinde, 

P8”1® ‘t® Tintoretto, Murilo, Caravaggio, Salvator Rosa ;
- minu — de ia Asac’ni la Dan Hatmanu); apoi si audiezi concertul

lonceisrtu-ui sovietic Daniel Safran; conferințele din sesiunea 
ștmțțfid: „I nul din întemeietorii mineralogiei rominești — Tetru 
fonC; alexandru Fhilippide — mare figură a filologiei rominești...

In lași te oprești si stai de corbi nu numai cu oamenii, ci și cu 
statuile: Ștefan cel Mare, Alecsandri, Ilie Pintilie... In lași, cînd 
cea’ o scurt proptită de zidul dantelat in piatră al Trei Ierarhilor 
•l* **» : * s*a îvtîmplat ceva bisericii ? In lași treci
c-j bvnătxmși peste străzile centrale temporar impracticabile : dacă 
** desfundă din nou, dacă se sapă șanțuri și se asfaltează din nou, 
e pentru ci se rezolvă în sfîrșit vechea problemă a orașului — lipsa 
de apă. In lași și numai in Iași te duci să vezi fabrica de antibio
tice. De fapt este o fabrică în afara orașului, pe drumul spre Roman, 
aeparte de orice aglomerație. Intre veșnicele dealuri moldovenești, 
Ciairi noi. Totul e nou : laboratoarele, halatele albe obligatorii, ca- 
•onele enorme in care se produce fermentația. Vreo 18 zile durează 
euiborarea unei șarje de penicilină — arată însoțitorul. Cuvintul șarjă 
îmi Vbește auzul, tl asociam totdeauna cu revărsări enorme de metal 
senu-behid, incandescent, proiectat triumfal pe jgheaburi, in atmos
fera dersâ a oțelăriilor. Nimic din toate acestea. Cazane, țevi, ma- 
nometre, halate și calote albe. Prea puțin spectaculos. Din spori de 
ciupercă, după fermentație, extracție, condiționare, pleacă în sticluțe 
curate unități de penicilină. Cifre, realizări ? Poftim, tovarășe. Depă
șirea planului lunar cu 180 miliarde unități internaționale de peni
cilină. Punerea la punct a instalațiilor pentru producerea de aureo- 
micină rominească. Un singur cuvânt de ordine aici: sterilizare. To
tul se sterilizează o dată, de două ori, de zece ori. lașul vindecă 
mii de oameni din țară și străinătate (exportăm). Vasile Chitic, Con-.‘ 
stantin Cioașcă sau Maria Vieru, muncitori în halate și calote albe, 
dau șarje care vindecă oameni la Mădărjac în Tg. Frumos, sau în,’ 
Frankfurt am Main, Republica Federală Germană... -i

STEFAN IUREȘ a1
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Să știm cum
se gospodărește uzina!
Intr-a ședință a comitetului 

U.T.M.. tovarășul Radu Gheorghe 
secretarul organizației U.T.M. din 
sectorul mecanică I — sector de 
tineret — a întrebat de ce apro
vizionarea sectorului lor se face 
atît de greoi. Oare nu se știe că 
aceasta dă naștere la goluri în 
producție ? De știut știam noi și 
l-am lămurit și pe el. După aceea, 
însă, ne-am gîndit că poate ace
leași întrebări și le mai pun și 
alți tineri.

Intr-un timp, în sectorul III-re- 
morci exista o proastă împărțire 
a forțelor de muncă. De exemplu, 
brigada condusă de utemistul 
Gheorghe Zaharescu, compusă din 
29 de muncitori, executa mai mul
te operațiuni, efectuate și de alți 
muncitori, care nu erau în briga
dă. Acestea însă ar fi putut ii exe
cutate numai de brigadă dacă 'ea 
ar fi lucrat după un plan Judicios 
întocmit. în afara faptului că con
trolul asupra calității produselor 
era greu de realizat, această aglo
merare de muncitori afecta fon
dul de salarii al sectorului și în 
consecință cîștigul muncitorilor. 
Membrii brigăzii ne întrebau cum 
se pot rezolva aceste probleme. 
Cu sprijinul conducerii adminis
trative s-au găsit soluții (brigada 
a fost împărțită în două și a pre
luat executarea tuturor operațiu
nilor necesare, eliberînd pentru 
alte sectoare brațele de muncă 
care prisoseau). Dar pentru comi
tetul U.T.M. a devenit clar că ac
tiviștii din acest sector nu cunosc 
noțiuni elementare economice, no
țiuni care i-ar ajuta să se des
curce mai ușor în noianul de pro
bleme care se ivesc la tot pasul 
în uzina noastră.

Mereu ne loveam de asemenea 
întrebări: ce înseamnă planul teh
nic? dar graficul de producție? 
Cum putem noi contribui la buna 
aprovizionare a uzinei ? Aceasta 
nu e doar sarcina serviciului res
pectiv ?

Din dorința de a răspunde cîtț 
mai calificat și în același timp 
cît mai eficace, s-a născut ideea 
organizării unui cerc, limitat la 
cîteva săptămîni, în care printr-un 
ciclu de lecții și seminarii să lă
murim principalele probleme eco
nomice legate de munca uzinei 
noastre.

Pentru început acest cerc l-am 
conceput pentru cadrele organiza
ției : membrii comitetului, birouri
le de secții, responsabilii brigăzi
lor și ai posturilor utemiste de con
trol etc. Am discutat cu condu
cerea uzinei, iar responsabilii ce
lor mai importante sectoare de 
muncă au întocmit șapte lecții 
care tratează problemele planifi-

carii, aprovizionări, organizării 
muncii etc. Bineînțeles că nu este 
vorba de lecții teoretice, ci de 
explicarea diferitelor procese eco
nomice din uzina noastră. Așa., de 
pildă, lecția despre aprovizionare, 
nu se mărginește doar la enume
rarea furnizorilor noștri și a for
malităților pe care le îndeplinim 
pentru procurarea materiilor pri
me necesare, ci explică corelația 
dintre diferitele sectoare ale uzi
nei și montaj, deci necesitatea 
muncii ritmice în fiecare sector, 
pe fiecare mașină și pe fiecare om 
in parte. In această lecție, arătin 
du se greutățile și însemnătatea 
fiecărei materii prime, se dove
desc convingător pagubele aduse. 
de rebuturi și de lucrul făcut de ; 
mîntuială. Toate lecțiile, nu nu-; 
mai aceasta, vor a\ea deci și un 
puternic caracter educativ. Se va j 
vorbi și despre economia pe care 
avem datoria s-o realizăm la com
bustibil, apă, curent electric, des- ’ 
pre gospodărirea uzinei, astfel în-. 
cît să dovedim că de fiecare din
tre noi depinde creșterea rentabi
lității uzinei.

Ciclul de lecții se va încheia cu 
o discuție asupra felului în care 
organizația U.T3L poate sâ spri
jine rezolvarea sarcinilor de pro
ducție.

In acțiunea noastră de popu
larizare a cunoștințelor economi
ce nu vrem sâ ne mărginim doar 
ia nivelul cadrelor. De aceea von: 
ține un ciclu de conferințe și pen
tru masa utemiștilor și sîntem si
guri că ele vor trezi interes.

Prima lecție — despre planifi
care — s-a ținut Ea a fost urmă 
rită cu atenția pe care o scontăm 
pentru tot ciclul.

Despre rezultate vom vorbi 
însă după terminarea cercului.

im

Daruri 
pentru Festival 

ale tinerilor 
bucureșteni

Luni la amiază s-a deschis în 
Parcul de Cultură „I. V. Stalin", 
sub auspiciile Comitetului orășe
nesc București al U.T.M. și ale 
Comisiei orășenești București 
pentru organizarea acțiunilor în 
Cinstea celui de-al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților, expoziția darurilor 
pe care tinerii din orașul Bucu
rești le-au pregătit pentru parti- 
cipanții la cel de-al Vl-lea Fes
tival Mondial al Tineretului șitival Mondial al Tineretului 
Studenților de la Moscova.

La deschiderea expoziției au 
participat membri ai C.C. al 
U.T.M., secretari ai comitetelor 
raionale U.T.M., activiști, precum 
și numeroși tineri.

Expoziția, care cuprinde nume 
roase obiecte lucrate de tinerii 
din întreprinderile Capitalei, 
școli, institute de învățămînt su
perior etc., va rămîne deschisă 
pins la 25 iunie.

(Agerpres)

al

„Coiful Festivalului" de ia Departamentul Poștelor și Telecomunicațiilor este frecventat 
zilnic de zeci de tineri.

In fotografie : lin grup format din tineri citind revistele apărute cu ultimele noutăți des
pre pregătirile in vederea celui de-al VI-iea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

0 nouă
agricolă

cu

cooperativă 
de producție 
rentă

In comuna Rnsâneștiii de Sus 
raionul Balș. s-a inaugurat du
minica trecută o nouă coopera
tivă agricolă de producție cu ren
tă in care au intrat 30 de bari
lii de țărani auDcitori cu “6 hec
tare de pâmmt și 5 atelaje. Nona 
cooperativă dispune de aneteenea 
de două fierăstraie mecanice și 
on atelier de fierărie. Moabrr 
cooperativei au botărit sâ împartă 
veniturile in proporție de 25 a 
sută după calitatea și cantitatea 
de pâmint, iar restul de 75 la sută 
după zilele-muncă efectuate.

lie

u ■in... propuneri
Pentru obținerea unei cant;• 

tați sporite de apa s-a propus, 
de exemplu complicarea unor 
manevre ale prizelor 2 și 3. 
Complicare care nu poate să 
fie aplicată intrucit vechile o- 
perații folosite în uzină sint 
singurele adecvate instalației, 
iar complicarea lor nu mărește 
cu un gram debitul de apă.

Ar fi curios să se știe dacă 
specialiștii de la Energo-Trust 
■r. 1 au rezolvat problema: 
repartiția economică automa

tă a sarcinii, intre grupurile 
producătoare de energie." Ingi- 
a^rv de la Doicești cărora le-a 
sosit pentru traducerea in prac
tica o 2 se menea propunere nu 
aa material documentar și i-ar 
ragă pe specialiștii din Bucu- 
■estj să le împărtășească reali
zările lor in acest domeniu.
•rt este că propunerea s-a tri- 

la Doicești Ură să fie 
rtă de o explicație docu- 
ată. Și fiindcă acestea nu 

M ancele exemple, muncitorii 
â iehnkienii de ia Termocen
trala Doicești se intreabă pe 
hsMâ dreptate: Propunerile 
Ucarte la Brurr sint aăs- 
crte rea! interes peo-
5rt rid&eanea capec tatii «atna 
«an eventeal, seprerjasă • jn«- 
tiEcare penarw *rte'i rn'; care 
părăsesc des tal de rar biront?

A. GVTULESCU 
ician—

Inaugurarea muzeului memorial 
Vasile Alecsandri66

Duminică dimineața a avut loc 
la Mircești, festivitatea inaugurării 
muzeului memorial „Vasile Alec- 
sandri", amenajat în casa restau
rată a marelui poet și dramaturg 
romîn.

La festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Irutâță- 
mîntului și Culturii, ai organelor 
locale de partid și de stat, ai tea
trelor din întreaga țară, oameni de 
cultură, artă și știință, studenți din 
centrul universitar Iași, mii de oa
meni ai muncii și țărani munci
tori din raionul Pașcani.

Au luat parte membrii delega
ției culturale din R.S.S. Ucrainea
nă și R.S.S. Moldovenească care 
ne vizitează în prezent țara.

Festivitatea a fost deschisă de 
tov. Gh. Străteanu, președintele 
sfatului popular al raionului Paș
cani. Pentru a omagia memoria 
marelui poet și dramaturg romîn 
au luat cuvîntul acad. Iorgu Ior
dan, în numele Academiei R.P.R., 
scriitorul Eusebiu Camilar, în nu
mele Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.. scriitorul Ion Istrati, în nu
mele filialei Iași a Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., prof. univ. Gh.

Aviz amatorilor

Ing. GHEORGHE ZA1NEA 
responsabil cu producția și 
calificarea în comitetul U.T.M 
al Uzinei „Tudor Vladimirescu' 

— București rțj- -

Xc seară.
Dar tinerii si ce 

vis 3 nici turs
G IOSESCU 

activist

După un drum de 481 km. purtătorii ștafetei „Scînteii pio
nierului0 au sosit la Galați. In portul Galați ștafetiștii au fost 
întîmpinați de 1.500 de pionieri.
In aceste zile ștafeta „Scînteii pionierului" străbate regiunea Iași

odată

M- m e

(Urmare din pag. l-a)

„L-a prins cu 
ocaua mică“. 
Zicătoarea a 
rămas din vre
muri de demult 
cind negustorii

prinși că înșală clienții, erau 
țintuiți în pragul prăvăliei 
de sfîrcul urechii.

Sperăm că vînzătoarea 
Kenebal Kotițo de la Magazi
nul nr- 1 textile din comuna 
Aninoasa, citind rîndurile de 
mai sus își va pipăi îndelung > 
urechile-

Confuzie
La casieria

Teatrului 
țional

rar bilete. 
„Blestematele fantome !" 
Da, motivele-s concrete 
Fiindci, sigur, titlul ăsta 
Se referă», la bilete.

(După corespondențele tov. 
M. Ravino, și T. Miclea).

Niculescu, din partea Universității Asistența a vizitat muzeul tri 
„C. I. Parhon" București, Traian 
Ghițescu, directorul Teatrului , Na
țional „Vasile Alecsandri" din 
Iași. Poetul Gh, Lesnca, din Iași 
laureat al Premiului de Stat a re
citat versurile proprii intitulate 
„Închinare la Mircești1.

Au rostit de asemenea cuvîntări 
de salut V. S. Jaremenko, artist al 
poporului al U.R.S.S., și poetul 
P. A. Kruceniuk, redactor șef al 
revistei „Cultura Moldovei".

Prof. univ. Gavril Istrate, deca
nul Facultății de istorie — filolo
gie a Universității din lași a con
ferențiat apoi despre viața și ope
ra lui Vasile Alecsandri.

care sint expuse o parte din mo
bilierul, biblioteca, tablourile fi 
obiectele care au aparținut poetu
lui și soției sale, manuscrise ale 
poetului, foto-copii după documen
tele premii, 'fotografii tnfățișînd 
montarea unor piese ale lui Alec- 
sbndri pe diferite * Scene din țară 
etc. . .

O formație" a Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" din Iași a 
prezentat pe scena amenajată în 
parcul de Ungă muzeul memorial 
comedia „Chirița tn provincie'' de 
V. Alecsandri.

Ședința festiva 
a Academiei

(Urmare din pag. l-a) 
membri ai ambasadei Uniunii So- 
vietice la București și membrii
delegației de filozofi sovietici
care se află în țara noastră, al
cătuită din profesorii A. F. Oku 
Iov, M. M. Rosenthal și V. I. Er- 
murațki.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. dr. C. I 
Parhon care, în numele Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne și al 
tuturor oamenilor de știință din 
țara noastră a felicitat colectivul 
de muncă al Institutului de stu 
dii romîno-sovietic pentru activi 
tatea depusă.

Acad. prof. P. Constantinescu- 
lași, directorul Institutului de 
studii romîno-sovietic, a prezentat 
apoi o comunicare cu privire la 
activitatea Institutului t în cei 10 
ani de la înființarea sâ. Vorbito 
rul a arătat că Institutul a fost 
creat la 16 martie 1947, din ini 
țiativa unor oameni de știință 
entuziaști printre care acad. prof. 
C. I. Parhon, acad. prof. Traian 
Săvulescu, acad. prof. N. Horto- 
lomei și alții, inițiativă salutată 
de către forurile de partid și de 
stat.

Vorbitorul a subliniat însemnă
tatea cunoașterii și însușirii crea
toare în țara noastră a experien
ței sovietice în toate domeniile 
științei. El a expus în continuare 
bogata activitate a Institutului 
de studii romîno-sovietic în de
cursul a 10 ani de la înființarea 
sa.

In 
schi

continuare, acad. V. Malin- 
membru al Prezidiului Aca-

(Agerpres)

R. P. R
a dat citire tele-demiei R.P.R., .

gramei de felicitare trimisă Insti
tutului de către A. Nesmeianov, 
președintele Academiei de Științe, 
a U.R.S.S. și Nina Popova, pre
ședinta cqnducerii V.O.K.S.-ului, 
precum și telegramei de răspuns 
trimisă de Institutul de studii ro- 
mîno-sovietic. j

A luat apoi cuvîntul A. A. Epi™ 
șev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice, care, în numele său și al Am
basadei U.R.S.S., a felicitat între
gul colectiv al institutului de 
studii romîno-sovietic pentru acti
vitatea sa rodnică și utilă în 
slujba întăririi continuie a cola
borării științifice și culturale din
tre R. P. Romînă șî U.R.S.S.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
a arătat că activitatea fructuoa
să a Institutului îl ajută și pe 
oamenii de știință sovietici să cu
noască mai bine și multilateral 
realizările obținute de știința din 
R. P. Romînă.

Acad, prof. Iile Murgulescu, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului, 
a adus Institutului salutul Consi
liului General A.R.L.U.S.

Acad, prof. Șt. Milcu, secretar 
prim al Academiei R.P.R., a dat 
apoi citire textului unei telegra
me de mulțumire către Comitetul 
'Central al P.M.R. . ..........
Miniștri al R. P. Romine, 
care a fost primit de asistență ci 
aplauze unanime. “ 
participanții la ședința festivă au 
trimis o telegramă președintelui 
Academiei R. P. Romîne, acad, 
prof. Traian Săvulescu.

(Agerpresj

și Consiliul d<^ 
texfl 

ci?
De asemenea.

35.000 tone cărbune
peste plan

Minerii din Valea Jiului au ex
tras peste plan tn primele cinci 
luni ale acestui an mai mult de 
35.000 tone de cărbune. Pentru ca 
munca lor să fie mereu mai rod
nică industria constructoare de ma-' 
șini înzestrează minele din acest 
important bazin carbonifer cu tot 
mai multe utilaje și mecanisme 
moderne.

In luna mai muncitorii de la uzi
na de reparat utilaj minier din Pe
troșani au livrat minerilor din Lu- 
peni, Uricani, Petrila 200 vagone-

te noi pentru transportul cărbune
lui. De asemenea de la fabrica 
„Electroputere" Craiova au sosit 
în Valea Jiului 4 locomotive elec
trice de mină. Tot în luna trecută 
au mai sosit de la diverse între
prinderi din țară 60 ventilatoare de 
mină, 4 trolii electrice pneumatice, 
autocamioane basculante, 80 cio
cane de abataj, 12 transportoare 
cu raclete, motoare electrice de 
ferite puteri și alte utilaje. "

(Agerpresj

Cum ne îmbrăcăm
(Urmare din pag; t-a)

Patria. RICHARD AL III-LEA (am
bele serii). Nava școală pleacă tn larg: 
Republica. București, 1 Mai: ROMEO 
ȘI JULIETTA; Magheru, Elena Pavel, 
înfrățirea între popoare, Al. Sahia: 
VOCAȚIE: V. Alecsandri, I. C. Frimu: 
FLOAREA DE PIATRA; Lumina. Gh. 
Doja, Moșilor, Volga: DACA TOȚI TI
NERII DIN LUME: Central. Flacăra: 
DISPĂRUT FĂRĂ URMA; Doina, Li
bertății: DRAGOSTE DE MAMA; Ma
xim Gorki. Timpuri Noi: VRĂJITO
RUL. Complectare: Activitatea Crucii 
Roșii; Tineretului: MUNTELE BĂTUT 
DE VÎNT: Olga Bancic, Al. Popov: 
INIMA CTNTA; Vasile Roaită: Donca 
Simo: AVENTURILE LUI ART1OM- 
KA: Cultural: PRIMUL PUNCT; Uni
rea- VAGABONDUL (ambele serii; C. 
David ULTIMA 1NTÎLNIRE; T. Vla
dimirescu: TAINA’ NOPȚII ETERNE; 
Arta: AL 41-LEA; Munca: JAN Z1ZKA; 
Miorița, Aurel Vlaicu: ORA H. Com
plectare: Muntele Retezat; 23 August: 
PIICA MEA TRĂIEȘTE LA VIENA; 
Ilie Pintilie, Alianța: OAMENI FARA 
IMPORTANȚA ; Popular : CĂSNICIA 
DR. DANWITZ; M. Eminescu, Gri- 
vița: DON JUAN: N. Bălcescu: TRAN
DAFIRII LUI ALLAH; G. Coșbuc: 
URAGANUL.

(TÎMi>8iL i»guwaiii£)
PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 

Vremea se menține frumoasă și căldu
roasă cu cerul senin noaptea și dimi
neața. Tnourări parțiale în cursul Zilei, 
cînd vremea devine ușor nestabilă, fa
vorabilă averselor de ploaie. Vînt în 
general slab. Temperatura staționară 
va fi cuprinsă noaptea între 15-17 
grade, ziua între 21-30 grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA. Vreme caldă la în
ceput dar nestabilă, cu cer schimbător 
mai mult noros în jumătatea de nord- 
vest a țării. Ploi sub formă de averse 
însoțite de furtuni și descărcări elec- 
rice vor cădea treptat în toate regiu
nile țării, mai abundente în Ardeal. 
Vîntul va sufla potrivit mai întîi din 
sectorul sudic apoi din nord-vest. Tem
peratura la început staționară, apoi în 
scădere, minimele vor Oscila între 10-20 
grade, iar maximele între 23-31 grade.

dintre colegele ei, nimeni nu «-a întrebat 
ce este cu ea, ce i s a întâmplat, de ce lip
sește.

Nu s-a mai dus nici la întreprinderea 
de Construcții nr. 1 unde făcea practică ca 
desenatoare. Și aici, la fel ca și la școală 
absența ei nu a preocupat pe nimeni, nu 
a determinat pe nimeni sa se intereseze de 
soarta copilului venit să învețe o meserie 
în mijlocul colectivului lor. Și acești oa
meni au fost la fel de nepăsători, la fel 
de indiferenți.

De acasă pleca dimineață cu pachețelul 
de mîncare la subțioară, spunînd cuminte : 
„săru’mîna mamă, săru'mîna tată". Orele 
tîrzii de sosire și le 
rală. Și părinții se 
mulțumeau cu a- 
tît, se mulțumeau 
să știe numai atît 
despre viața copi
lului lor.

Florica se obiș
nuise să fure și fura 
acum cu sînge rece. Intra în cămine și ie
șea cu brațul încărcat de lucruri. Și toate 
aceste lucruri furate se îngrămădeau în 
garderobul prieteniei ei Eufrosina, sub pri
virile indiferente ale părinților acesteia, ale 
surorii acesteia — Elisabeta, instructoare 
de pionieri. Dar nimeni, nimeni din fami
lia tovarășului Cristea Niculescu nu s-a în
trebat de unde își procură fata aceasta a- 
tîtea lucruri ?

Așa a decurs totul. Deși societatea noa
stră are alte principii și practicii ge
nerale, nimeni nu a oprit-o, nimeni nu 
s-a revoltat. întreaga familie a tova
rășului Niculescu a stat de o parte. Nu 
s-a amestecat, nu s-a băgat. Au privit cu 
ochii liniștiți, indiferenți, la mocirla în 
care aluneca din ce în ce mai mult Flo
rica, copilul acesta care găsise în prietena 
ei și părinții aceștia, adevărați tăinuitori. 

Noi nu intrăm în camera fetelor, spun 
ei. Noi nu ne amestecam în viața copii- 
loA

Dar cine, cine să se amestece atunci în

motiva cu școala se-

viața copiilor voștri, cine c* le 
pașii spre o viață cinstită ?

Florica a furat Tribunalul a judecat-o 
și pe bună dreptate a condamnat-o. După 
șase luni de închisoare va întors acasă. Ia 
poartă, cuprinzîndu-și copilul în brațe, ta
tăl Floricăi de-abia a mai putut murmura:

— De ce fata tatii, de ce Florica tatii ?— 
Cine doamne, cine-i vinovat de păcatele co
pilului ăsta ?

N-ai înțeles bătrine tată nefericit * 
N-ai înțeles că voi sînteți principalii vino
vați ? Cum de ați putut luni de-a nodul, 
să vă lăsați înșelați, să nu observați că 
copilul vostru intră în mocirlă din ce în ce 
mai adine ? V-ați mulțumit cu copilărescul 
„Săru’mîna mamă, sâni mina tată", v-ați 
mulțumit s-o vedeți „cuminte și ascul’ă- 
toare" în puținele ore pe care și le petre
cea acasă. „Nn s-a certat niciodată cu ve
cinii" și ați luat aceasta ca un suprem in-

Cine-i vinovat?
diciu al cumințeniei copilului vostru. Dar 
ce se intimplă cu ea dincolo de strada voa
stră, dincolo de cartierul vostru, 
mai interesat Viața mai ascunde 
adîncul ei murdării, mai găsești în 
tui „Gioni" — aceste lepădături 
cu fața frumoasă și mîini fine —

nu v-a 
încă în 
ea des- 
odioase 

____ i_________ ,______ de care’ 
voi, părinții, n-ați știut să vă feriți copilul. 
N-ați știut să sădiți în copilul vostru sen
timentul cinstei și al demnității umane. Și 
iată rezultatul: Florica nu a găsit în ea 
puterea, tăria să se împotrivească unor ten
tații degradante.

Ai înțeles în sfîrșit și dumneata, tov. Nî- 
culescu, că pentru nenorocirea acestei fete 
porți o vină copleșitoare? Oare, într-adevăr 
vă interesează atît de puțin soarta copii
lor voștri ? Mai bine de șase luni în casa 
dumitale au fost aduse lucruri de furat. Nu 
ți-a fost milă ? Nu ți-a fost teamă ? Nu 
te-a îngrijorat nici un moment soarta aces
tui copil ? I-ai putea ierta vreodată unui 
om care s-ar purta cu copiii dumitale așa 
cum te-ai purtat dumneata cu Florica ? 
Cu, sau fără voia dumitale tovarășe Nicu-

si ajutat k datray. ■ aa Mr-

Prietenie 1 Viața ta arai tovarășe Ea- 
fiuan. ta prime' rtad ta a«ili acntta 
toutiment pe care l-ai aiwdârtL l-ai Irriafct 
ea știință. Ai văzut acamaeirea prietaari 
dumitale. ai tateie, trtviafitalea ta cate *. 
tanecă din ce ta ce nani nraft și ai Meat 
Ba mai mult, prin tatieaga ta purtare ai 
tacurajat-o. Te-ai bacarat de nenorocirua 
ei, ai profitat de ea. L-ai tașelat pe acest 
copii printr-o falsă prietenie.

„Gioni“ lion Boidanciucl pentru cazari 
similare a fost pedepsit. Ia legile rtatalrd 
nostru sint capitole care pedepsesc astfel 
de elemente. Să nu uităm insă că „Gxmi*, 
se mei găsesc încă destui. împotriva lor 

trebuie să ne ridicăm cu toții.
„Cine este vinovat de păcatele ce- 

pitalui ăsta P“ In fața tribunalului ea 
a răspuns și apoi 

ispășit pedeap
sa pentru vina ei. 
Dar nu este sin

gura vinovată. In fa
ța societății voi sînteți 
vinovați, părinții, pri
etenii, voi cei în mijlo

cul cărora a învățat, în mijlocul cărora 
trebuia să facă primii pași pe drumul 
muncii cinstite. Cine-i vinovat ? Și voi 
sînteți la fel de vinovați, voi bărbații, ti
neri și mai în vîrstă, care ați acceptat să 
împărțițî patul de multe ori numai pen
tru cîteva ore, cu acest copil. Societatea 
pe toți vă face răspunzători. Pe voi care 
ați văzut nenorocirea și ați închis ochii, 
pe voi care i-ați dat brînci Floricăi în ne
norocire.

★
Cazul acesta, așa cum vi l-am prezentat, 

{mate fi într-adevăr unic în felul său, izo- 
at. Dar apucături urîte, necivilizate, străi

ne moralei noastre, se observă și la alți ti
neri. Să nu trecem cu ochii închiși pe 
lîngă ele. Revolta noastră, dezaprobarea 
față de toate manifestările huliganice, 
imorale, indiferent de haina pe care ele ar 
îmbrăca-o, sa se manifeste concret, ca o 
atitudine directă.

Nu uitați că pe toți, pe absolut toți so
cietatea ne face răspunzători de educarea 
tineretului.

i

tnare. Insist asupra acestei 
forme de haină: fusiă și jachetă 
eau. fustă corsaj separat și jache
tă ori boiero, pentru că dă și po- 
abdiaiea să-ți satisfaci nevoia, 
sftî de firească, de inoire.

într-adevăr, zariind forma și 
asioarea bluzei sau a corsajului 

ă altfel îm
brăcată. dacă, bineînțeles, ai știut 
să alegi pentru jachetă și fustă 9 

.aJoare neu^ă. ce poate ji acor- 
] dată ca altele. Poale gama de bej, 

verde pai, galben stins — 
toate tonurile pastelate 
ă plăcdt cu tonurile lor 

j Desigur că și un
1 ansamblu cu dungi, sau unul in- 
floral pot să fie complectate de

• un cer ia j uni, dintr-una din culo
rile dominante tn imprimeu, tonul

• moi închis sau invers. Dar, ale- 
1 ger ea este mai grea și acordarea
• mai diHcifă. Cu cit mai ușor se 
îmbină, de m'.dă. un taior galben

' uni. un galben stins desigur, ca 
.o bluză moron, sau neagră, sau 
1 verde închis și chiar an anumit 
gris. Nu voiam Insă să vorbesc 
acum despre culori, acest capitol 
joarte vast și al':t de însemnat.

£

lec
ij-

fi de fiecare 
fx rifL'A “fin

Astăzi încercăm doar sd lămurim 
:are sint formele de haine abso
lut necesare, de primă importan
ță în garderoba noastră.

.4șn dar, vom încerca, să avem 
in primul rină un taior de lu
cru, cu mai multe bluze, apoi o 
rochie înflorată sau cu dungi, în 
fine cu un desen oarecare dacă 
aveți, dar și cu o jachetă mică 
sau un bolero și dacă se poate un 
taior de șantung — sau altă mu
tase de vară — și vom avea cu 
ce ne îmbrăca dimineața, la lu
cru. după masă ca să facem o 
plimbare și, seara, dacă ieșim în 
oraș Și nici o rochie? Ba da, 
dar după ce veți avea celelalte 
lucruri indicate mai sus — dar 
niciodată doar o rochie. Rochia, 
cel puțin rochia de mătase, mai 
elegantă. de 
dacă vrei să 
un pardesiu, 
rochie, iarna 
presupune un 
rasă — sau o , 
orice caz ai nevoie de o haină 
sau un șal — sau, revin, o ja
chetă. N-aș vrea să fiu înțeleasă 
greșit, nu este vorba de mantou 
de seară, ci de un pardesiu mai 
larg care să poată fii îmbrăcat

am

pus seara — cere, 
fii bine îmbrăcată, 
Poți purta numai 
In casă, dar vara 
restaurant pe o te- 
plimbare pe lac. Tn

La institutul de petrol și gaze din Capitală, studenții Con
stantin Lăptoiu și Traian Blebea din grupa 221 anul III de la 
Facultatea de foraj execută lucrări de laborator în cadrul 
examenului de termotehnică.

peste orice rochie, dintr-un mate
rial de vară mai plin sau fie chiar 
o stofă subțire și într-o culoare 
care să se potrivească cu mai 
multe lucruri. De pildă, negru, 
gris deschis, bej aproape alb,\ 
dar un alb crud, frumos mai 
ales la mare. Bineînțeles din 
capul locului — cînd îți alegi ro
chia sau rochiile, le gîndești îm
preună cu acest mantou care le 
complectează. De altfel, de cite 
ori îți cumperi un lucru trebuie 
să-l „gîndești împreună^ cu ce
lelalte pe care le ai sau pe care 
ai de gînd să le faci.

Ar fi bine ca și bărbații 
aibă această preocupare de an
samblu. Poate că atunci nu
mai vedea atît de des cravată cu 
dungi verzi peste o cămașă eco
sez cu roșu purtate cu un pan
talon cachi sau alte variante tot 
atît de nepotrivite. 0 cămașă 
ecosez poate fi purtată fie fără 
cravată, fie cu o cravată uni, în- 
tr-unul din tonurile care domină 
în ecosez, iar pantalonii cît mai 
neutri ca ton, sint cei care pot 
suporta mai bine orice cămașă. 
Nu este mai plăcut ochiului nici 
cămașa de ață cu dungi, „acor
dată" cu o cravată înflorată din 
mătase chinezească.

Și în garderoba bărbătească ar 
trebuie să existe „hainele de ba* 
ză" și credem că acestea ar fi, 
acum vara, un pantalon sabie, 
bej verzui sau gri deschis — un 
veston sau o bluză cu mined din 
in sau bumbac în culoarea pan
talonului sau dacă ai mai multe 
în tonuri de alb-crem, gris, des
chis, maron deschis, în fine, în 
culori ce se acordă cu pantalo
nii și tricouri sau cămăși uni în 
tonuri complimentare. De-abia 
după ce ai reușit să ai aceste lu
cruri pentru ziua, poți gîndi pen
tru seară la un pantalon poate 
închis, poate chiar negru, din pln- 
ză^ sau gabardină subțire, cu o 
haină tot de pînză — format ves
ton, albă sau crem gris foarte 
deschis, la care ar fi bine să 
porți cravată, dar în nici un caz 
cravată de mătase lucioasă.

Vă veți întreba: dar care e 
moda, cum faci să fii bine îm
brăcat și la modă? 4$ vrea mai 
întîi să încercați să mă urmă
riți în cele ce voi expune în ar
ticolele următoare despre prin
cipiile de bază ale ^științei" de a 
te îmbrăca, pentru că dacă nu cu* 
noști aceste legi fundamental^ 
nu poți nici să înțelegi moda* 
nici să te adaptezi ei.

I
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a^LNONDI L Al PĂCII continuă vizita în Finlanda
ft

I 
» Tovarășul Tovarășul

COLOMBO 10 (Agerpres). — La 10 iunie, în 
localul hotelului „Grand Orient Hotel11 cel mai 
mare hotel din Colombo, s-a deschis sesiunea Con
siliului Mondial al Păcii. Către ora 10,30, delegații 
|i-au făcut apariția în imensa sală împodobită cu 
ghirlande multicolore. In sală puteau fi văzuți repre
zentanți ai tuturor continentelor lumii — din Asia, 
Africa, America, Europa, Australia. La conferința 
nu venit oameni de diferite concepții politice și 
credințe religioase, de diferite rase, reprezentanți ai 
Celor mai variate profesiuni — oameni de știință, 
artiști, pictori, scriitori, slujitori ai cultelor, învăță
tori ți profesori, fermieri, comercianți, muncitori, in 
total peste 500 delegați din 70 de țări. Din delega
ția ceyloneză fac parte miniștri, membri ai parlamen-

tului, șefi de culte, savanți. Printre ei se află De 
Silva, ministrul Justiției, Plangaratne, ministrul Mun
di, Tennekoon, președintele Camerei și alții. Toți 
cei prezenți la sesiune sînt uniți de năzuința comună 
fierbinte spre pace, de hotărirea fermă de a preîn
tâmpina războiul și de a feri omenirea de posibilita
tea dezlănțuirii de noi conflicte armate. Printre par
ticipant, la sesiune sînt mulți oaspeți și observa
tori. Actuala sesiune a trezit un deosebit interes al 
presei mondiale. Lucrările sesiunii sînt oglindite de 
corespondenți ai mai multor ziare cotidiene, posturi 
de radio și agenții telegrafice 
Republica Populară Chineză. 
India și numeroase alte țări.

din America. Anglia, 
Uniunea Sovietică,

L.AHTI 10 (Agerpres) —TASS 
trmsrr./.e: La 10 iunie N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu 
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hruțc'ov membru al Prezidiului 

j Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
I precum și persoanele care îi tnso- 
i tesc în vizita pe care o fac în 
Finlanda, au început călătoria 

I prin țară.

Ei sînt însoțiți de președintele 
Seimului Finlandez. K. A Fager- 
holm. primul ministru 
selainen, ministrul 
Externe I. Vîrolainen 
persoane oficiale

La ora 10 d.mineața 
de mașini a plecat de la 
ța oaspeților sovietici din Hel
sinki spre orașul Lahti.

Cum va fi lansat

V. I. Suk-
Afaceri lor 

de alteȘi

coloana 
reședin-

1 Anton Iugov Todor Jivkov
(Urmare din pag. l.a) (Urmart din pag. l-a)

înflăcărat și dirz luptător pentru drepturile

In sală se aud sunetele tobelor 
Ceyloneze, răsună un cintec popu
lar — astfel sînt salutați după 
tradiție în Ceylon oaspeții dragi 
și doriți. Din împuternicirea Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii, 
d’Astier de la Vigerie, deputat în 
Adunarea Națională Franceză, de
clară sesiunea deschisă.

Delegații la sesiune au întâmpi
nat cu aplauze furtunoase propu
nerea ca senatorul M.U.H. De 
Silva, ministrul Justiției al Ceylo
nului, președintele Comitetului de 
pregătire a sesiuni, să fie ales 
președinte al primei ședințe.

După ce a mulțumit delegaților 
pentru înalta cinste acordata tutu
ror partizanilor păcii din Ceylon, 
De Silva a spus: „Pot să vă asigur 
că acest gest va fi foarte apreciat 
de poporul țării noastre ca un 
prinos adus dorinței sincere de 
pace a guvernului și poporului 
Ceylonului și eforturilor lor în fo
losul păcii. Poporul Ceylonului a 
răspuns cu entuziasm la hotărirea 
Consiliului Mondial al Păcii de a 
ține aceste ședințe la Colombo. 
Campania desfășurată de Consiliul 
păcii din Ceylon în legătură cu a- 
ceastă sesiune, a fost sprijinită de 
cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice**.

De Silva a subliniat în conti
nuare că „această sesiune are o în
semnătate deosebită, deoarece este 
prima sesiune a Consiliului Mondial 
al păcii care se ține în Asia. In- 
tr-un trecut nu prea îndepărtat 
problemele relațiilor internaționale, 
ale păcii și războiului, erau consi
derate de numeroși oameni ca pro
bleme care privesc doar un mic 
grup de puternice țâri ale emisferei 
occidentale. Cu toate că popoarele 
Asiei, Africii, Orientului Mijlociu 
și Americii Latine reprezintă ma
joritatea covîrșitoare a omenirii, pă
rerile lor nu erau cerute și nu erau 
luate in considerație.

Dar timpurile s-au schimbat și se 
schimbă mereu. Omenirea asuprită 
își revine. Popoarele acestor țări 
s-au eliberat sau sînt pe cale » 
se elibereze din cătușele colonia
lismului. Părerile și interesele lor 
nu mai pot fi ignorate. Ele consti
tuie o puternică forță morală și 
materială care luptă pentru menți
nerea păcii**.

De Silva a subliniat că actuala 
sesiune a Consiliului Mondial al 
Păcii este chemată să examineze 
probleme importante și, in primul 
rînd, sa indice căile și mijloacele 
de organizare a mișcării mondiale 
pentru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. El a arătat că 
atât guvernul cit și întreaga po
pulație a Ceylonului sînt gata să 
sprijine orice acțiune constructivă 
în această direcție. „Dacă guver
nele din întreaga lume, a spus in 
încheiere De Silva, ar putea să-și 
unească eforturile la fel cum își 
unesc eforturile popoarele întregii 
lumi in cadrul acestei sesiuni, 
încordarea internațională ar putea 
fi slăbită și s-ar putea găsi calea 
spre coexistența pașnică". Primarul

orașului Colombo, V. A. Sugatha- 
dasa, care a salutat pe participanții 
la sesiune în numele locuitorilor 
orașului Colombo, a subliniat ca 
toți locuitorii din Colombo, indife
rent de convingerile lor politice și 
religioase, doresc menținerea păcii.

Pe adresa sesiunii sosesc nume
roase mesaje din partea a numeroși 
oameni politici și activiști pe tă- 
rîm social de seamă din 
lume.

Frederic Joliot Curie, 
telo Consiliului Mondial 
care nu a putut veni la 
din motive de sănătate, a subliniat 
în mesajul său marea importanță 
a acestei sesiuni. După ce a ară
tat uriașa valoare a contribuției pe 
care a adus-o mișcarea partizanilor 
păcii la cauza preîntâmpinării unui 
război, Joliot Curie a arătat în 
același timp că omenirea este ame
nințată de o gravă primejdie, pe 
care o implică cursa înarmărilor 
nucleare și continuarea experiențe
lor cu arma nucleară. El și-a expri
mat convingerea fermă că omeni
rea progresistă se va pronunța cu 
hotărîre pentru interzicerea acestor 
explozii. El a subliniat că acest 
lucru este cerut de milioane de 
oameni.

în mesaj se spune în continuare 
că divergențele internaționale nu 
pot fi rezolvate prin folosirea ar
melor. Joliot Curie a condamnat 
guvernele care consideră faimoasa 
politică de forță drept principalul 
mijloc de realizare a țelurilor lor 
în problemele internaționale. El a 
subliniat de asemenea că politica 
tratativelor și dezarmarea trebuie 
»ă devină lege in relațiile dintre 
state. Jotiot Curie și-a exprimat 
convingerea că actuala sesiune a 
Consiliului Mondial al Păcii va 
adopta hotăriri importante in inte
resul popoarelor întregii lumii.

In ■ecvajol sm adresat ConsiliD- 
lni Mondial al Pădi primul mi
nistru al Ceylcnuici. Bandara- 
naike scrie că metodele fo^rite 
înainte, de rezolvare a litigiilor și 
conflictelor intemațienaie prin na

întreaga

președin- 
al Păcii, 
Colombo

boa ie și violență. trebuie condam
nate cu toată hotărirea.

„De aceea, «e spâne in mesaș. 
este absolut necesar de a contribm 
prin toate mijloacele posibile la

Relațiile dintre Franța 
și Tunis s-au agravat

PARIS 10 (Agerpres). — După 
cum reiese din relatările presei, 
tn cursul ultimelor zile relațiile 
dintre Franța și Tunisia s-au a- 
gravât. La 7 iunie în Tunis au 
avut loc noi ciocniri armate în
tre trupele franceze și detașa
mente ale gărzii naționale tuni
siene. De ambele părți se semna
lează morți și răniți In unele lo
calități. ca de exemplu în orașul 
Gabes, la ciocniri au participat 
unități blindate franceze. Ben 
Jahmed. secretar de stat pentru 
Informații din guvernul tunisian, 
a subliniat la o conferință de 
presa că din cauza poziției luate 
de comandamentul francez, cioc
nirile dintre trupe au devenit 
inevitabile. El a citat o serie de 
exemple concrete in care unități 
franceze au deschis focul împo
triva populației pașnice și a găr 
zii naționale, fără nici un aver, 

'tisment.
La 9 iunie tntr-o serie de o- 

rașe din Tunis au avut loc 
mari manifestații populare de 
protest împotriva atitudinii pro- 
vocatoare a trupelor franceze 
Manifestanții au cerut retragerea 
imediată a tapelor franceze de 
pe teritoriul tării

PE S
• BELGRAD. După cum trans

mite agenția TANIUG la 10 iu
nie, vicepreședintele Vecei Exe
cutive Federative a R.P.F. Iugo
slavia, Aleksandr Rankovici, a 
conferit în numele președintelui 
R.P.F. Iugoslavia Iosip Broz-Tito 
înalte decorații patriarhului Bi
sericii ortodoxe romîne. Iustiman 
și membrilor delegației, care se 
află în iugoslavia

• OTTAWA. La 10 iunie în 
Canada au avut loc alegeri pen
tru Camera Comunelor. In total 
urmau să fie aleși 263 de depu- 
tați. (Intr-o circumscripție electo
rală un deputat a fost declarat 
ales fără să se treacă la vot, de
oarece nu a avut contracandidat, 
iar într-o altă circumscripție elec
torală alegerile au fost amînate 
din cauza decesului unui can
didat).

• CAIRO. Răspunzînd cererii

stabilirea unei atmosfere de pace : 
de a recurge la tratative și na la 
forță in vederea reglementărti di
vergențelor și de a inenraja înțe
legerea națională și internațională 
și prietenia". ..Sahit lucrările Con
siliului Mondial al Păcii, scrie 
primul ministru al Ceylonului, și 
îi urez tot succesul in contribuția 
la realizarea păcii și înțelegerii care 
sînt atât de necesare pcctru înflo
rirea, progresul și fericirea tuturor 
oamenilor".

Saluturi și urări de succes in 
activitatea sesiunii au fost primite 
din partea primului ministre al 
Cambodgiei, prințul Norodom Sia- 
nuk, a decanului de Canterbury 
Hewlett Johnson, a fostului pre
ședinte al Mexicului, generaiul La
zaro Cardenas, laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „pentru în
tărirea păcii între popoare**, a 
fostului guvernator general al In
diei. Radiagopalacharia. a cunoscu
tului om de știință dr. Albert 
Schweizer.

Tn numele Biroului ConsiHwJui 
Mondial al Păcii, d’Astier de b 
Vigerie a prezentat o scurtă dare 
de seamă asupra activității mișcă
rii.

Dr. Kitchlew. conducătorul de
legației indiene, care a luat apoi 
cuvin tul, a vorbit de asemenea 
despre unele etape ale luptei pen
tru pace. El a condamnat tendin
ța puterilor coloniale de a menține 
prin forță popoarele dependente 
sub jugul robiei «ubfinnnd că »- 
ceasta duce b raten<ificurea în
cordării internaționale fi creară 
focare primejdioase de mari cue- 
flicte internaționale. Kitrhkw a 
criticat politica de expansive »- 
l^niali pe care o duc ia prezent 
S.UJL

Participanții la

SATELITUL ARTIFICIAL
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Presa sovieti
ci acordă o mare atenție apro
piatei lansări a primului satelit 
artificial al pâmintului. Se dau 
amănunte asapra modului in care 
va fi lansat satelitul. Pregătirile 
pe rachetodrom vor fi terminate 
cu cîteva mmute înainte de ră
săritul soarelni. Dup^ ce se va 
da un semnal, toți lucrătorii 
științifici și personalul de deser
vire vor coborî intr-un adăpost 
betonat, de unde vor urmări cu 
aintoruț unor dispozitive speciale 
toate operațiile de la suorafață.

Pe rachetodrom »or li install* 
te citeva rachete, foemind una 
singur* de dimensiuni mari. In 
partea frontală a rachetei va fi 
fixată • sferă metalica — acesta 
va fi «telital pâmintului. Se va 
declanșa intreruptore; se va auzi 
• explozie pa terase a ,i racheta 
iți va laa zborul Ia prima eta
pa. viteza ei va atinge 10 000 kF 
ionsears pe ură. De indata ce pri
ma racheta îți va consuma corn- 
eastibilal ți se va desprinde in 
mad automat viteza proiectilului 
va ajaage la 21.00C kilonsetr; pe 
oră Apes: cea de-a dona rachetă, 
după ce iți va consuma combus- 
HbilaL se va desprinde la rindul 
ei ți va pomi cea de-a treia A- 
tanci viteza proiectilului va fi 
de 2S-000 kilometri pe ură La 
ahitadlnea stabilită, satelitul se

în U.R.S. S.
desprinde de corpul racheteiva

și va începe să se rotească in ju
rul pâmintului. El va executa o 
rotație complectă în aproximativ 
o oră și jumătate.

In timp ce satelitul se va roti 
în jurul pâmintului, postul de ra
dio de pe satelit va transmite in
dicațiile aparatelor. Unele indi
cații vor fi înregistrate pe o 
bandă magnetică specială. în 
momentul cfrid satelitul va apare 
de-asupra unui anumit punct de 
pe pămint. unde va fi instalat 
postul de recepție, emițătorul va 
„dicta** In mod automat înregis
trările făcute pe pelicula magne
tică. Cu ajutorul unor stații ra
dar și optice spedale. oamenii de 
știință vor efectua observații ne
întrerupte asupra satelitului și 
vor recepționa semnalele aces
tuia.

Niedispunind de o lumină pro
prie, satelitul va reflecta, ca și 
luna, razele solare și noaptea se 
va asemăna cu o stea microsco
pică. Ea va fi vizibilă cu ajuto
rul unui simplu binoclu de cîmp 
In preajma răsăritului soarelui și 
curind după apusul lui

Toate informațiile culese, in
clusiv fotografiile, pot fi trans
mise pe păminț prin radio.

Loaările Sabcomitetulni Comisiei 0. N. U.
pentru dezarmare s-au întrerupt din nou
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REDESCHIDEREA 
crizei de guvern din Italia

Roma 10 (Agerprn). — După 
cum anunță agenția France Preș- 
se, la Roma s-s anunțat in mod 
ojicial că, C’T prilejul votului de 
încredere cm a avut lot vineri 
Seara Camera deyulațiiar, s-c 
comis o eroare la numărarea vo
turilor și că in consecință Zo-• 
nu a întrunit majoritatea pe care 
fonta în vederea formării noului 
guvern.

După cum reiese din dalele pu
blicate in presa italiană de durm- 
uică, ia vot au participat 562 de
putați fi nu 560 cum se anunța
se. In felul acesta pentru a primi 
învestitura, Adone Zoii trebuia să 
Întrunească cel puțin 282 voturi. 
Potrivit datelor oficiale. împotriva 
guvernului au votat 257 deputați 
(comuniști, socialiști, social de- 
tn o erați, republicani și liberali) 
iar pentru guvern au votat 305 
deputați (demac'aî-rreștini și neo
fasciști). Or, duoă cum sg știe. 
Zoii a anunțat la deschiderea șe
dinței de vineri a Camerei deru>- 
taților că nu va lua in conâde^o- 
re voturile neofasciștilor, lăslnd 
să se înțeleagă că dacă guvernul 
Va primi votul de încredere nu
mai datorită voturilor neofasciști
lor, el își va da demisia^ Scăzind 
voturile celor 24 deputați neofas
ciști din totalul de 305 voturi ob
ținute de Zoii, reiese că guvernul 
a întrunit numai 281 de voturi 
ceea ce nu reprezintă majoritatea 
necesară pentru a primi investi- 
tura. în urma anunțării erorii co
mise la numărarea voturilor, a 
avat loc un schimb de telegrame 
Intre primul ministru Zoii și pre
ședintele Camerei deputaților. Co
respondentul agenției France 
Presse consideră că aceste tele
grame lasă să se prevadă că 
Adone Zoii își va prezenta marți 
seara demisia președintelui repu
blicii.

Agenția United Press sublinia
ză că deși în mod oficial criza

r* :« des. în 
de 

agenție 
demo-

CURT
guvernului francez cu privire la 
trecerea navelor franceze prin 
Canalul de Suez guvernul Egip
tului a declarat că nu obiectează 
împotriva folosirii Canalului de 
către navele franceze cu condiția 
ca acestea să respecte regulile 
stabilite și să plătească taxele 
cuvenite.

• BUDAPESTA. La 10 iunie 
s-au încheiat la Budapesta trata
tivele dintre delegațiile guverna
mentale și de partid ale R. P. 
Ungaria și R. P. Bulgaria. Seara, 
în clădirea parlamentului ungar, 
a fost semnat comunicatul cu pri
vire la încheierea tratativelor și 
declarația comună a celor două 
delegații.

LONDRA 10 (Agerpres). — La 
8 iunie a.c., maestrul Constantin 
Silvestri a dat la Colston Hali, 
din Bristol, un concert care s-a 
bucurat de un mare succes.

Un pas înapoi făcut
de delegația americană

10 (Agerpres). — 
presă occidentale

tide de sbea marți, 
mod practic ea este deschisă 
si mt did seem.
esîe de pdrere că oart-‘. 
rrnf-crrjTK se edtă ntvesie
extrem de „penibildr. deoarece 
sprijinii pe care l-a primii Ho 
partea, dreptei și < extremei drep
te i-a creai n£popi»lariiaie in 
r.ndul otnniei pablice italiene.

La 10 iunie urmează sd aibă 
ioc o ședință extrCordLnoră a con
ducerii partidului democrat creș
tin in cadrul căreia se va anali
za situația creată.

STW YORK 
Agen'piie de .

:nță că Haroid Srassen. repre- 
Ramni Sut-ior Lma in Sub- 
nitetiii Comisiei O.N.U. pentru 
u. 5Ure. s-a întors duminică 

ia New Yovfc. fârâ a fi prezentat 
Subcotnitetaiui fumoaseie propu
neri americane in imul cărora se 
tăcuse atita rîivi în fetal acesta 
tratativele de ia Londra s-an în
trerupt din nou. fără a se fi putut 
marca nici un progres concret, 
in coda dorinței manifeste a de
legației sovietice care a fost re* 
cncoscutâ de altfel de toți co
mentatorii ți oamenii politic, oc- 
a cental:.

Toți observatorii de la Londra 
sim de acord c, reclama făcută 
in jurul a-a-zisdor ..propuneri 
speriarrikvase* ale Statelor Unite 
s-au spulberat acum ca un ba'or 
de să , 
american va cânta, ața 
făcut și pinâ acum, 
rance asupra celorlalte 
occidentale reprezentate 
comitet vina pentru 
zeniarea acestor propuneri, 
vocind pretexta! că ele nu 
fi fost acceptate de acestea este . 
evident că renunțarea de câne J 
Statele Unite la propriile lor pro- ’

un ...
celor ce muncesc. Tovarășul Iugov participă ac
tiv la lupta și grevele muncitorilor de la fa
brica de țigări din Plovdiv în 1920, el este 
concediat pentru participarea la gteve. în ace
lași an, A. Iugov intră în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist din Bulgaria și participă 
activ la mișcarea revoluționară a tineretului. 
Ei a fost unul dintre principalii organizatori ai 
luptei greviste a muncitorilor din industria tu
tunului din Plovdiv și din alte orașe ale țării. 
In zilele insurecției antifasciste din septembrie 
1923 A. Iugov îndeplinește sarcina de a ține 
legătura între grupele de luptă.

Ir. 1928, Anton Iugov intră în rîndurile Par- 
tiaului Comunist Bulgar. în cadrul căruia a în
deplinit importante sarcini, cele mai multe ca 
activist în aparatul C.C. al partidului.

în 1934. Anton Iugov a emigrat în Uniunea 
Sovietică unde a terminat școala de partid „Le
nin1*. Tnapoindu-se în patrie, în 1936, el s-a în
cadrat imediat în lupta revoluționară dusă de 
partid și sindicat. El a participat activ la lupta 
grevistă a muncitorilor din industria tutunului 
din Sofia din anul 1936. Tn 1937. Anton Iugov 
a fost ales membru al C.C. al Partidului ~ 
munist Bulgar.

In același an el a fost cooptat în Biroul 
litic al C.C. al P.C.B. și de atunci a fost in . 
manență membru al acestuia. Din însărcinarea 
partidului el a desfășurat timp de mai mulți 
ani activitate în rîndurile tineretului și sindica
telor. In 1940, Anton Iugov, ca împuternicit al 
C.C.. a condus greva muncitorilor din industria 
tutunului care a cuprins întreaga țară, și la 
care au aderat muncitorii din industriile textilă, 
de cauciuc și metalurgică prelucrătoare.

Pentru activitatea sa revoluționară Iugov a 
fost arestat și deportat în repetate rînduri. In 
1941, după atacul perfid al hoardelor hitleriste 
împotriva Uniunii Sovietice, el a fost arestat și 
aruncat în lagărul de concentrare „Gonda Vo
dă" de unde a evadat după scurt timp. După 
ce în 1942 majoritatea membrilor C.C. au fost 
arestați, tribunalul fascist l-a condamnat pe An
ton Iugov la moarte în contumacie. în anii 
celui de al doilea război mondial, tovarășul 
A. Iugov, în calitate de conducător al -Comisiei 
militare a C.C. al partidului, secretar al Comi
tetului Central și membru al Statului major al 
armatei revoluționare de eliberare națională a 
jucat un mare rol în desfășurarea luptei antifas
ciste a întregului popor, în pregătirea și des
fășurarea insurecției populare de la 9 septem
brie 1944.

După eliberarea Bulgariei de sub jugul fas
cist și instaurarea orînduirii democrat-populare. 
Anton Iugov este numit ministru al Afacerilor 
Interne în guvernul Frontului Patriei. Din ia
nuarie 1950. el a funcționat ca ministru al in
dustriei grele, iar din 1952 — ca vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. In aprilie 1956. Adu
narea Populară l-a ales în unanimitate pe to
varășul Anton Iugov președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

Co-

Pa
per

la tipografia de stat din Sofia. Concomitent eî ?? 
a frecventat și absolvit școala de grafică din 
Sofia. $

In 1930, T. Jivkov a intrat țn rîndurile Uni- îî 
unii Tineretului Comunist din Bulgaria. în |932 j 
el devine membru al P.C.B., pe atunci în ils- 
galitate. Rînd pe rînd a îndeplinit importante ft 
sarcini de partid. La început a fost membru al i? 
Comitetului raionului doi din. Sofia, iar din 
1934 pînă în 1936 — secretar al comitetului ra- ft 
ionului de partid trei și membru al comitetului ft 
districtual Sofia al P.C.B.1 &

După invadarea teritoriului Bulgariei de că*, ft 
tre trupele hitleriste și atacul Germaniei fasciste ft 
împotriva Uniunii Sovietice. Todor Jivkov — 
aflîndu-se printre conducătorii organizației de ft 
partid din Sofia — a desfășurat o muncă inten- 
să în vederea organizării luptei întregului po- 
por împotriva ocupanților hitleriști și a agen- 
ților lor din Bulgaria. ft

In 1943 partidul i-a încredințat organizarea 
și conducerea mișcării de partizani din plisa ft 
Botevgrad, iar în iulie 1944, el a fost numit ft 
locțiitor al comandantului Zonei operative nr.vl $ 
(Sofia). \ ft

In zilele insurecției populare antifasciste ft 
din 9 septembrie 1944 ' T. Jivkov a ‘desfă-- 
șurat o vastă activitate fiind unul din coman- !• 
danții unităților de eliberare națională care au 
participat la răsturnarea dictaturii fasciste și ft 
instaurarea puterii populare în capitală.

După 9 septembrie 1944, T. Jivkov a ocupat 
funcții de răspundere în aparatul de partid și ft 
de stat. In 1945 tovarășul Jivkov devine mem- $ 
bru supleant al C.C., iar în 1948 — membru al 
C.C. al P.C.B. Intre 1948-1949, el este secretar 
al comitetului orășenesc de partid Sofia. Jn ft 
acești ani el este ales președintele Comitetului $ 
orășenesc al Frontului Patriei și președintele 
Consiliului popular orășenesc Sofia.

Tn 1950, Comitetul Central al partidului l-a $ 
ales membru supleant al Biroului Politic și se- ? 
cretar al C.C. al P.C.B. ft

Din 1951, el este membru al Biroului Politic $ 
al C.C al P.C.B. In 1954. tovarășul Todor Jiv- 
kov a fost ales prim-secretar al C.C. al Parti- ft 
dului Comunist Bulgar. ft

Incepînd din anul 1945. tovarășul T. Jivkov 
este deputat al Adunării Populare. El este 
membru al Prezidiului Adunării Populare al $ 
Republicii Populare Bulgaria și membru al Con- 
siliului Național al Frontului Patriei.
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liberat acum ca ur
:a Cu toate că guvernul 

cum a 
să a-
puteri 

In sub
net?-e- 
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puneri se daxorește presiuni'or 
puternice exercitate de cercurile 
din S-U-A. interesate in continu
area .jăzboraiui rece“ ș: in in- 
tens:ficarea pregâtirJor

Acest pas înapoi făcut de dele
gația amer.C2nâ a fost prevăzut 
de ahiei de toți ziariștii ameri
cani care au legătură cu cercu
rile influente din S.U.A. Intr-un 
articol publicat la 5 iunie în ^>’ew 
York Herald Tribune" Stewart 
Alsop se întreba ce s-ar Întâmpla 
„dacă, printr-o minune", confe
rința penim dezarmare de h 
Londra s-ar încheia printr un a- 
cord pe baza propunerilor pe 
care Stassen se suunea câ > fost 
împuternicit să ie

La sosirea sa pe 
New York Stassen 
..tratativele totuși 
deși după cum a . 
cursul lor .mai urmează sâ fie re
zolvate numeroase probleme difi-

prezinte, 
aeropcrt'ul din 
a declarat că 
progresează* 

spus eL ta

Criza de guvern din Franța
PARIS 10 (Agerpres) — La

10 iunie Bourges Maunoury 
(membru al partiiu.ui republican 
al radicalilor și rad'caL-socialiști
lor) a anuntat pe 
republicii că acceptă 
noul guvern francez 
timp s-a anunțat că 
a primit oficial demisia guvernu
lui Guy Mollet, (care după cum 
se știe’ a primit vot de neîncre
dere la 21 mai în Adunarea Na
ționali). - , , ■»

Bourges Maunoury a declarat 
cadrul unei conferințe de

președintele 
să formeze 
Tn același 

președintele

presă că intenționează să se pre- 
z r.te in fața Adunării Naționale 
Ia 12 iunie pentru a primi votul 
de învestitură.

Presa pariziană atrage atenția 9 
asupra faptului că Bourges Mau- ‘ 
noury este un adept al partici
pării Franței la ața-numita „pia
ță comună* și. că în calitatea sa 
de ministru a! Apărării Naționale 
în guvernul Guy Mollet, a avut 
un rol important în continuarea 
războiului colonial din Algeria și 
în intervenția împotriva Lgiptu-

prietena

Prin Bulgaria

rile“n

din Liban
BEIRUT 10 (Agerpres). - La 
iunie la Beirut și în Libanul 

de sud au avut loc alegeri par
lamentare. Cu toate că votul a 
luat sfîrșit la orele 17 ((ora'-.lo
cală), despuierea scrutinului s-a 
prelungit din cauze necunoscute 
pînă în dimineața zilei -de 10 
iunie. Tn dimineața zilei ;de 10 
iunie, în Liban nu a apărut nicî 
un ziar. Potrivit comunicatului 
oficial transmis de postul de ra
dio Beirut, cele 22 mandate de 
deputați au revenit la 15 repre
zentanți ai partidelor guverna
mentale și șapte reprezentanților 
opoziției. Datele amănunțite cu 
privire la rezultatele alegerilor 
îndeosebi asupra numărului vo
turilor și a procentului pârtiei* 
panților la vot nu au fost încă 
anunțate.

PAVILIONUL R.P.R 
la tîrgul din POZNAN 
se bucură de succes

la

t
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Am revăzut Bulgaria. însoțind 
delegația noastră guvernamen
tală și de vartid core a făcut o 
vizită de prietenie In sudul Du
nării. încă și azi îmi mai stă
ruie în minte impresionanta So
ție, cu clădirile ei masive și 
impunătoare unde Ia tot pasul 
irJilnești oameni calmi, siguri 
pe ce fac. optimiști. Alături de 
imensele zone de verdeață ale 
capitalei Bulgariei, admiri fața
dele clădirilor — deobicei nu 
prea mari, dar foarte curate, 
bine îngrijite, in nuanțe vii. 
Bulgarilor le plac casele cu fe
restre mari, pentru că. după 
cum spun ei, „au suflet deschis**.

Dar grija gospodărească se 
resfringe în special în înfrumu
sețarea șl amenajarea capitalei 
în ansamblu. Cel ce vine pentru 

' prima oară la Sofia este plăcut 
surprins în primul rînd de ui
mitoarea intimitate a acestui 
oraș. Aici nu vezi forfotă și a- 
gitație. în oraș e multă verdea
ță, în special în partea de sud- 
est a Sofiei, unde se află Par
cul Libertății. Uneori ai impre
sia că te afli într-o stațiune cli
materică.

Sofia este cel mai mare cen
tru industrial al Bulgariei. Ora
șul dă cam un sfert din întrea
ga producție industrială a țării, 
în afară de ramurile industriale 
dezvoltate aici. încă în trecut 
(textilă și alimentară) au apă
rut noi ramuri tinere: industria 
constructoare de mașini grele și 
industria electrotehnică. O deo
sebită impresie lasă noul cartier 
industrial, apărut în partea de 
nord a capitalei. în anii puterii 
populare aici s-au construit o

centrală termoelectrică, o uzine 
constructoare de cazane, combi
natul .Thălmanr.", cel mai 
mare combinat textil de bumbac 
din țară. Vechilor uzine li se a- 
daugă mereu altele noi, mo
derne.

Dar sofienii. la fel ca toți oa
menii muncii bulgari, nu se 
mulțumesc numai cu ceea ce au 
realizat pînâ acum. In planul de 
perspectivă al Sofiei se prevede 
construirea unei suprafețe loca
tive de 1181)00 m.p. Se vor con
strui străzi noi, se vor lărgi ve
chile străzi se vor clădi noi că
mine și grădinițe de copii, poli
clinici, hoteluri. Pentru înlesni
rea transportului urban, se vor 
prelungi liniile de tramvai și 
troleibus cu aproximativ 10 km., 
se vor construi trei poduri, o se
rie de stadioane de cultură fi
zică, grădini și parcuri.

în general, în întreaga Bul
garie, avîntul constructiv reali
zează o adevărată simfonie a 
vieții. Nu trebuie să citezi mul
te cifre ca să-ți dai seama de 
succesele obținute de oamenii 
muncii bulgari în anii democra
ției populare. Ceea ce Bulgaria 
producea în 1939 în 20 de zile 
se va fabrica anul acesta în 
mai puțin de o zi.

încrederea oamenilor în mun
ca lor, și în viitorul lor, se vede 
și din faptul că la ultimul re
censământ populația se ridică la 
7.629.254 de locuitori, adică cu 
aproape 600.000 mai mult decîi 
in 1946.

Acești zece ani nu au cunos
cut numai o creștere a populației 
în vechile așezări. S-a vorbit și

O vedere din centrul orașului Dimitrovgrad
regiunea alpină pînă la smo
chin și măslin, în zonele calde, 
în Bulgaria se spune că clima 
este una din cele mai mari bo
gății ale țării.

Există însă altceva și mai 
important de notat, înseși re
zultatele cotidiene ale țăranu
lui bulgar merită în primul 
rînd cea mai mare atenție din 
partea oricărui vizitator al a- 
cestei țări. Astăzi pe întreg cu
prinsul Bulgariei satele înflo
resc, odată cu transformarea 
socialistă a agriculturii. Gospo
dăriile agricole cooperative de 
muncă (G.A.C.M.) din Bulgaria 
s-au afirmat din plin ca singura 
cale justă spre o viață înstărită 
a țăranilor bulgari. în prezent, 

își construiește noi din rîndul gospodăriilor agri- 
' cole cooperative de muncă fac 

parte 77% din numărul gospo
dăriilor țărănești și 75% din 
întinderea părruntului arabil al 
țării. în cei 12 ani care au tre
cut de la instaurarea puterii 
populare s-a lărgit considerabil 
baza tehnico-materială a agri
culturii socialiste a Bulgariei, 
în prezent, în R. P. Bulgaria 
funcționează 184 S.M.T.-uri. 
numărul tractoarelor (exprimate 
în tractoare de cite 15 C.P.) a 
ajuns la 17.780, iar cel al com
binelor — la 3.035. Odată cu 
mecanizarea agriculturii, s-au 
luat măsuri pentru construirea 
de lacuri de acumulare, sisteme 
de irigație și alte instalații hi
drotehnice.

în anii puterii populare, pen
tru nevoile agriculturii au fost

s-a scris mult despre Dimitrov
grad, dar oricît s-ar scrie parcă 
tot pare insuficient. Cînd în pli
nă cîmpie a Traciei, pe cele 
două maluri ale Marifei, s-a în
ceput construirea Dimitrovgra- 
dului, mulți vorbeau cu avînt 
despre viitor. Unii nu erau chiar 
atit de încrezători. Acum lucru
rile sînt evidente. Străzile largi, 
pavate, adevărate bulevarde care 
duc la uzina chimică seamănă 
cu alei decorate solemn.

Odată cu orașul au crescut și 
oamenii. „Orașul tineretului*' 
— cum a fost denumită așe
zarea care poartă numele ma
relui fiu al poporului bulgar 
Gheorghi Dimitrov — se dez
voltă conținu : uzina de ciment 
,, Vulcan1* 
secții, la fel ca și uzina de 
produse chimice. S-a începui 
construirea unei noi uzine de 
suDer fosfați.

De ce să vorbim însă numai 
de orașele Bulgariei? Oare sa
tele ei răspîndtte pe colinele 
îndepărtate sa-u înșirate pe văile 
apelor nu cunosc o înflorire 
asemănătoare ? Fără îndoială 
că da. Străbătind șoselele pa
vate și drumurile prăfuite ale 
Bulgariei în fața ochilor ți se 
înfățișează o priveliște de basm.

Am aflat de la specialiști bul
gari că există puține țări în 
lume care cuprind pe o distanță 
doar de 300 km. de la fron
tiera de nord pînă la cea de 
sud mai multe zone climaterice. 
Clima bogată îngăduie să crea
scă de la floarea de colț, din

instruiți și trimiși să lucreze 
în S.M.T.-uri, gospodării agri
cole de stat și gospodării agri
cole cooperative de muncă un 
mare număr de tineri specia
liști, agronomi, medici veteri
nari și zootehniști. Transfor
marea socialistă a agriculturii 
a deschis mari posibilități pen
tru folosirea rațională a teh
nicii, pentru aplicarea mai 
largă a realizărilor științei a- 
gricole.

Drept rezultat, s-au mărit 
considerabil recoltele, a crescut 
posibilitatea creșterii animale
lor. Recoltele medii în G.A.C.M. 
depășesc considerabil recoltele 
țăranilor cu gospodării indivi
duale. Au crescut veniturile în 
bani și în natură ale membri
lor G.A.C.M. Se schimbă fizio
nomia satelor. Electricitatea a 
pătruns în viața satelor bul
gare. Se construiesc spitale, 
case de naștere, grădinițe de 
copii. La sate sînt răspîndite 
radioul, cinematograful, cartea, 
ziarele. Cooperativizarea agri
culturii sporește activitatea 
creatoare a țărănimii munci
toare. Din rîndurile foștilor ță
rani individuali s-au ridicat mii 
de inovatori in producție, mai
ștri ai recoltelor bogate.

întotdeauna mă voi bucura 
și-mi voi aminti cu admirație 
prietenească de realizările fra
ților noștri, bulgari.

Z. FLOREA

VARȘOVIA 10 (Corespon
dentul Agerpres transmite): 
După cum s-a anunțat, la 9 
iunie a avut loc inaugurarea 
celui de-al 26-lea Tîrg interna
țional de la Poznan.

Tn ziua de 9 iunie, la amia
ză, în cadrul inaugurării pa
vilioanelor Tîrgului, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Poloniei. Joszef Cyrankiewicz. 
Witold Trampcynski, ministrul 
Comerțului Exterior, precum și 
alte personalități oficiale polo
neze, au vizitat pavilionul 
R.P.R.

In timpul vizitei, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone a făcut aprecieri 
pozitive asupra exponatelor ro- 
mînești și a felicitat pe direc
torul pavilionului R.P R. pen
tru modul de prezentare a ex
ponatelor,. precum și pentru 
stilul arhitectonic al pavilionu
lui. In urma trecerii în revista 
a produselor romînești prezen
tate la acest tîrg. tov. Joszef 
Cyrankiewicz a scris următoa
rele în cartea de aur a pavi
lionului R.P.R. : „Mă bucur 
foarte mult că prietenii romîni 
participă la tîrgul de la Poz
nan. Felicit pe cei care au rea
lizat produsele expuse". • ■

Produsele romînești expus» 
la tîrg'demonstrează în nmd 
viu. succesele industrializării 
socialiste ale țării noastre Ele 
stârnesc interesul firmelor co
merciale și cercurilor de afaceri 
din diferite țări străine.

Tîrgul internațional de la 
Poznan rămîne deschis pînă la 
23 iunie.
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Cu cîteva zile înainte de „europenele" de la Sofia

Luptă pentru minge sub coș.

Baschetul romînesc
a înregistrat o mare victorie

Italianul Reverberi a fluerat de mult sfîrșitul partidei; uratele 
care timp de cîteva minute păreau că îți vor sparge timpanele, 
s-au potolit, tabela de marcaj a rămas implacabilă la 44—4'1. 
(rut mai cădea nici un coș), pe teren ultimii baschetbaliști ro- 
mlni se îndreaptă spre tunel, după zeci de îmbrățișări și sărutări 
reciproce. Da, duminică baschetbaliștii romini au fost beți de 
fericire, ei au răspuns la întrebările cronicarului sportiv cu îm
brățișări....

Trebuie să spunem de la În
ceput că băieții noștri au jucat 
excepțional. Ei și-au învățat bine 
„lecția*, învingînd o echipă cu 
mare experiență, de trei ori cam
pioană a Europei, tocmai prin 
exigența cu care au apl'cal con
cepția tactică stabilită de antre
nori. Putem spune cu mindrie că 
echipa noastră a trecut de faza 
„copilăriei" ei și este in prezent 
o formație matură, așa cum ne-a 
dovedit-o in ultimul timp și mai 
ales acum in partidele cu Italia 
și U.R.S.S.

In fața excelentei pregătiri

Loturile noastre de fotbal

atletice a sovieticilor, romînii au 
răspuns cu promptitudine, cu o a- 
părare excelentă, mobilă, care în 
ultima instanță a determinat vic
toria echipei noastre.

Dacă jocul n-a fost într-ade- 
văr prea spectaculos, el a captivat 
prin dramatismul evoluției sco
rului. E drept, romînii au con
dus cea mai mare parte a jocu
lui, dar ..șarjele- iui Stonkus, Bo- 
cikariov și Zubkov, ca și„. minu
tul 31 care marchează o teribilă 
ofensivă a oaspeților care obțin 
cinci puncte consecutive refac 
diferența și iau conducerea, ne-au 
dat emoții.

Duminică pe stadionul „Repu
blicii', baschetbaliștii au luptat

Baschetbaliștii romini pot ple
ca optimiști și încrezători în ca
pitala Bulgariei. Puși pe lucruri 
mari, ei pot într-adevăr să facă 
un lucru mare la Sofia. Echipa 
e in ascendență de formă și a 
căpătat de acuma o rutină inter
națională dupj cum ne-a de
monstrat examenul de duminică. 
Sperăm ca peste zece zile, să ■- 
vem ocazia să constatăm că bas
chetul romînesc va ocupa locul 
pe care-1 merită în Europa. Spe
răm ca acesta să fie anul afir
mării depline a baschetului nos
tru. Sint insă, încă multe lucruri 
de făcut pînă la Sofia. Am vrea 
să atragem atenția in special a- 
supra unui lucru pe care l-am 
mai semnalat și în cronicile noa. 
stre anterioare: imprecizia lovi
turilor la coș !

De asemenea, ne-am mirat d» 
ce baschetbaliștii romini n-au fo
losit gama subtilităților tehnice 
pe care le-au etalat in meciul cu 
Italia. Nu e vorba de simple a- 
crebații, ci de execuții tehnice,

A început concurau! Internațional de tenia
sz

DUPĂ PRIMA ZI...
.* T

Zilele călduroase de vară au adus pe terenurile din str. dr. 
Stalcovici animația obișnuită a unui concurs internațional. Simți 
aci o forfotă, în care descifrezi emoția, incertitudinile, nerăbdarea. 
Duminică dimineață, mulți dintre jucători priveau panourile pe care 
se înscriau numele lor. Ce scoruri vor fi trecute în dreptul acestor 
nume ? O zi mai tîrziu, cunoscuta a început să fie dezlegată.
„Preludiur concursului interna

țional de tenis s-a consumat du
minică cu replica pe care tinerii 
noștri jucători au dat-o colegilor 
lor sovietici, lntîlnirea, evident 
echilibrată, a fost viu disputată, 
solicitind o punere în valoare a 
tuturor resurselor de care dispu
neau combatanții. Bosch l-a învins 
pe Lihaciov, însă Bardan a pier
dut la Potanin, deși cîștigase un 
set iar în al doilea conducea cu 
4—0. Jucînd la valori variate, cu 
fluctuații mari, depășit de momen
tele dificile, Bardan a pierdut 
setul cu 5—7 și a cedat în ur
mătorul cu 2—6. La dublu, Bar
dan și Serester au învins de o 
manieră categorică pe Lihaciov și 
Potanin.

„PreludiuF duminical a fost

complectat de o întîlnire sovieto- 
bulgară dominată net de tenis- 
manii sovietici. N-au lipsit de pe 
teren nici ceilalți concurenți. Unii 
s-au antrenat, iar alții s-au mul
țumit să fie simpli spectatori.

In sftrșit, dimineața de luni a 
început să dea primele răspunsuri 
pronosticurilor. Pe terenuri, soa
rele era prezent din belșug. In 
schimb, cam lipseau spectatorii. 
La capitolul prezență, trebuie să 
notăm și surprizele. Una este* a- 
ceia că jucătorii italieni și-au con
tramandat participarea. Altele, 
cele mai multe, s-au înregistrat pe 
terenurile de joc. Să vă relatăm 
cîteva. Nu tocmai plăcute, dar... 
surprize. Zacopceanu și Caralulis 
au fost eliminați în mod neaștep
tat, primul de către bulgarul Ciu-

pafM Iar al ’doilea 'de căită 
ghiarul Palinkaș. Zacopceanu d 
pierdut un set cu 0—6 iar urmă
torul cu 7—9, ceea ce sugerează 
o inconstanță evidentă și o ti
morare în fața unui adversar care 
n-a strălucit. Satisfacția unei vic
torii ne-a fost adusă de tînărul 
Bosch care l-a eliminat pe cam
pionul libanez Samir Khoury i 
6—8, 6—2, 6—4. Nu putem trece 
cu vederea nici succesul lui Ju- 
hasz în fața campionului R.S.F.S.R., 
Anisimov : 7—5, 6—1. Pentru tu
rul următor la simplu bărbați 
s-au calificat 12 jucători romîni. 
La simplu fete au rămas în com
petiție 7 reprezentante, printre 
care Ponova, Namian și Stăncescu. 
O impresie bună a lăsat franceza 
Bucaille.

Soarele

După concursul de șah

SISTEM „ELVEȚIAN"

pe terenurile de antrenament
Reprezentativa A în formă, dar lotul secund mai 

formației de tineret
Duminică, loturile noastre re- următoarea echipă : Toma. Zavoda 

prezentative de fotbal și-au con- II, Apolzan, Neacșu, Ulinoia. 
tinușt pregătirile în vederea in- Bone, V. Anghel, Constantin. Ene. 
tîlnirilor internaționale de la sfîr- Ozon, Tătaru. La antren. —en: s- 
șitul săptămînii. mai fost întrebuințați Voir.escu.

Reprezentativa A, care pleacă ’Pahonțu, Onisie, Nicușor. P V.:. 
doveanu.

Lotul B a jucat la P'.oești tn 
compania Energiei Flacăra Pioești 
Meciul, care s-a terminat la ega
litate 2—2, a arătat că secunzi! 
noștri continuă să joace bme in 
apărare, dar slab în atac. A ju
cat următoarea formație: Birtașa. 
Zbîrcea, Brînzei, Ivănescu, AL Va- 
sile, Mihăilescu, Hasoti, Meszamș. 
Alexandrescu, Zavoda, I. Sora. Au 
mai jucat Caricaș, Jenei, Bancic. 
Demien.

Pe stadionul „23 August* repre
zentativa de tineret a primit o re
plică neașteptată din partea echi
pei Progresul F. B-, formată din 
mulți tineri jucători. Antrenamen
tul s-a transformat intr-un meci 
de luptă. Cu toate că temperatura 
a fost ridicată, s-a jucat rapid. Ju
cătorii de la Progresul au condus 
de două ori și abia spre sfîrșitul 
meciului au cedat cu foarte mare 
greutate. Scor final: 4—3 pentru 
tineret.

joi. la Atena, unde va susține pri
mul meci din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial, a ju
cat cu Dinamo 6 (categ. B). Pen
tru ca fotbaliștii primei noastre 
echipe să se obișnuiască cu con
dițiile de joc de la Atena, meciul 
a avut loc pe terenul de sgură 
al Progresului F. B. De aseme
nea, n-â lipsit nici căldura, care a 
fost foarte mare. Antrenamentul 
a fost util și în cadrul desfășurării 
lui echipa a dovedit omogenitate 
și finalitate în atac. Scopul pro
pus a fost atins: jucătorii s-au 
acomodat în general bine cu noile 
condiții de joc. Rezultatul meciu
lui : 7—1 pentru reprezentativă.

De la tov. Gh. Popescu — antre
nor de stat — am aflat că repre
zentativa noastră nu va suferi nici 
o modificare față de cea care a 
jucat la Moscova. Vom alinia deci

jchoapătă — Stabilirea

Astfel 
poate rezj

retezi i

Două j
RECORDURI*
LA ÎNOT î

Soarele mai fierbinte poate \ 
ca niciodată în acest an a corn- x 
plectat fericit atmosfera sârbă- J 
torească în care componenții a 
lotului republican de natalei 
s-au întrecut în bazinul frumo- a 
sului complex sportiv „Dante 
Gherman- din Capitală. Și a 
dacă înotătorii s-au bucu- j 
rat do condiții optime de j 
întrecere, spectatorii prezenți (> 
în tribune în număr des- j 
tul de mare, au avut satis-1 
facția de a fi martori la stabi-racția ae a ii marton la stăm- 

I lirea a două noi recorduri re- (► 
J publicane. Autorii lor sînt Ga

briela Mangezius de la „Pro- 
d gresul“-Sibiu, care la proba de

200 metri bras senioare a rea-
V lizat un nou record cu timpul p 
0 de 3:05,9 (vechiul record p
V 3 :06’6) și Ștefan Ionescu de la 
0 C.C.A. care în cadrul probei de

800 metri liber seniori a obți-p 
0 nut rezultatul de 10:26,5 nou(l 

record republican (vechiul re- (i 
cord fiina de 10 :35). < i

La bras băieți, victoria a fost i» 
J obținută de înnotătorul militar (' 

Felix Heitz cu timpul de (• 
1:17,2. d

a ea

tira de
rea for Cozma. Szakacs.
I. Lazir (Stanca), Soare, Bodo- 
Nunveiller (Neamțu), Ene IL D 
Munteanu. Bukossy, Seredai. Mi- 
lea. Rezerve: Ghiță, Mureșan. 
Mateianu, Eftimie și Semenescu.

Atleții noștri victorioși 
peste hotare

La sfîrșitul săptătrunil trecute 
atleții romini au fost prezenți la 
startul a trei-mari concursuri in
ternaționale organizate la Varșo
via, Atena și Istanbul. Reprezzn- 
tanții țării noastre au avui e 
comportare excelentă reușind să 
obțină 7 victorii de răsunet care 
confirmă forma bună pe care o 
dețin la acest început de sezon 
international.

După succesele obținute slmbă- 
tă de Iolanda Balaș (înălțime), 
N. Rășcănescu (ciocan) și Flori- 
ca Oțel (800 m) tn concursul 
,. Memorialul Kusocinski** de la 
Varșovia, și Zoitan Vamoș în 
proba de 800 m. la concursul 
internațional de la Istanbul și cei
lalți sportivi romini au cucerit 
noi victorii de prestigiu.

La concursul internațional or
ganizat la Atena, Hie Savel a cu
cerit două locuri în fii în probele 
' — ........................ de

cu 
pe 
m.

. __ ____ _ de
'8110, Iar săritorul tn înălți

me C. Dumitrescu s-a clasat de 
asemenea pe locul doi cu 1,85 m.

La Istanbul Gh. Stănel a obți
nui victoria în cursa de 400 m. 
garduri cu rezultatul de 54"6fl0, 
iar Ion Soeter s-a clasai al trei
lea la InUfime cu 1,88 m.

Dintre celelalte performante în
registrate In concursul internatio
nal de la Varșovia, trebuie remar
cat in primul rind rezultatul de 
82,98 m. obținut de polonezul 
Sidlo la aruncarea suliței și ex
celentul timp obținut de cehoslo
vacul Iungwirt la 1500 m. plat: 
T4Z0.

pertm fiecare balon erei nd • 
partid* specifică de campionat. 
ValdnujBs și Zobkov au dus la 
cn> mingi s?>ndide de La serac- 
dxsmță. dar La acest capitol ja- 
rttarii sovietici za riatas datori. 
N-ara pa tea spme că ecHpa de 
baschet a Roamnăci a excelat ta 
arsBcâr.le de la seni-fstaața. 
De altfel $i cele nai aralte pai:- 
te an fost marcate pen taritari 
libere. Dar jocul mchrs. seraa al 
unei prudențe bme fsstiEcate wn 
permitea riscuri De aceea k*iețu 
noștri au ținut mingea si an pns 
la coș numai din poziții sigere. 
avind in vedere că adversarii lor 
sint excelenți m siguranța ca 
care ciștigă mir.gik la ambele 
panouri. Faptul cg basche’bafiș- 
tii <En reprezentativa L'niinbi So
vietice aveau superioritatea la 
inălțime n-a dat tej roade pen
tru ei. Ei n-au reușit nici să-ia 
surprindă pe jucătorii noștri prin* 
viteză. Credem că uneori, insă, 
jocul lor atletic a fost exagerat, 
lucru care i-> costat multe coșuri 
in urma loviturilor libere.

Sovieticii, cu o echipă In pri
menire, cu jucători de mare spe
ranță, au reușit intrări spectacu
loase sub panou și ne-au uimit 
printr-o apărare ermetică.

Mai sint citeva zile pînă 
„europenele- de baschet de 
Sofia.

liesen ie N. RADULESCU) 
ieși spectaculoase foarte practice 
Aceasta mai ales referitor la tre
cerile de balon din imediata a- 
prnuiele, dublate de schi nburi 
derutante de locuri.

Transmitind un călduros și pu. 
teruic bravn echipei noastre r«- 
pcunstatrve de baschet, ae gia- 
d»« ia special la Folbert Nedei. 
Costesca a la ' inepuizabilul 
Nagy, extrew de util echip-i.

Sincerele roastre felicitări an
trenorilor Vâsle Popescu și Al. 
Pcoesca de la care așteptăm o 
inc-uirare la lei de comnetentâ 
a reprezentat Tei și la Sofia

M. ZONIS

ÎNREGISTREAZĂ 
ELECTRIC MUTĂRILE

la 
Ia

Victorie dinamovistă 
la rugbi

de 400 m. plat cu timpul 
48”4!10 și 400 m. garduri, 
33?’lJ10, Ion Bădici a terminat 
locul doi tn cursa de 3000 
obstacole cu rezultatul 
ysrr

din toate colturile lumii
la Jocurile sportive de la Moscova
O adevărată înfîlnire a campionilor olimpici—Aflu

ență de participant
Mai pufin de două luni au rămas pînă la deschiderea celei de-a 

II l-a edifli a Jocurilor sportive ale tineretului de la Moscova. 
Pe adresa Comitetului Olimpic al U.R.S.S. — organizatorul În
trecerilor — zilnic sosesc noi înscrieri din numeroase țări. Ase
menea confirmări de participare au fost primite recent din partea 
jucătorilor clubului austriac de tenis de masă „Viena“, a înotă
torilor din Argentina, a baschetbaliștilor din Belgia, a gimnaș- 
tilor din Mexic, a canoterilor din insulele Havai și a cicliștilor 
clubului italian „Adzini“.

Federația australiană de atletism a informat recent Comitetul 
Olimpic al U.R.S.S. că la Jocurile de la Moscova va participa și 
cunoscutul atlet australian Allan Lawrence, ciștigătorul medaliei 
de bronz iri proba de 10.000 m. plat la ultima ediție a Olimpiadei. 
In zilele Jocurilor, în Capitala Uniunii Sovietice vor putea fi 
văzuți numeroși campioni olimpici cum sînt înotătorii: Crapp, 
Fresser și Henricks (Australia), atlejii O’Brien (S.U.A.), Reed 
(Noua Zeelandă), boxerul Behrend (R.D. Germană), canoistul 
Rottman (R.P.R.) și alții. Pînă în prezent numărul sportivilor din 
străinătate care și-au anunțat participarea la Jocuri a trecut de 
cifra de 4000.

După datele preliminare care există la comititul de organizare 
a Jocurilor la competiția de atletism vor lua parte sportivi din 
21 de tari, la înot 10 țări, baschet și box cîte 15 țări, ciclism 14 
tari, gimnastică 12 tari. Cu mult interes este așteptată evoluția 
echipei reprezentative de hochei pe iarbă a Indiei, deținătoarea 
titlului de campioană olimpică.

Și de data aceasta 
rivalitatea dintre e- 
chipele fruntașe al« 
rugbiului nostru — 
Dinamo București și 
C-C-A. — s-a tranșat 
In favoarea dinamo- 
viștilor, care după un 
meci extrem de dis
putat, desfășurat du
minica dimineața pe 
Stadionul tineretului, 
și-au adjudecat o me
ritată victorie cu sco
rul de 17-12 (9-3). In 
cursul desfășurării 
meciului și in special 
în prima repriză, di- 
namoviștii au mani
festat o ușoară su
perioritate rezultată 
din omogenitatea 

înaintașilor, din ra
piditatea lor. In cea 
de a doua repriză, 
jocul și-a pierdut din 
spectaculozitate de
venind dur, datorită 
atît nervozității jucă
torilor. cît și cîtorva 
greșeli de arbitraj

Scrîmerii

Sub acest aspect, fa
zele frumoase oferite 
de ambele echipe in 
repriza I-a au fost 
umbrite de numeroa
sele momente de nes- 
portivitate, ivite în
spre sfîrșitul celei de 
a două părți a meciu
lui. Animatorii aces
tor momente (Penciu, 
Chiriac, Paloșanu și 
alții) nu au nici o 
acuză pentru compor
tarea lor nesportivă 
cu totul inadmisibilă 
pe un teren de sport.

O notă proastă me
rită și organizatorii 
meciului care au pro
gramat această întil- 
nire pe un teren im 
propriu atit sub as
pectul capacității cit 
și al condițiilor pe 
care le oferă jucători
lor și spectatorilor. 
Fără să considerăm o 
scuză pentru jucătorii 
care s-au comportat 
nesportiv, credem că

nervozitatea unorx 
m datorat șl cîtorva 
spectatori prea înfier- 
bîntați care, înghe- 
suindu-se pe tușe au 
incitat jucitoni la 
brutalități, părăsirea 
terenului, au insultat 
arbitrii etc. Serviciul 
de ordine a fost ca 
și inexistent

Se impune o mai 
mare exigență în a* 
legerea terenurilor 

care urinează să găz 
duiascâ jocuri de o a- 
semenea importantă 
Este inadmisibil ca 
in timpul unui joc 
asemănător celui de 
duminică, spectatorii 
să pătrundă pe te
renul de joc pentru 
a urmări mai bine 
fazele ce se desfă
șoară în cealaltă par
te a terenului, cum 
s-a întîmplat la me
ciul despre care vor
bim.

E. PITULESCU

INDIA PE DRLMLL 
DEZVOLTĂRII MIȘCĂtll 

SPORTIVE

Farurile sportive din India 
au luat în ultimul rimp o serie 
de măsuri in scopul dezvoltării 
sportului și ridicării mvehikd 
performanțelor sportivilor in
dieni. Printre acestea figurează 
și hotărirea de a fi angajați o 
serie de antrenori cu experiență 
din străinătate. Cunoscutul ju
cător englez de tenis de masă 
Victor Barna a acceptat invita
ția de a se ocupa de pregătirea 
sportivilor indieni în g cea st 5 
disciplină. Gimnaștii și voleiba
liștii vor fi antrenați de specia
liști sovietici, în timp ce atle
ții și baschetbaliștii vor primi 
îndrumările unor antrenori a- 
mericani.

O nouă metodă de antrena
ment a înotătorilor australieni

romînî învingători
întrecerea de scrimă dintre 

echipele F.S.G.T, (Franța) și 
Progresul, ne-a adus satisfacția 
unei noi victorii internaționale, 
jucătorii Progresului obținind o 
meritată victorie la scorul de 
3—T. Nu este mai puțin adevă
rat că, cunoscînd valoarea echi
pei noastre (de altfel întărită cu 
două elemente valoroase: Olga 
Orban și Tiber iu Bartoș) pronos
ticurile indicau favorită echipa 
romînă. Echipa sindicală france
ză s-a dovedit mai bine pregă-

tită la sabie unde beneficiază de 
aportul unui trăgător foarte în
zestrat, Andre Marcou, probă la 
care de altfel au și cîștigat,. La 
floretă, oaspeții s-au dovedit Insă 
mai slab pregătiți, atit la fete cit 
și la bărbați.

Scorul cu care au cedat, 11—5, 
vorbește de la sine despre acest 
lucru.

La floretă fete, echipa noas
tră a cîștigat toate asalturile, 
iar la spadă oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 5—#.

După cum se anunță din 
Melbourne, doi dintre cei mai 
buni înotători din lume pe dis
tanțele scurte în stilul liber, D. 
Henricks și D. Freser, care la 
ultima ediție a Jocurilor Olim
pice au cucerit două medalii de 
aur, au început antrenamentele 
după o metodă nouă în care un 
loc important îl ocupă ridică
rile de haltere. Cei doi înotă
tori australieni au declarat că 
această metodă a și început 
să-și arate roadele în creșterea 
măiestriei lor sportive. Răspun- 
zînd întrebărilor ziariștilor, 
Dawn Freser a declarat că 
speră ca la cea de a III-a edi-

Primi competiție de 
acest gen organizată 
la noi a adus rezul 
tate interesante, mul
te partide bune și în
vățăminte prețioase 
pentru antrenorii și 
jucătorii noștri.

In primul rind, tre
buie semnalate nume
roasele victorii obți
nute de candidat mae
ștri la maeștrii spor
tului. cea mai mare 
parte a lor după par
tide de valoare. Ast
fel» Stanciu a cîștigat 
la Ciocîltea și Sei- 
meanu. Nacht la Tro- 
ianescu și Reicher. 
Menas la Ciocîltea și 
Troianescu, Fischer la 
Reicher. Desigur ar 
mai fi în acest sens 
de menționat partide, 
dar cele arătate sînt 
concludente. Există 
între jucătorii tineri 
elemente de valoare 
cărora le trebuie cît 
mai multe concursuri 
pentru a cîștiga expe
riență și a se putea 
afirma. Lotul nostru 
reprezentativ are de 
cîștigat prin promo
varea acestora după 1 
o pregătire mmuțioa-, 
sâ și la timp făcută.

Concursul a dat loc 
la partide foarte dis
putate și au lipsit a- 
proape complect „re
mizele de salon-. Nu
mărul redus de runde 
și importanța deosp- 
bită pentru clasamen-

tul final a unei vic
torii, a unui punct 
întreg a decis pe toți 
jucătorii să joace cît 
mai hotărît, bineînțe
les unii cu mai mult, 
alții cu mai puțin suc- 
ces. Au avut de cîști
gat de aci nivelul și 
spectaculozitatea tur
neului.

Cred că se poate 
elabora acum un bun 
sistem de pregătire a 
loturilor reprezentati
ve de șah de seniori 
și juniori, pe baza îm
binării studiului indi
vidual și a analizei 
colective cu organiza
rea de concursuri de 
antfenament după a- 
cest sistem. O carac
teristică a acestuia— 
nu Iți cunoști adver
sarul decît înaintea 
partidei — este cît 
se poate de utilă pen
tru concursurile și 
meciurile internațio
nale, unde nu ai în
totdeauna posibilita
tea să te pregătești 
la adversar.

Un alt folos al a- 
cestui turneu organi
zat într-o perioadă de 
obicei lipsită de con
cursuri, este acela 
că a dat jucătorilor 
posibilitatea să veri
fice prin joc stadiul 
lor de pregătire și să 
tragă învățăminte.
Astfel, Dr. Troianes- 

cu și Victor Ciocîltea 
care în curînd vor

lua startul tn întîlniri 
internaționale, au a- 
rătat de exemplu că 
sînt aproape de for
ma lor cea mai bună 
în partidele cu Radu
lescu și respectiv, Ne
grea, dar că mai au 
și deficiențe în pre
gătire, ca acelea din 
partidele cu Menas 
Borel, care de altfel 
au și fost prompt 
sancționate.

Recomandînd acest 
.sistem pentru con
cursuri de antrena
ment, de popularizare 
și de calificare, sînt 
de făcut rezerve se
rioase cu privire la 
utilizarea lui în dife
ritele faze ale Cam
pionatului Republi
can.

In încheiere este de 
evidențiat Inițiativa 
secției de șah Ener
gia București de a 
organiza un turneu 
de valoarea acestuia, 
într-o perioadă de 
obicei de „acalmie șa- 
histă“, inițiativă care 
ar fi bine să fie ur
mată și de alte aso
ciații.

In clasamentul fi
nal al concursului, 
locurile 1-2-3 sînt ocu
pate de Stanciu, Voi- 
culescu, Sutiman cu 
5 pct. iar locurile 4-5 
de Menas, Fischer cu 
i'/a puncte.

EM. REICHER 
maestru al sportului

nu-i prietenos cu con-

IRINA PONOVA

fie a Jocurilor sportive ale tine
retului de la Moscova unde va 
participa, să se găsească în cea 
mei bună formă în urma apli
cării noii metode de pregătire.

PALMARESUL BOXERULUI
MAGHIAR LASZLO PAPP...

—care de curînd, cu aproba
rea forurilor sportive din R. P. 
Ungară, a susținut primul meci 
ca profesionist, este deosebit de 
bogat In activitatea sa de a- 
mator, Laszlo Papp a susținut 
230 de întîlniri din care a pier
dut numai 12. El a cucerit de

ilia (80 km.) în 29 ore și 23 mi
nute.

ORGANIZAREA 
SPORTULUI IUGOSLAV

★ Printr-o hotărîre a guver
nului iugoslav a luat ființă Co
mitetul federativ de cultură fi
zică. Acest for va funcționa pe 
lîngă guvernul iugoslav avind 
sarcina de a dezvolta mișcarea 
de cultură fizică și a dirija sub- 

prevăzute în bugetul 
în domeniul sportului.

TRADIȚIE
lista

vențiile 
de stat

* Pe
/ e

RECUNOȘTINȚA

dinSt In orașul Durham 
S.U-Ă. eu un mare număr de 
campion» olimpici negri un 
grup de spectatori negri, dori
tori ai asiste la o manifestație 
tportied au fost „poftiți4 să in
tre printr-o intrare separată a- 
menajată recent pentru sportivii 
de culoare. Fără comentarii I

celor mai făgădu- 
itoare speranțe 
ale federației
britanice de te
nis figurează
Stanley Matews. 

Pentru a lă
muri orice neîn
țelegere trebuie 

să precizăm că renumitul 
fotbalist englez nu s-a ho
tărît la cei circa 47 de 
ani ai săi să înceapă o nouă 
carieră sportivă, ci este vorba 
pur și simplu de fiul său care 
poartă același (celebru) nume 
dar numără numai 11 primă
veri.

curenții. Dacă spectatorii se pot 
deplasa ușor de pe un teren pe 
altul, în schimb jucătorii au încă 
un adversar care-i incomodează 
serios. Un loc de refugiu căutat 
în mod deosebit este bufetul, unde 
o bere rece îți dă puteri să te 
reîntorci în tribune.

Pe aleile ce înconjoară ca un 
brîu terenurile, asistăm la o veri
tabilă promenadă. Spectatorii trec 
în revistă partidele și le aleg pe 
cele mai pasionante. Jucătoarea 
franceză Kermina e nehotărîtă. În
cotro ? Ne apropiem de ea ca să 
schimbăm cîteva cuvinte:

— Primele impresii ?
Clasica noastră întrebare obține 

un răspuns laconic:
— Am sosit abia azi dimineață. 

Deci de puțin timp. Insă pot 
spune că pînă acum, am adunat 
impresii dintre cele mai bune...

— Despre viitoarele adversare 
ce ne puteți spune ?

— Cu puține excepții, îmi sînt 
necunoscute. Ca jucătoare, bine
înțeles. Altfel, sînt foarte simpa
tice...

I-am promis cunoscutei jucă
toare că îi vom solicita un in
terviu după confruntările cu adver
sarele ei. Propunerea a fost accep
tată.

Din bogatul program de după- 
amiază, după ce am fost martorii 
victoriei cuplului sovietic Kuz- 
menko-Filipova în fața Marianei 
Niculescu și Ecaterinei Roșianu, 
alegem vizionarea partidei de 
dublu bărbați, care a opus pe ti
nerii noștri jucători Bardan și D. 
Viziru cuplului libanez Samir 
Khoury-Elie Attieh. Partida a a- 
vut o desfășurare pe alocuri dra
matică. Primul set a revenit liba
nezilor cu 6—4. In al doilea set, 
jucătorii noștri deși conduși ct( 
1—4 reduc handicapul la 5—5, 
pentru ca să piardă cu 5—7 după 
o luptă mare. Păcat că nervozi
tatea lui Viziru care a pierdut 
multe mingi a influențat compor
tarea cuplului romîn și ratat o 
posibilă victorie.

La dublu fete s-au remarcat 
victoriile înregistrate de Bucaille- 
Kermina asupra lui Kendeffy-Do- 
bosiu și Namian-Ponova asupra 
cuplului Bistriceanu-Orensky.

La sfîrșitul primei zile, panou
rile cu numele jucătorilor începu
seră să fie complectate. Dar, n-a 
trecut decît o singură zi...

E. OBREA 
R. LUCIAN

La ciclism — semifond

N-a putut fi stabilit 
campionul...

REZISTENȚA

* Egipteanul Ahd El Mo
mim Abdi a slr&Mtuf înot dit- 
tzmța dintre Port-Said fi Irma-

PRIMA ABSENȚA

★ Echipa de fotbal a Sue 
diei nu va participa la Jocurile 
Olimpice de la Roma în 1969. 
Hotarîrea federației suedeze a 
provocat stupoare dat fiind că 
această țară a cîștigat turneul 
olimpic de la Londra în 1948 șt 
a avut o comportare excelentă 
la Helsinki în 1952.

S. SPIREA

Șoseaua București—Găești a 
fost duminică locul de desfășurare 
al finalelor campionatelor republi
cane de ciclism — semifond. DE
OARECE IN COMPETIȚIA RE- 
ZERVATA SENIORILOR ÎNVIN
GĂTORUL CURSEI GH. ȘER- 
BAN (C.C.A.) NU A REALIZAT 
MEDIA ORARA STABILITA PRIN 
REGULAMENT (41 KM.) EL NU 
A PRIMIT TITLUL DE CAM
PION REPUBLICAN. In general 
întrecerea a fost anostă și la sfîr
șitul cursei Gh. Șerban a cîștigat 
la sprintul final realizînd pe 100 
km. timpul, de 2h28’55” (regula
mentul prevedea un timp de 
2h26’20”). In același timp au mai 
fost cronometrați A. Șelaru (Di
namo), N. Molnar (Locomotiva), 
A. Folbert (Energia) și alții.

La fete titlul a fost atribuit ci- 
clistei Herta Schuster (FI. Ro
șie).

— Recunosc că e mare cinste pentru mine să ruleze niște cicliști fruntași în plasa mea, dar x 
jale cu nevastă-mea dacă întîrzii la masă !.- (desen de MATTY)
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