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Salut frățesc poporului bulgar Să executăm la timp lucrările agricole de toamnă!
PRIVIȚI DRAGI CITITORI pagina a 

treia a ziarului. Ea conține multe 
știri, fapte vii, sosite de peste Du- 

ăre, de la poporul frate bulgar. Citești 
articole, privești fotografiile și nu poți 
să nu te bucuri, să nu îți simți inima 
tresărind de bucurie. Iți apare înaintea 
ochilor imaginea vie a Bulgariei noi, a 
vieții ce înflorește pe meleagurile unde 
nu numai trandafirul ar putea fi luat 
drept simbol național ci și chipul tine
resc, vesel al tînărului constructor al so
cialismului. Și desigur că astăzi la Sofia, 
la Plovdiv sau într-un sat oarecare prin
tre cei care defilează mîndri fericiți, se 
găsesc și cei cîțiva tineri care semnează 
scrisorile din ziarul nostru. Fără să vrei 
gîndurile îți zboară cu 10 ani în urmă. 
Oare despre ce ar fi scris ei atunci ?. 
Una din scrisori răspunde la această între
bare. Tînăra Țvetana Vitanova povestin- 
du-și viața, arată ce a însemnat pentru 
tinerii bulgari eliberarea de sub jugul 
fascist de către Armata Sovietică și in
staurarea regimului democrat-popular.

10 ani au însemnat pentru poporul bul
gar mai mult decît secole, căci Bulgaria a 
pornit la 9 Septembrie 1944 pe calea noii 
sale dezvoltări istorice ca stat democrat, 
liber și iubitor de pace.

La 9 Septembrie 1944, puține zile după 
ce și țara noastră a cunoscut zorii liber
tății, poporul bulgar și-a luat soarta în 
propriile sale mîini și sub conducerea glo
riosului Partid Comunist din Bulgaria, în 
condițiile favorabile create de înaintarea 
vertiginoasă a Armatei Sovietice a răs
turnat dictatura fascistă rupînd Bulgaria 
de lagărul imperialist.

A trecut de atunci un deceniu glorios, 
plin de mărețe înfăptuiri. Succesele po
porului bulgar umplu inimile noastre de 
bucurie. Prietenia tradițională dintre po
porul romîn și bulgar a căpătat un nou 
conținut. De data aceasta la cîrma țărilor 
noastre se găsesc guverne populare care 
au pus capăt politicii de dezbinare și vraj
bă pe care încercau s-o întrețină slugoii 
imperialiști din Bulgaria și Romînia.

Popoarele noastre s-au găsit unite în 
cadrul marelui lagăr al păcii și socia
lismului, s-au găsit unite prin lupta lor 
comună pentru pace și socialism, s-au 
găsit unite prin dragostea lor comună 
față de eliberatoarea lor —Uniunea So
vietică.

An de an legăturile noastre cu Bul
garia devin mai strînse, pe toate tărîmu- 
rile. Din Giurgiu pleacă mereu încărcă
turi de mărfuri peste Dunăre pentru ca 
la reîntoarcere produsele bulgărești să 
tie aduse în R.P.R. In librării întîlnești 
nenumărate traduceri din literatura clasi
că și modernă bulgară. O expresie grăi
toare a relațiilor de tip nou, fără prece
dent în istorie, statornicite între țările 
lagărului democratic este măreața con
strucție a podului recent inaugurat peste 
Dunăre. Această grandioasă construcție, 
înălțată peste apele străvechiului fluviu, 
ce scaldă pămînturile bulgărești și ro- 
mîneștl, a fost posibilă datorită ajutorului 
multilateral al Uniunii Sovietice ca și 
sprijinului unor țări de democrație popu
lară. De neconceput este o asemenea 
colaborare în lagărul imperialist unde 
domnește legea necruțătoare a concuren
ței, unde imperialismul american duce o 
politică de înrobire șl ruinare a parte
nerilor lui.

Trainică șl de nezdruncinat este șl pri
etenia dintre tineretul bulgar și tineretul 
romîn. Nenumărate delegații de tineri 
bulgari au vizitat țara noastră, iar în Bul
garia tinerii romîni au cunoscut ospitali
tatea tradițională a poporului frate de 
peste Dunăre.

Astăzi, tinerilor din țara noastră ca de 
altfel întregului nostru popor le sînt bine 
cunoscute succesele obținute de Bulgaria 
democrat populară. Ca pe o bucurie pro

prie a primit poporul nostru vestea des
pre îndeplinirea planului cincinal al 
R.P. Bulgaria. In producția globală a în
tregii economii naționale a R.P. Bulgaria, 
producția industrială reprezenta la sfîr
șitul anului 1952, 55,9 la sută, în timp ce 
în 1939 greutatea ei specifică era de nu
mai 27 la sută. In 10 ani producția globală 
a industriei bulgare a crescut aproape de 
5 ori. Aceste cifre, rod al muncii îndîrjite 
a muncitorimii bulgare, sub conducerea 
partidului, exprimă transformarea Bul
gariei dintr-o țară agrară, înapoiată, în
tr-un stat industrial-agrar.

Au apărut ramuri industriale noi, au 
fost reconstruite intreprinderile vechi și 
utilate cu tehnica modernă. Aceste rea
lizări pe tărîmul industrial au fost posibile 
grație ajutorului Uniunii Sovietice.

Succese deosebite a obținut poporul 
frate bulgar și în transformarea socialistă 
a agriculturii. Astfel pînă la sfîrșitul pri
mului cincinal au fost create în țară 
2747 gospodării agricole cooperative de 
muncă, care grupează 52,3 la sută din nu
mărul gospodăriilor agricole și ocupă 60,5 
din întreaga suprafață cultivată. Trebuie 
subliniat de asemenea gradul de mecani
zare al agriculturii bulgare unde 66 la 
sută din principalele lucrări agricole în 
gospodării agricole cooperative de muncă 
sînt efectuate cu mașinile. Și cea mai con
cludentă dovadă a progreselor agriculturii 
bulgare în condițiile socialiste este creș
terea producției globale a culturilor ce
realiere cu 17,4 la sută în 1953 față de 
1939 și cu 58,7 la sută la culturile tehnice.

Aceste succese au fost posibile datorită 
politicii Partidului Comunist din Bulga
ria care bazîndu-se pe învățătura lenini
stă a întărit continuu alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime — temelia puterii 
democrat-populare.

Ca și în toate celelalte țări ale lagăru
lui democrat grija pentru satisfacerea ne
voilor materiale și culturale ale oameni
lor muncii este suprema lege a puterii 
populare. Este îndeajuns de arătat că în 
10 ani de la eliberare au fost construite 
802 școli, dintre care 102 școli medii, au 
fost create 64 de școli serale de 7 ani șl 
50 de gimnazii serale, iar numărul stu
denților a crescut de 3 ori. De altfel des
pre grija partidului și guvernului față de 
viața oamenilor muncii este nevoită să 
vorbească chiar și presa burgheză, așa 
cum face de pildă cunoscutul ziar englez 
„Times", care scrie că „de la sfîrșitul anu
lui trecut s-a produs o remarcabilă creș
tere a activității de construcții la Sofia și 
în împrejurimi, in special la blocuri de 
locuințe".

Am trecut în revistă cîteva din succesele 
poporului frate bulgar. Dar în spatele fie
cărei cifre trebuiesc văzuți oamenii, minu
nății constructori ai socialismului din 
R.P. Bulgaria, care sînt conduși de Par
tidul Comunist din Bulgaria pe drumul 
întăririi regimului socialist și al apără
rii păcii.

In ziua celei de a zecea aniversări a 
eliberării patriei lor oamenii muncii bul
gari își îndreaptă gîndurile cu nețărmurită 
dragoste spre marea Uniune Sovietică. 
„Prietenia bulgaro-sovietică — a spus to
varășul Vîlco Cervenkov — înseamnă 
•oarele șl aerul independenței naționale 
bulgare, temelia progresului, libertății și 
fericirii poporului, a dezvoltării socialiste 
a patriei noastre".

Ziua de 9 Septembrie este o sărbătoare 
șl pentru tineretului nostru care din toată 
inima, alături de întreg poporul romîn, 
urează tineretului bulgar noi și noi succese 
pe drumul construirii socialismului, pe 
drumul făuririi unei vieți din ce în ce mai 
fericite în Patria lui liberă și minunată.

In raionul Gherla
Pînă acum, în raionul 

Gherla din regiunea Cluj 
au fost executate arături 
adînci, pentru însămînță- 
rile de toamnă, pe o supra
față de peste 2.800 ha. In 
satul Tiocu de Jos, unde 
treierișul a fost terminat
Au terminat arăturile de toamnă

din vreme, colectiviștii au 
făcut arături adînci pe o 
suprafață de 70 ha., iar în 
satul Salatiu, < 
au arat 30 ha. 
întinse au arat 
muncitori cu 
individuale.

colectiviștii 
. Suprafețe 
i și țăranii 

gospodării

Țăranii muncitori înto
vărășiți din comuna Movila 
Miresii, raionul Brăila, au 
terminat de arat zilele tre
cute întreaga suprafață de 
320 de hectare, necesară în- 
sămînțărilor de toamnă. La 
arături, întovărășiții au 
fost ajutați de brigada a

15-a de tractoare de la 
S.M.T. Traian Sat care le-a 
executat arături de 
calitate.

Țăranii 
vărășiți 
semințele 
nătorile.

bună

înto- 
acum

muncitori 
pregătesc 
și repară semă-

Tn întreaga țară a început campania agricolă 
de toamnă. Pe ogoarele gospodăriilor colective, 
de stat șl întovărășiri, tractoarele ară neîntre
rupt, tractoriștii avind drept țel terminarea In
tr-un termen cit mai scurt a arăturilor șl însă- 
mînțărilor de toamnă.

Proiectul de Directive ale Partidului consti
tuie o chemare pentru toți oamenii muncii din 
agricultură care trebuie să-și sporească efortu
rile pentru a contribui la sporirea producției 
agricole.

Tn actuala campanie agricolă tinerii trebuie 
să-și dea aportul lor la executarea unor lucrări 
de bună calitate care să asigure o recoltă bo
gată în anul viitor.

Nu trebuie să precupețim nici un efort pen
tru ca arăturile șl însămînțările de toamnă să 
fie de cea mal bună calitate și terminate în cel 
mai scurt termen.

Au început strîngerea recoltei de porumb 
șl floarea soare ul

Pe ogoarele gospodăriei 
agricole colective „7 No
iembrie" din comuna Po
dul Iloaiei, raionul Tg. 
Frumos, a început strîn

gerea recoltei de porumb 
și floarea soarelui.

în cele cîteva zile care 
au trecut de la începerea 
recoltatului, colectiviștii

din această comună au 
reușit să strîngă recolta da 
pe 11 ha. din cele 21 însă
mânțate cu porumb și o 
bună parte din recolta de 
floarea soarelui.

La Q A S. Reghin
TG. MUREȘ (de 

respondentul nostru 
Gheorghe).

Muncitorii, tehnicienii și 
muncitorii de la. GAS 
„Stahanov" din Reghin au 
început lucrările din cam
pania de toamnă. Pînă în 
ziua de 4 septembrie ei au 
făcut arături pentru insă- 
mînțările de toamnă pe o 
suprafață de 141 hectare. 
Fruntașă pînă acum pa

la co- 
Balint

gospodăril este secția din 
Beng care este mult avan
sată cu lucrările. In numai 
cîteva zile muncitorii de la 
această secție au arat 1J4 
hectare din care au insă- 
mînțat 14 hectare cu bor
ceag fîn, 20 hectare bor
ceag sămînță, și 7 hectare 
secară masă verde.

Pînă acum la GAS „Sta
hanov" s-au selecționat 
57.000 kg. sămînță de griu

șl aproape 5000 kg. să- 
mînță de borceag. In pre
zent lucrările agricole de 
toamnă se desfășoară din 
ce în ce mai intens. Trac
toriștii Kiss Iosif, Nagy- 
Iosif și Bardașon Iacob 
sînt în fruntea mecaniza
torilor de la această gos
podărie care depun toate 
eforturile pentru termina
rea la timp a campaniei 
agricole de toamnă.

In regiunea Arad
In regiunea Arad, au în

ceput din timp arăturile 
in vederea însămînțărilor 
de toamnă. Pînă acum, în 
întreaga regiune au fost 
executate arături pe 37 ia 
sută din suprafața planifi
cată pentru a fi însămîn-

țață în toamna aceasta.
Intr-un ritm accelerat 

se desfășoară lucrările în 
raionul Ineu unde s-a arat 
pînă acum, peste 80 la 
sută din suprafața planifi
cată. Lucrările sînt avan
sate și în raioanele Criș,

unde s-a arat 59 la sută 
din suprafața planificată, 
Gurahonț cu 50 la sută din 
suprafața planificată și ra
ionul Sînnicolaul Mare, cu 
aproape 40 la sută din su
prafața planificată.

G.A.S. TîmbureștiLa
La gospodăria agricolă 

de stat Timburești, regiu
nea Craiova, se fac pregă
tiri intense pentru execu
tarea lucrărilor din cam
pania agricolă de toamnă. 
Mecanizatorii au reparat 7 
semănători cu tracțiune 
mecanică, 9 semănători cu 
tracțiune animală, 7 plu
guri de tractor, 216 cîm- 
puri de grapă, două com

bine de recoltat bumbac. 
De asemenea, s-au reparat 
și revizuit 19 tractoare și 
sînt în curs de revizuire 
alte două tractoare. In 
același timp, muncitorii 
gospodăriei au condiționat 
cantități însemnate de se
mințe.

La secția I-a a gospodă
riei Tîmburești au început 
și însămînțările de toam-

nă. In numai cîteva zile, 
au fost însămînțate 10 ha. 
cu secară și 25 ha. cu ra- 
piță. Tractoriștii loan 
Lazu, Mihai Luca și Mihai 
Ștefu din brigada nr. 3, 
care acordă o atenție deo
sebită organizării muncii 
și Îngrijirii tractoarelor, 
își depășesc zilnic normele 
stabilite.

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHI DAMlANOV 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Sofia
La cea de a zecea aniversare a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist, vă 

transmit tovarășe Președinte în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne și al meu personal călduroase felicitări.

Poporul romîn se bucură din toată inima de marile succese obținute de poporul 
frate bulgar în cei 10 ani de la eliberare și îi urează noi victorii în munca de înflo
rire a Bulgariei democrat-populare și în lupta pentru apărarea păcii în fruntea 
căreia se află Uniunea Sovietică.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului VÎLKO CERVENKOV 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria
Sofia

Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului bulgar, cea de a zecea ani
versare a eliberării Bulgariei, vă rog să primiți tovarășe Președinte din partea i 
poporului romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne călduroase felicitări.

Poporul romîn urmărește cu bucurie realizările obținute de poporul frate 
bulgar în cei zece ani de viață liberă și îi urează noi succese in opera de construire 
a socialismului și în lupta pentru apărarea păcii în fruntea căreia se află marea 
Uniune Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului MINCIO NEICEV Ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Bulgaria

Sofia
Vă rog tovarășe ministru să primiți cele mal călduroase felicitări cu ocazia 

celei de a 10-a aniversări a eliberării Bulgariei.
Poporul romîn urează poporului frate bulgar noi victorii în opera de construire 

• aocialismului în patria sa și în lupta pentru pace și colaborare între popoare.
SIMION BUGHICI 

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Tractoristul Sîrbu Gheorghe de la S.M.T. Caracal a Început să facă arături 
de toamnă după ce mai înainte a fost într-un schimb de experiență la G. A. S. 
Segarcea, unde a studiat aplicarea metodei graficului orar și a celei de a 4-a 
trupițe la plugul „Iile Plntilie".

Sîrbu Gheorghe e tractorist fruntaș pe stațiune. Tn campania de primăvară 
el a arat 87 hantri peste plan, iar în cea de vară 51 de hantri. In toamna acestui 
an Sîrbu Gheorghe este hotărît să realizeze planul într-un termen cît mai scurt 
șl să-1 depășească mai mult ca în campaniile trecute.
---------- -------------------- —------------------------------------------------------------------ -—-

Pregătiri pentru campania agricolă de toamnă
Sfaturile populare comunale din raio

nul Caracal se îngrijesc îndeaproape de 
îndrumarea țăranilor muncitori pentru 
buna pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă. In toate comunele 
raionului au fost identificate din vreme 
mașinile și uneltele agricole care necesi
tau reparații, au fost înființate 168 centre 
de reparații, 3 ateliere mecanice, precum 
și 133 centre de condiționat semințele, do
tate cu întreg uti
lajul necesar. Uniu
nea raională a coope
rativelor de apro
vizionare și desfacere 
a luat din timp mă
suri pentru aprovi
zionarea cooperative
lor cu cantitățile ne
cesare de cărbuni de

forjă și materiale feroase în vederea exe
cutării reparațiilor. In numeroase comune 
printre care BUcinișu și Traianu țăranii 
muncitori au terminat complet repara
țiile.

Terminînd la vreme pregătirile, nume
roși țărani muncitori au început execu
tarea arăturilor adînci. Pînă zilele trecute 
au fost executate arături adînci pe o su
prafață de peste 6.620 hectare.

Astăzi sosește în Capitală 
Ansamblul de cîntece și dansuri 

al Armatei populare chineze 
de eliberare

Adunarea festivă consacrată 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Bulgariei

Miercuri seara a avut loc tn grădina teatrului din 
str. C. A. Rosetti nr. 6, festivitatea organizată de 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea cu ocazia aniversării a 10 ani de la eli
berarea Bulgariei.

La festivitate au participat tovarășii Chivu Stoica 
șl Al. Moghioroș, primi vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., D. Coliu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., M. Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., acad. prof. dr. C. I. Parhon, președinte de 
onoare al Academiei R.P.R. președintele Arlus, 
M. Mujic, vicepreședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, S. Bughici, ministrul Afacerilor Ex
terne, miniștri, membri ai C.C. al P.M.R., reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, generali ai Forțelor 
Armate ale R.P.R. oameni de știință și cultură și 
alți oameni ai muncit

Au fost intonate imnurile de Stat ale R.P.R., R. P. 
Bulgaria și U.R.S.S.

Festivitatea a fost deschisă de tov. M. Roșianu, 
președintele Institutului Rqmîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

A luat cuvîntul tov. M. Dalea, secretar al C.C. al 
P.MJL, care, după ce a salutat glorioasa aniversare a 
poporului frate bulgar, a relevat succesele deosebite 
obținute de oamenii muncii din R. P. Bulgaria in 
toate domeniile vieții de stat, economice și culturale.

Poporul bulgar, a spus vorbitorul, privește cu jus
tificată mîndrie patriotică transformările uriașe care 
au avut loc în țara lui și este conștient că toate 
succesele obținute au fost posibile datorită ajutoru
lui frățesc și multilateral primit din partea Uniunii 
Sovietice, datorită colaborării frățești cu celelalte 
țări de democrație populară.

Tn continuare, tov. M. Dalea a arătat că oamenii 
muncii din Republica Populară Romînă iau parte 
din tot sufletul la marea sărbătoare a poporului 
frate bulgar. Intre popoarele romîn și bulgar există

o veche și trainică prietenie pe care clasele stăpîni- 
toare au încercat în zadar s-o înlocuiască cu învrăj
birea și ura. La baza acestei prietenii stă lupta 
comună împotriva asupritorilor interni și externi. 
După eliberarea poporului romîn și a poporului 
bulgar de către glorioasa Armată Sovietică, vechea 
prietenie între cele două popoare vecine s-a ridicat 
pe o treaptă nouă, superioară. O expresie a acestei 
prietenii și colaborări frățești o constituie construi
rea și darea in folosință a marelui pod de peste 
Dunăre — podul prieteniei — construit de popoarele 
noastre cu ajutorul Uniunii Sovietice și al celorlalte 
țâri de democrație populară.

La cea de a 10-a aniversare a eliberării Bulgariei, 
poporul romîn urează poporului frate bulgar noi 
și mărețe succese pe drumul făuririi unei vieți noi, 
socialiste.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. p. Bulgaria 
la București, Stoian Pavlov,

Permiteți-mi ca în numele C.C. al Partidului Co
munist Bulgar și al guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria, în numele tovarășului Cervenkov și 
al întregului popor muncitor bulgar — a spus vor
bitorul — să mulțumesc C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn, guvernului Republicii Populare Ro
mîne și întregului popor muncitor romîn pentru 
cordialitatea și căldura cu care poporul romîn săr
bătorește astăzi ziua de 9 Septembrie — cea mai 
luminoasă dată înscrisă în istoria poporului bulgar.

La 9 Septembrie, ziua în care a răsărit soarele 
libertății și independenței noastre naționale, între
gul popor muncitor bulgar își exprimă recunoștința 
sa fierbinte față de marele Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, față de Țara Socialismului vic
torios.

Festivitatea s-a încheiat cu un toncert dat de 
Ansamblul artistic ai M.A.I., care a cuprins șl cin- 
tece șl dansuri ale poporului bulgar.

*-------------- •-------------- *
Plecarea delegației guvernamentale a R. P. R. 

ia festivitățile ae la Soția
La 8 septembrie 1954 a plecat la Sofia delegația 

guvernamentală a R.P.R., care va asista la festivită
țile ce vor avea loc cu prilejul celei de a 10-a ani
versări a eliberării BulgarieL

Delegația este compusă din tovarășii: Miron Con- 
stantinescu, membru in Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, general maior Staicu Stelian 
șl Ștefan Lungu, Erou al Muncii Socialisto.

La plecare delegația a fost salutată de tovarășii : 
Chivu Stoica, membru in Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Simion Bughici, ministrul Afacerilor Externe 
și alții.

Au fost de asemenea de față la plecare reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Bulgaria, in frunte cu 
ambasadorul Stoian Pavlov.

(Agerpres)

Astăzi sosește în Capitală Arisamblul de cîntece șl dansuri 
al Armatei populare “chineze dfe eliberare.

înființat de aproape trei decenii. Ansamblul armatei populare 
chineze de eliberare are o glorioasă tradiție artistică. Nume
roasele spectacole date pe front în anii războiului, de eliberare 
în fața eroicilor luptători ai armatei populare său cele prezen
tate în orașe și sate au însuflețit pe ostași, muncitori și pa 
țărani în lupta dusă pentru eliberarea Chinei.

Din rîndul artiștilor ansamblului fac parte tineri și tinere 
proveniți din unitățile armatei populare. Pe piepturile multora 
dintre ei strălucesc decorațiile primite în luptă.

Piesele artistice prezentate de ansamblu sînt inspirate din 
lupta dîrză dusă de întregul popor chinez sub conducerea Par
tidului Comunist Chinez pentru eliberarea patriei, pentru 
făurirea Chinei noi, populare.

Continuator al tradiției artei clasice a poporului chinez, cu 
un repertoriu îmbogățit cu piese din arta contemporană revo
luționară,’ Ansamblul armatei populare chineze de eliberare 
și-a cîștigat o binemeritată glorie.

Ansamblul de cîntece și dansuri al armatei populare chineze 
de eliberare este alcătuit din 271 persoane. El cuprinde un 
cor compus din 103 persoane, o orchestră simfonică combinată 
cu instrumente populare chineze, o orchestră de instrumente 
populare chineze, o formațiune de dansuri, un cor feminin, 
soliști vocali și instrumentiști. Din cadrul Ansamblului face 
parte de asemenea o formațiune de operă clașică: chineză.

Conducătorul Ansamblului este generalul Cen-i. șeful secției 
Culturii Departamentului Politic de pe lingă Consiliul Militar 
Revoluționar Popular. Conducerea artistică o are Si Le Mîn, 
membru în Comisia Muzicologilor din întreaga Chină, iar con
ducător coregrafic este Hu Co-Gan, membru în Comisia 
Uniunii Coregrafilor.

Printre cîntecele interpretate de formațiunea de cor, specta
torii din țara noastră vor putea asculta minunate cîntece 
populare ale naționalităților din China, de asemenea și cîntece 
ale popoarelor din U.R.S.S. și din țările de democrație populară.

Numeroase piese muzicale chineze și europene vor fi inter
pretate de soliști, duete vocale, cor de femei.

Formațiunea de dansuri va prezenta printre altele dansul 
„Toba de infanterie" în care este înfățișată viața plină de 
bucurii și de biruințe a ostașilor din unitățile Armatei populare 
chineze de eliberare, dansul „Cavaleriștii din Tibet", dansul 
„Culesul ceaiului" și „Prinsul fluturilor" în care se oglindește 
munca plină de bucurie a culegătoarelor de ceai după eliberarea 
țării, precum și alte dansuri populare și ostășești.

Nu vor lipsi nici spectacolele de operă clasică chineză. 
Operele „Atacul nocturn asupra lui Tzin-U-Ciju“, „Arma Țian 
Cun Țiuan", „Regele maimuțelor își procură armele din palatul 
regelui-dragon" și opera „Sanciacou" vor aduce în fața spec
tatorilor din țara noastră o imagine a artei vechi a poporului 
chinez.

In Capitală, primele spectacole vor fi prezentate vineri 10 
septembrie la stadionul Giulești și sîmbătă 11 septembrie Ia 
Arenele Libertății. Vineri va fi prezentat un spectacol și in 
fața muncitorilor de la uzinele „Mao Tze-dun“. Ansamblul va 
întreprinde apoi un turneu prin țară în orașele Craiova, Timi
șoara, Cluj, Tg. Mureș, Orașul Stalin, Ploești, Bacău, șantierul 
Hidrocentralei „V. I. Lenin“ de la Bicaz, Iași și Constanța după 
care se va înapoia în Capitală unde va mai prezenta un număr 
de spectacole.



0 pîrghie importantă în reducerea prețului de cost
Așteptări îndreptățite

Pînă la turneul Între
prins spre sfîrșitul stagiu
nii trecute, Teatrul de Stat 
din Brăila nu se făcuse cu
noscut în țară mai deloc.

Nu e deci de mirare că 
participarea tinerilor ar
tiști ai teatrului, la con
cursul republican al tineri
lor actori a fost așteptată 
cu interes.

Alături de ultimele două 
acte din „Viață nouă“ — 
interpretate cu aceeași 
prospețime și autentică 
trăire artistică remarcate 
cu prilejul turneului — ti
nerii artiști s-au prezentat 
la concurs cu actul II din 
comedia satirică „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga 
(în rolul lui Spiridon Bi
serică — Ștefan Mihăile- 
scu) și cu cîteva fragmente 
din „Curentul subteran" 
dramatizare după romanul 
scriitorului progresist ame
rican Albert Maltz (în ro
lul lui Princey — Nae Ni- 
colae; regizor artistic — 
Crin Teodorescu).

O atenție deosebită me
rită tînărul Nae Nicolae 
care la distanță de cîteva 
ore a apărut în scenă în 
două roluri cu totul dife
rite. După ce a trăit adînca 
transformare a lui Burun 
— înrăitul colonist hoț, 
brutal și cinic din „Viață 
nouă", care cu ajutorul co
lectivului se schimbă, mie
zul sănătos al sufletului său 
învingînd neghina anarhis
mului și disprețului față 
de oameni, — el ne-a trans
mis emoționant întreg zbu
ciumul sufletesc al bravu
lui activist comunist Prin
cey din „Curentul subte
ran", care — silit să aleagă 
între o viață nedemnă, de 
trădător, și despărțirea pe 
veci de soție, de tovarăși — 
preferă moartea, abnegația 
și eroismul său uluindu-i 
pe vătafii capitaliști.

Talentul artistului se 
distinge printr-o simplitate 
cuceritoare, printr-o pă
trundere simțită - a coarde
lor intime, de cea mai au
tentică rezonanță ale per
sonajului. Un moment cen
tral în finalul spectacolu
lui „Viață nouă" îl consti
tuie reîntoarcerea lui Bu
run, în colonie, după ce 
umblînd vagabond un an 
de zile, a înțeles, că viața 
și fericirea adevărată nu

se pot întemeia decît pe 
muncă și cinste. Nae Nico
lae a marcat cu multă artă 
momentul hotărîtor al 
schimbării „incorigibilului 
pungaș": venit înapoi în 
colonie, Burun găsește o în
țelegere și dragoste la care 
nu se putea aștepta, după 
isprăvile lui din trecut, o 
înțelegere șl dragoste care 
răstoarnă în el totul, fă- 
cînd să dispară cele din 
urmă ezitări. Și atunci, din 
privirile sale luminate de 
o strălucire caldă, neștiută 
înainte, din întreaga sa ți
nută devenită demnă și ho- 
tărîtȘ, înțelegem că hoțul 
și infractorul de rînd Bu
run, cu siguranță nu va 
fura nici o copeică pe vii
tor, va aduce intacte cele 
două mii de ruble după 
care a fost trimis cu atit 
de nelimitată încredere de 
către Macarenco.

înțelegerea și redarea 
vie a resorturilor lăuntrice 
ale personajului, s-a vădit 
și în interpretarea pe care 
tînărul actor a dat-o rolu
lui comunistului american 
Princey. De la frumusețea 
simplă a visurilor acestuia: 
să trăiască fericit alături 
de soția sa și de micuțul 
pe care-1 'doresc — pînă la 
tensiunea încordată a sce
nelor cînd închis, el refuză 
să părăsească drumul de 
luptă pentru fericirea celor 
mulțl pe care și l-a ales, 
actorul a arătat bogate re
surse de sensibilitate, tre- 
cînd printr-o variată gamă 
de stări sufletești. îndeo
sebi impresionează sobrie
tatea reținută, vibrația a- 
dîncă cu care el a dezvă
luit în final tragismul spar
tei lui Princey.

Nu încape îndoială că în 
reușita acestor două rolu
ri, ca de altfel și în valo
rificarea calităților artisti
ce ale celor mai mulți din
tre interpreții fragmentelor 
din „Viață nouă" și „Cu
rentul subteran" (excepție 
face doar Coca Gheorghiu 
cu totul nepotrivit distri
buită în rolul soției lui 
Princey, Betsy), un merit 
esențial revine tînărului 
regizor Crin Teodorescu. Pe 
lîngă ingeniozitate și ori
ginalitate creatoare în re
zolvarea situațiilor drama
tice, în sublinierea ideilor

O scenă din piesa „Tania" de Arbuzov în interpretarea tinerilor actori al teatrului 
de stat din Orașul Stalin.

Tineretului îi este specific spiritul ino
vator, îmbrățișează cu elan lucrurile noi, 
caută întotdeauna să înfăptuiască lucruri 
de seamă, folositoare. Aceste calități ale 
tineretului au fost neglijate în rîndu- 
rile tineretului din raionul Tîrgul 
Frumos, au fost lăsate să lîncezească 
de către comitetul raional U. T. M. 
Tîrgul Frumos. Aceasta în special în 
rîndul mecanizatorilor. în acest raion, 
cu specific agrar, sînt două stațiuni 
de mașini agricole și tractoare — S.M.T. 
Podul Iloaiei și S.M.T. Tîrgul Frumos — 
și o gospodărie agricolă de stat — G.A.S. 
Războieni. Majoritatea covîrșitoare a me
canizatorilor din aceste unități socialiste 
din agricultură sînt tineri. Mulți dintre el 
poartă carnetul roșu de utemist.

Ținînd seamă de sarcinile mari și de 
răspundere care stau în fața agriculturii 
noastre, izvorîte din Hotărârea plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din august 1953 
cu privire la îmbunătățirea cantitativă și 
calitativă a muncii în această direcție, 
Comitetul raional U.T.M. Tîrgul Frumos 
trebuia să ia o serie de măsuri care să 
curme pentru totdeauna nepăsarea față 
de munca mecanizatorilor. Insă această 
cotitură n-a avut loc nici pînă în mo
mentul de față.

Realitatea arată cu prisosință că me
canizatorii din acest raion pot înfăptui 
lucruri de saamă. La S.M.T. Podul Iloaiei, 
de pildă, tinerii mecanizatori au făcut 
o serie de inovații care au adus o îmbună
tățire și o ușurare simțitoare a muncii. 
Strungarul Nicolae Ceaicovschi a construit 
un dispozitiv pentru îndreptat axele de 
val de la batoze. înainte vreme îndrepta
rea axelor de val se făcea prin încălzire 
la forje și lovire cu ciocanul iar apoi se 
strunjeau. In felul acesta axele își pier
deau din grosime și era nevoie de timp 
mai mult. Tot el a mai construit un com
parator (care arată cîți milimetri trebuie 
îndreptat) și un dispozitiv care indică mo
mentul cînd axul e drept. De asemenea a 
mai construit un micrometru ‘ pentru mă
surat pistoanele de Lanz-Bulldog, cu des
chiderea de 240 mm. Datorită acestor lu
cruri, deși stațiunea are un strung vechi, 
de 1000 mm. între chelmere și doar de 
600 turații pe minut, tinerii strungari au 
reușit să lucreze piese de mare precizie.

„Scînteia tineretului"
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fundamentale ale unei pie
se sau alteia, regizorul a 
obținut multe rezultate po
zitive' în munca cu acto
rul, în imprimarea unui 
stil interpretativ firesc și 
veridic — oglindă a vieții 
însăși.

Originalitatea rezolvării 
artistice a caracterizat în- 
tr-o măsură și interpreta
rea rolului lui Spiridon Bi
serică de către Ștefan Mi- 
hăilescu, care — evitînd o 
soluție de minimă rezisten
ță să imite figura creată 
cu atîta măiestrie la Bucu
rești de artistul emerit 
Grigore Vasiliu Birlic — a 
pus multă căldură și sim
plitate în rol, dînd perso
najului un profil al său 
propriu, deosebit. Am avut 
astfel de a face pe scenă 
cu un alt Spiridon Bise
rică, muncitor inovator, 
care cu liniște și fermi
tate, cu demnitatea omului 
stăpîn pe soarta sa, nu se 
lasă îmbrobodit de excro- 
ci și încurcă lume de la 
cabinetul tehnic și — in 
momentul oportun — îi dă 
peste cap. Păcat că artis
tul a pus în lumină cu to
tul insuficient umorul plin 
de sevă, hazul de esență 
populară care e propriu e- 
roului comediei. Dealtmin- 
teri trebuie spus că întrea
ga punere în scenă (Ga
briel Negri) a lipsit come
dia de verva ei satirică as
cuțită, de comicul suculent 
al situațiilor, de forța cu 
care sînt demascați și ri
diculizați cei ce încearcă 
să pună bețe în roate mer
sului nostru inaințe. Fap
tul că s-a jucat numai un 
singur act, nu poate justi
fica această lipsă serioasă.

în ansamblu, se poate 
vorbi despre participarea 
la concurs a tineretului ta
lentat din Teatrul de Stat 
de la Brăila ca despre o 
grăitoare dovadă a progre
selor sale continue. Pre- 
zentînd un repertoriu va
riat, străbătut de clocotul 
vieții contemporane, mani- 
festind o neîntreruptă cău
tare pentru a descoperi ca
lea dreaptă spre inima 
spectatorului, tinerii actori 
de la Brăila îndreptățesc 
exigențe tot mai sporite 
față de creațiile lor vii
toare.

M. L.

A CINCEA
Exemple frumoase în această direcție se 

pot da nu numai de la strungărie ci și din 
alte secții. De pildă, ei au mecanizat scoa
terea apei din fîntînă (atașind un electro
motor de 1 c.p. la fîntînă). Același proce
deu l-au folosit și la descărcarea rapidă 
a cisternelor cu combustibil. La tîmplărie, 
din resurse locale, s-a construit un abrich 
la care i-au adaptat circular și bormașină. 
Se înlocuiește astfel munca a 30 de tîm- 
plari. Acest abrich a adus mari avantaje 
stațiunii. Toate reparațiile de tîmplărie la 
batoze s-au făcut în stațiune — nu ca 
înainte la fabricile de tîmplărie din Iași. 
In plus — stațiunea a terminat repara
țiile înainte de vreme, fără măcar să mai 
angajeze vreun alt tîmplar.

Lucruri frumoase s-au realizat și la 
S.M.T. Tîrgul Frumos, ca și la gospodăria 
agricolă de stat din Războieni.

Aceste exemple arată cît se poate de 
grăitor că se pot înfăptui lucruri impor
tante numai atunci cînd tinerii sînt spri
jiniți, cînd sînt îndrumați spre mari rea
lizări, cînd elanul lor este însuflețit. Me
canizatorii din raion muncesc cu însufle
țire în campaniile agricole, caută să-și 
depășească sarcinile de plan, să execute 
lucrări de cea mai bună calitate, să în
grijească cu dragoste mașinile ce le au in 
seama lor.

Comitetul raional U.T.M. Tg. Frumos a 
neglijat complet problema mecanizării 
agriculturii. El este aproape străin de 
problemele specifice ale muncii mecaniza
torilor. In cele două ședințe ale biroului 
comitetului raional în care s-a discutat 
despre munca în S.M.T.-uri, s-a discutat 
despre munca tractoriștilor „în general". 
Rapoartele prezentate cît și corapoartele 
au vorbit de „realizări și lipsuri", au ară
tat că cutare tractorist e fruntaș, că celă
lalt e codaș și a urmat apoi un pomelnic 
întreg cte cifre statistice, serbede, care 
nu au puttlt arăta, în nici un caz, munca 
intensă și plină de dîrzenie ce o desfășoară 
tinerii mecanizatori, metodele de muncă 
avansate folosite de fruntași în scopul ge
neralizării lor în masa largă a mecaniza
torilor.

Răspunderea pentru faptul că mecaniza
torii din raionul Tg. Frumos aplică pe o 
scară cît se poate de redusă metodele 
avansate, de lucru o poartă și comitetul 
raional U.T.M. Niciodată activiștii coml-

Folosirea rezervelor interne în între
prinderi, constituie unul din principalii 
factori ce stau la baza traducerii în viață 
a programului de măsuri economice ela
borat de Plenara Lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953. Colectivul de conducere 
al fabricii de postav „Transilvania" din 
Cisnădie, cu sprijinul organizației de par
tid și U.T.M. analizînd posibilitățile din 
întreprindere și luînd o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice, a obținut succese 
în această direcție.

în secția repansat exista o rampă sim
plă de control care era deservită de 5 
muncitori. Țesăturile nu se puteau con
trola bine. Mereu existau reclamații în 
privința calității. Această rampă a fost 
înlocuită cu alta, care funcționează acțio
nată de un motor, și care este deservită 
doar de 3 muncitori. Cu ajutorul noii 
rampe, se identifică orice greșală cît de 
mică ar fi ea. Productivitatea muncii a 
crescut cu 60 la sută, realizîndu-se prin 
aceasta și o economie de 6.000 lei anual.

Destul de des se puteau vedea în țesă- 
torie mai multe războaie nefuncționînd 
din cauza lipsei de piese, la bătătoare de 
suveici, săbii etc. Muncitoarele aveau 
timpi morți în asemenea cazuri. Pentru 
confecționarea pieselor maiștrii trebuiau 
să meargă pe la atelierul mecanic, pe la 
tîmplărie pentru a face rost de piese. Dacă 
eventual piesa respectivă nu se potrivea 
la mașină fiind prea mare, sau nefiind 
confecționată bine din alt punct de ve
dere, maiștrii trebuiau să facă iar drumul 
de la etajul I pînă jos in curte la atelier și 
înapoi. La propunerile făcute, in secția 
țesătorie s-a instalat un polizor și o ma
șină de găurit cu ajutorul căreia maiștrii 
își confecționează acum piesele, de prima 
necesitate, avînd întotdeauna o rezervă.

Prin instalarea polizorului și a mașinii 
de găurit, în secție s-au redus timpii morți 
la războaie și a crescut productivitatea 
muncii cu 0.2 la sută.

O creștere a productivității muncii cu 
1,25 la sută cît și o economie în valoare 
de 6.700 lei anual, a adus-o de asemenea 
și construirea unui cărucior pe roți cu 
despărțituri, pe care este montat un cîn- 
tar. Cu ajutorul lui la sfîrșitul fiecărui 
schimb se adună și se cîntăresc deșeurile 
de la războaie. Muncitoarele nu mal sînt 
nevoite să piardă timp după terminarea 
lucrului pentru a preda deșeurile la ma
gazie așa cum de altfel se intimpla 
înainte de construirea — din resurse lo
cale — a acestui cărucior.

Tot cu ajutorul unui cărucior se face 
acum și transportul baloturilor mari la re
pansat.

Munca de transport a sulurilor de ur
zeală pentru războaie a fost și ea meca
nizată. In acest scop s-a construit o schelă 
suport care scutește un braț de muncă. 
Productivitatea muncii la această operație 
a crescut cu 50 la sută.

♦
Preocuparea muncitorilor, inginerilor și 

tehnicienilor din această fabrică pentru 
descoperirea și folosirea rezervelor interne 
este tot mai mare. Aceasta o dovedește 
și propunerile lor pentru inovații, rațio
nalizări și perfecționări tehnice.

Barele de fontă pentru sudură autogenă, 
de pildă, au fost înlocuite cu rămășițe din 
piese vechi. Astfel în timpul lipsei de 
bare nu stagnează producția.

La propunerea unui alt muncitor s-au 
construit lifturile de transportat materiale 
cu uși care se deschid și se Închid auto
mat.

Alte propuneri aplicate au fost reccrt- 
dlționarea dinților la mașinile de lupuit, 
adaptarea unui burghiu de găurit la fe- 
restrăul circular și a unui dispozitiv pen
tru frezarea lemnului, din care se confec
ționează vică’.e.

De cîteva zfle muncitorul Nicolae 
Neagu. de ia Trustul Electretnoataj din 
Capitală. s-a mutat in noua sa locuință, 
construită în cartierul Co-lenrina. Vecinii 
lui, alți nouă muncitori din cadrul ace
luiași trust, sînt la fel oe mulțumiți ca și 
el de noile apartamente compare din cite 
două camere, bucătărie, antreu și depen
dințe, construite pe baza creditelor acor
date de stat.

în fiecare zi, după terminarea lucrului.

ROATĂ LA
Despre munca Comitetului 
raional U.T M Tg. Frumos 

în rîndurile mecanizatorilor
tetului raional U.T.M., cînd au mers pe 
teren în aceste unități, sau cînd au avut 
ocazia să discute cu cadrele de conducere 
U.T.M., n-au pus probleme noi în fața 
tractoriștilor. Există, de asemenea puțină 
preocupare pentru îndrumarea tinerilor 
mecanizatori către folosirea cit mai com
pletă a capacității de producție a trac
toarelor. Astfel pe motivul că „nu sint 
condiții" la S.M.T. Tg. Frumos nu s-a apli
cat graficul orar la arăturile de primă
vară, nu s-au făcut cuplaje de semănători, 
discuitoare și cîmpuri de grape etc. In 
actuala campanie agricolă de vară, cu ex
cepția gospodăriei agricole de stat din 
Războieni, unde s-au cuplet 2 secerători- 
legători la un tractor, ■ nu s-au făcut in 
nici o altă parte asemenea cuplaje. Tinerii 
mecanizatori n-au fost îndrumați de or
ganizațiile U.T.M. să aplice metode avan
sate pentru folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor, cuplaje de două sece- 
rători-legători sau de două batoze la un 
tractor, aplicarea metodei lui N. Brediuc 
la treieriș, metoda lui Ivan Buneev la 
dezmiriștit și arături etc.

Care este oare cauza că la comitetul 
raional U.T.M. Tg. Frumos problemele ti
nerilor mecanizatori au fost privite ca a 
cincea roată la căruță ? In primul rînd, 
comitetul raional U.T.M. Tg. Frumos a 
desfășurat o muncă formală, îngustă, lip
sită de spirit de inițiativă. Deși, cei 
doi secretari ai comitetului raional — 
tov. Bujor Nicolae, prim secretar și 
Aștefănoae Vasile, secretar II — răs
pund fiecare de munca organizațiilor 
U.T.M. din S.M.T.-uri, acest lucru s-a 
făcut formal. De cîte ori, de pildă, 
tov. Aștefănoae s-a dus la S.M.T. Tg. 
Frumos s-a interesat numai de adunări 
generale, primirea de noi membrii, de 
situația abonamentelor, neglijînd în mod 
intolerabil problemele principale ale acti
vității de producție a tinerilor mecaniza
tori, preocupările, realizările și necazurile 
lor și chiar condițiile lor de muncă și de 
trai. Pe terep. membrii biroului comitetu
lui raional — tovarășii Bujor Nicolae, 
Chenez Mihai, șeful secției organizații

Tînărul Kannord Kraus lucrează la un 
aparat electric pentru constatarea ruperi
lor în cabluri cu izolație de cauciuc care 
va reduce timpul de lucru.

La fel pentru eliminarea arderii motoa
relor, din cauza funcționării pe două faze, 
s-a construit un dispozitiv care declan
șează automat motorul, în cazul arderii 
unei faze.

în secția preparații-țesătorie la una din 
mașini s-au înlocuit conducătoarele mo
bile prin conducătoare fixe, montate pe o 
bară și conduse de urt singur excentru. 
Prin această înlocuire, se micșorează zgo
motul și se reduce numărul de ore plani
ficate pentru reparații. Totodată se îmbu
nătățește calitatea produselor și se reali
zează însemnate economii.

Tot aci, la una din mașinile de bobinat, 
pe fusele de fixare a țevilor, s-au așezat 
niște arcuri cu ajutorul cărora se pot 
folosi diferite dimensiuni de țevi. Un alt 
avantaj este acela că în timpul funcțio
nării mașinii țevile care sînt ținute de 
aceste arcuri nu mai cad pe jos.

La aceeași mașină de bobinat, s-a in
trodus o a doua ramă care dă posibilitatea 
muncitorilor să lucreze la fire mai fine cu 
două rîndurl de țevi.

★
Cunoscînd problemele de organizare, 

tehnologie, planificare și altele, maiștrii 
și ajutorii de maiștri, pot da o mai mare 
contribuție la descoperirea și folosirea re
zervelor interne, la creșterea producției 
și a productivității muncii. In acest scop 
conducerea fabricii s-a ocupat de organi
zarea unui curs cu o durată de opt săp- 
tămîni la care au participat maiștrii, aju
torii de maiștri și controlorii de calitate.

In urma acestui curs s-a simțit o îmbu
nătățire a muncii din toate punctele de 
vedere în fiecare secție. Față de lunile 
trecute, reparațiile accidentale s-au re
dus cu 2 la sută. De asemenea în 
ultima lună indicii de utilizare a mași
nilor, la filatură, s-au realizat în procent 
de 100 la sută, iar la țesătorie au fost de
pășiți cu 6,7 la sută.

Cum s-a ajuns la aceste rezultate ?
Maiștrii și ajutorii au dat o atenție mal 

mare calității reparațiilor la mașini, com- 
pletînd cu regularitate și fișele de evi
dență a timpului de lucru al acestora.

Muncitorii au fost îndrumați să curețe 
mașinile la terminarea fiecărui schimb.

Pentru evitarea reparațiilor neplanifi
cate, maiștrii controlează mașinile în tim
pul schimbării urzelei. Cu acest prilej în
locuiesc dacă este necesar și unele piese.

★
In prezent peste 85 la sută din munci

torii de aci aplică înaintatele metode de 
lucru cum ar fi Voroșin, Ilicev-Vlasov, 
Melnicov, inițiativele lui Vera Mihoc, 
Elena Chișiu și altele.

în scopul îmbunătățirii calității pe fa
brică, s-a pus un deosebit accent pe apli
carea inițiativei tovarășei Elena Chișiu. 
Pentru a se cunoaște bine principiile aces
tei inițiative în cadrul fabricii s-a deschis 
un curs de ridicare a calificării care a fost 
frecventat de mai multe muncitoare prin
tre care Popîlcean Maria, Ștefănuță Soră 
și de alte filatoare.

Muncitoarele care au obținut cele mai 
bune rezultate au fost numite ca instruc
toare pentru a împărtăși și celorlalte din 
experiența muncii lor, in aplicarea iniția
tivei.

De curind încă trei brigăzi utemiste de 
la filatură conduse de Șortea-Gligor, Po- 
dolean Nicolae și Shnaider Virgil. au în
ceput să lucreze după inițiativa tovarășei 
Elena Chișiu. Extinderea acestei inițiative 
In rinduriie muncitoarelor de la filatură 
și a altor metode a avut ca rezultat îm
bunătățirea simțitoare a calității produse
lor pe fabrică.

Valorificarea deșeurilor a constituit o

Noi locuințe în cartierul Colentlna
Nicolae Neagu își petrece o parte din timp 
cu amenajarea grădiniței din fața casei, 
încetul cu încetul, tot cartierul se pre
face intr-o grădină.

Alături de muncitorii Trustului Elec- 
tromontaj. în preajma străzilor Kogălni- 
ceanu și Sporturilor se înalță zidurile al
tor zeci de locuințe individuale, care vor 
fi date în folosință muncitorilor din dife
rite întreprinderi din Capitală.

In scurt timp vor fi terminate 14 apar

CĂRUȚĂ
utemiste — nu s-au preocupat de 
aceste probleme. Aceasta pentru că, 
în primul rînd, nu s-au „ostenit" mă
car să le cunoască cît de cit. Deși zia
rele centrale au scris pe larg in ce con
stă fiecare metodă avansată, in parte, 
aplicată de oamenii muncii din agricul
tură, sint totuși la comitetul raional U.T.M. 
tovarăși care nu cunosc in ce constă me
toda lui Nicolae Brediuc sau a lui Ivan 
Buneev. Lipsa gravă a biroului comite
tului raional, care nu se străduește să cu
noască temeinic problemele de bază 
ale agriculturii se poate vedea și din 
următorul exemplu. încă de la sfir- 
șitul anului 1953, Comitetul regional 
U.T.M. Iași a luat hotărârea ca, pe 
lîngă fiecare comitet raional U.T.M., 
să ia ființă un cerc agro-zootehnic, în care 
activiștii utemiști să-și însușească cuno
ștințele de bază din domeniul agriculturii. 
La acest cerc trebuiau să fie invitați ingi
neri și tehnicieni agronomi care să vor
bească activiștilor despre problemele prin
cipale ale agriculturii, despre metodele 
avansate agrotehnice și zootehnice ce se 
aplică etc. Ei trebuiau de asemenea să le 
lămurească și unele probleme care nu le 
erau clare. Dacă la alte comitete raionale 
asemenea cercuri au fost înființate și 
și-au desfășurat activitatea în mod mul
țumitor, la comitetul raional U.T.M. Tg. 
Frumos el a murit înainte de a se naște. 
Aceasta în ciuda faptului că, în acest 
raion, sînt foarte mulți ingineri agronomi 
și tehnicieni tineri, atit în S.M.T.-uri, 
G.A.S.-uri cît și la stațiunea experimen
tală din Tg. Frumos a I.C.A.R.-ului și la 
secția agricolă a sfatului popular raional.

Lipsurile grave manifestate se datoresc 
și faptului că comitetul raional n-a desfă
șurat o muncă principială și unitară. 
Intre unii membrii ai biroului comitetu
lui raional mai există fricțiuni și bîrfeli. 
Acestea pornesc chiar de la primul secre
tar care n-a respectat hotărîrea comitetu
lui regional (ca primul' secretar să răs
pundă de munca în S.M.T., iar acolo unde 
sînt 2 S.M.T.-uri de al doilea răspunde 
secretarul II). De cîte ori au fost analizate 
problemele S.M.T.-urilor, pe teren, ca să 
ajute organizațiile de bază UT.M., n-au 
plecat secretarii comitetului raional U.T.M. 
ci șeful secției organizații utemiste — 
tovarășul Mihai Chenez.

Pe lîngă toate acestea mal intervine *1 

preocupare de Seamă a colectivului de 
conducere a fabricii. In secția bunuri de 
larg consum s-a confecționat pînă în pre
zent 731 pături din bucăți, care au fost 
livrate O.C.L.

De asemenea s-au valorificat prin coope
rative și O.C.L. 5004 kg, scamă nerecupe
rabilă în procesul de producție a fabricii.

A crescut' numărul tinerilor antrenați 
în întreceri socialiste și s-au redus absen
țele nemotivate.

Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
discutat cu unii tineri care lipseau de la 
lucru. în urma unei asemenea discuții 
tinerii Balteș Lucreția, Neagu Ilie și alții 
nu mai lipsesc.

Tovarășul Polder Oswalt, secretarul co
mitetului organizației de bază U.T.M., ute- 
mistul Feleșan loan, maistru, și alții au 
scris articole la gazeta de perete a între
prinderii despre rolul întrecerii socialiste 
a extinderii mișcării inovatorilor etc.

★
Dacă acestea au fost unele din preocu

pările colectivului de conducere a fabricii 
și a comitetului organizației de bază U.T.M. 
pentru descoperirea și folosirea rezervelor 
interne nu se poate spune că s-a făcut tot 
ce se putea face în acesta direcție.

De exemplu, pentru sortarea deșeurilor 
fine, s-a construit încă de anul trecut o 
masă rulantă. Cu ajutorul acestei mese 
rulante, îți spune tovarășul Lepădatu Oc
tavian șeful producției și alți tovarăși de 
la cabinetul tehnic, s-a constatat o îmbu
nătățire a calității în sortarea deșeurilor 
cu 23 la sută, mărlndu-se și productivita
tea muncii cu 12 la sută. Ce folos însă 
că dacă mergi în secție, afli că aceasi’ă 
masă nu se folosește de către muncitoare. 
Ele continuă să lucreze la sortarea deșeu
rilor, tot după vechea metodă, deoarece 
inginerul șef Vidrighin loan, tovarășii de 
la cabinetul tehnic și cei din comitetul or
ganizației de bază U.T.M. nu-și amintesc 
de această masă decît cînd este vorba de 
întocmit vreun referat cu folosirea rezer
velor interne.

Nici în privința combaterii lipsurilor 
nemotivate și a întîrzierilor nu s-a făcut 
totul. Munca politică dusă de comitetul 
organizației de bază U.T.M. este încă ne
satisfăcătoare.

Nu se țin adunări generale U.T.M. unde 
să se discute problema disciplinei în rîn- 
durile tineretului.

Cît privește activitatea posturilor ute
miste de control, ele nu-și îndeplinesc 
rolul ce-1 au în secții, deoarece comitetul 
organizației de bază UT.M. respectiv to
varășa Ganea Ana, responsabilă cu pro
ducția și calificarea, nu le-a instruit de 
felul cum trebuie să muncească.

La fabrica „Transilvania" sînt mulți ti
neri, ajutori de maiștri și maiștri care ar 
putea face numeroase propuneri pentru 
inovații în scopul folosirii rezervelor in
terne.

Pînă acum numai un singur tînăr a pro
pus o inovație.

Comitetul organizației U.T.M. n-a orga
nizat ședințe și consfătuiri cu maiștrii 
ajutori și cu tinerii care au direct legă
tură cu producția, unde să li se vorbească 
de către un inginer sau tehnician despre 
izvorul nesecat al rezervelor interne de 
care dispune întreprinderea.

Dacă comitetul organizației de bază 
U.T.M. va pune în centrul preocupării sale 
problema descoperirii și folosirii rezerve
lor interne, fără îndoială că aportul tine
retului de aici la îndeplinirea planului la 
toți indicii, va fi mai mare.

POPA GAVRIL
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

tamente pentru muncitorii și funcționarii 
de la Trustul 13 Construcții, 12 aparta
mente pentru cei de la Radio Popular, 7 
apartamente pentru cei de la Acumula
torul, 12 apartamente pentru cei de la Fa
brica de cărămidă Solidaritatea, 14 apar
tamente pentru cei de la Metaloglobus 
etc.

Pe zi ce trece cartierul Colentina de
vine unul dintre cartierele frumoase ale 
Capitalei. (Agerpres) 

gupralncărearea cu sarcini a unor membri 
ai biroului raional. De pildă, o perioadă 
destul de mare, tovarășul Chenez, in 
afară de munca de șef al secției organiza
ții utemiste, răspundea și de sectorul de 
evidență și statistică și mai avea și ges
tiunea comitetului raional. Este și firesc 
că toate aceste sarcini l-au împiedicat pe 
tovarășul Chenez să meargă pe teren și 
să ajute practic munca organizațiilor de 
bază U.T.M., au lipsit astfel organizațiile 
de bază de îndrumarea necesară.

Fără îndoială că comitetul raional 
U.T.M. Tg. Frumos n-ar .fi avut aseme
nea lipsuri în activitatea sa privind munca 
în rîndurile mecanizatorilor dacă primea 
un ajutor mai substanțial din partea co
mitetului regional U.T.M. Iași.

Secția muncitorească-agrară a comitetu
lui regional U.T.M. — șef de secție, tova
rășul Ivan Gheorghe — a muncit pe cam
panii, scăpînd din vedere problemele mari, 
de conținut, de care trebuie să se preo
cupe comitetele raionale U.T.M. Activiștii 
comitetului regional U.T.M., cînd au ve
nit pe teren, au neglijat și ei această 
problemă, pierzîndu-se în culegerea de 
situații statistice, procese-verbale — pe 
scurt: în hîrtii.

E și firesc că atîta vreme cît comitetul 
regional U.T.M. Iași nu s-a preocupat cu 
atenție de aceste probleme și realizările 
sînt nemulțumitoare. Această situație — 
care dovedește rămînerea cu mult în urmă 
a comitetului raional U.T.M. Tg. Frumos 
față de problemele muncii mecanizatori
lor — va trebui să-i dea serios de gîndit.

Comitetul raional U.T.M. va trebui ca, 
fără întîrziere, să analizeze temeinic aceste 
lipsuri și, sub conducerea comitetului ra
ional de partid, să treacă hotărît la înlă
turarea lor. Membrii comitetului vor tre
bui să aibă clar în minte că, pentru a 
conduce tineretul, a-1 învăța lucruri noi, 
folositoare, menite să grăbească construi
rea socialismului în satele patriei noastre, 
trebuie ca ei, în calitate de conducători, în 
primul rînd să fie oameni instruiți, înar
mați cu cunoștințe temeinice și capabili 
să lămurească tinerilor mecanizatori orice 
nouă metodă avansată de muncă și să-1 
convingă despre avantajele aplicării ei.

Pentru aceasta se cere însă o muncă 
asiduă, spirit de răspundere, se cere în
vățătură, răbdare și pricepere. Ori, în 
această direcție, tovarășii de la comitetul 
raional U.T.M. Tg. Frumos mai au multe 
de făcut și este de datoria lor să le facă.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Iași

In anii regimului de democrație 
populară Industria ușoară din (ara noas
tră cunoaște o puternică dezvoltare. în
zestrarea fabric lor cu mașini moderne, 
crearea de uzine si fabrici noi este o 
mărturie a succeselor obținute pe acest 
tărîm.

In fotografia noastră: Secția Flayere 
a uzinelor textile „Moldova" din Boto
șani, uzină ridicată din temelii în anii 
regimului de democrație populară.

Pe bordul vasului
S.R.T. nr. 2

Un vas mare, cu o siluetă elegantă, po
posește la scurte intervale în porturile 
dunărene, între Giurgiu și Sulina. Sosirea 
sa este primită cu multă bucurie de către 
marinari. Ei știu că vor petrece într-un 
mod cît se poate de plăcut și folositor. 
Acesta este vasul cultural S.R.T nr. 2 — 
realizare izvorîtă din grija permanentă a 
partidului și guvernului nostru pentru ri
dicarea nivelului cultural al harnicilor și 
curajoșilor noștri marinari. Ce poate fi 
mai plăcut, atunci cînd te-ai întors din 
cursă, decît o seară petrecută în cîntec și 
veselie pe bordul vasului cultural ! Sau' 
cîteva clipe de destindere în jurul unei 
mese de șah, în sala de lectură, citind car
tea preferată sau admirind talentul ar
tiștilor amatori.

Despre realizările colectivului de mun
că al vasului îți pot vorbi miile de vizi
tatori ai vasului care au luat parte la 
numeroasele programe artistice și vizio
nări de filme, la conferințele și serile lite
rare și multe altele Iată, de pildă, în pri
mul semestru al acestui an, au fost pre
zentate 16 filme artistice și documentare 
științifice, jurnale de actualități și spor
tive, 6 programe artistice date de formații 
artistice de amatori din sindicate, 37 con
ferințe la care au luat parte peste opt 
mii de marinari și familiile lor, oameni 
ai muncii din porturile de popas etc.

In timpul iernatului marinarii aflațl 
cu vasele lor. au prețuit în mod 

vasul cultural Aici s-au des
fășurat programe artistice, lecturi li- 

conferințe. recenzii de cărți>

aci 
deosebit

terare, 
concursuri de șah, cercuri de studiu pen- 
tru ridicarea nivelului profesional etc

Un mare interes au stîrnit în rîndul vi
zitatorilor expozițiile : „Evoluție și ori
gina omului“ șj „Popbarelef luptă pentru 
pace“ organizate pe vas

De asemenea în porturile Brăila și Ga
lați s-a organizat o frumoasă și rodnică 
activitate cu pionierii și școlarii. Au fost 
prezentate 5 spectacole artistice, li s-a 
vorbit copiilor despre marinari, s-au citit 
basme, povestiri, poezii, aceștia învățînd 
o serie de lucruri noi și interesante

Cea mai rodnică activitate a fost desfă
șurată în luna iulie. Astfel. în portur le 
Brăila și Galați și în deplasare, în deltă 
la Periprava, Chilia Veche, Tătăruș, Isac- 
cea, Crapinalta etc., s-au prezentat 37 d? 
spectacole cinematografice cu 10 filme și 
numeroase program? artistice la care au 
participat un număr cu adevărat record 
de peste 8 mii soectatori pescari, marinari, 
țărani muncitori.

Colectivul vasului cultural S.R.T nr 2 
aflat în întrecere socialistă cu vasul cul
tural S.R.T. nr. 1 este hotărît ca să' ob
țină realizări din ce în ce mai frumoase 

Corespondent
VALERIU STOIU

Sfatul unui prieten bun
Tînăra Elisabeta Nanau îl cunoaște ne 

Anton Ungureanu. Anton, i-a vorbit ade
seori despre organizație în sufletul ei s-a 
născut încetul cu încetul dorința de a 
munci alături de Antcn, dar se știa să-și 
împărtășească gîndul. Cînd într-o zi însă 
Anton l-a propus să activeze în echipa ar
tistică din comună, ea a primit cu multă 
bucurie. Nu mult după aceea Elisab-Va 
a făcut cerere da intrare în organizație.

De curînd adunarea generală a organi
zației de bază a primit-o în rîndurile ■ :e- 
miștilor. Dintre fetele din comuna Cătina, 
raionul Cislău, ea a fost prima care a 
venit utemistă.

Exemplul ei a fost urmat de multe din
tre fetele din comună care s-au apropiat 
cu multă dragoste și încredere de Orga
nizație, hotărîte să contribute și ele la 
ridicarea nivelului muncii organizației din 
comuna lor.

Iată cît de prețios poate să fie sfatul 
unui prieten bun.

Corespondent
GH ANDREI

---- c .. _

Spectacol de (neră 
la Timișoara

Marți seara, la Opera de Stat din Ti
mișoara a avut loc un spectacol cu opera 
„Eugen Oneghia" de Ceaikovski la care 
și-au dat concursul baritonul sovietic Ev
ghenie Balov, laureat al Concursului in
ternațional de la Praga, și tenorul Mihail 
Știrbei, artist emerit al R.P.R., de la Tea
trul de Operă și Balet din București.

Spectacolul s-a bucurat da un deosebit 
succes. (

TINERI ȘI TINERE CITIȚI

„Comsomoîskaia Pravda"
Publică articole privind succesele in 

muncă ale tineretului sovietic, popu
larizează tinerii inovatori din industrie 
șl agricultura.

Abonamentele pe anul 1953 se pri
mesc Ia toate oficiile prin factorii poș
tali și difuzorii voluntari din întreprin
deri șl instituții.



Gloriosul deceniu al Bulgariei noi
Tineretul bulgar

La 9 Septembrie poporul bulgar trăiește cea mai 
mare sărbătoare a sa — zece ani de la răsturna
rea fascismului și robiei imperialista

Zece ani sînt o perioadă istorică scurtă, însă țar® 
noastră a făcut un asemenea salt înainte în dez
voltarea sa, cum nu a putut face în peste 60 de ani 
de stăpânire burgheză. Cuceririle noastre din ultimii 
zece ani echivalează în măreție și importanță cu o 
întreagă perioadă istorică.

Eliberat de sub jugul capitalismului și fascismu
lui, poporul nostru a pășit pe drumul unei vieți noi, 
luminoase. Pentru tinerii muncitori și țărani, pen
tru tinerii intelectuali, pentru tineretul devotat po
porului, spunea învățătorul nostru Gheorghi Dimitrov 
— victoria de la 9 Septembrie a deschis toate căile 
către dezvoltare multilaterală și progres.

Pretutindeni în țara noastră — pe șantierele de 
construcție, în fabrici și uzine, pe întinsele ogoare ale 
gospodăriilor agricole cooperative de muncă — veți 
vedea entuziastul tineret bulgar, care nu se teme de 
dificultăți, ei le învinge și își construiește un viitor 
luminos — socialismul. Cu cîteva luni în urmă a in
trat în funcțiune prima uzină metalurgică „V. I. 
Lenin". Și în istoria acestei uzine tineretul a înscris 
una din cele mai frumoase pagini. Pe oricine ai în
treba aici pe șantier, despre fruntașii în muncă, îți 
va vorbi de Stamen Manasev, conducătorul brigăzii de 
tencuitorl și cofragiști — Erou al Muncii Socialiste, 
membru al U.T.P.D., care și-a îndeplinit norma cu 
384 la sută , de montorul Stoian Milev, de mecanica 
Vasilka Mladenova, de electromontorul Petăr Ivanov 
și de zeci de alți tineri care au primit înalte dis
tincții din partea puterii populare pentru eroismul 
în muncă de care au dat dovadă. Furnalele din care 
curge acum metalul topit au fost construite de 
tineret. La cele mai grele obiective ale construcției 
lucrau tineri, membri al Uniunii Tineretului Popular 
«1 lui Dimitrov.

Și aceasta nu numai la o singură uzină ! Dar în 
zece ani de viață liberă s-au înălțat clădirile a peste 
700 întreprinderi industriale. Cu patru ani în urmă 
acolo, le sud, pe cursul inferior al Mariței, coborau 
din trenuri primele grupuri de tineri. Aceștia s-au in
stalat într-o tabără pe un loc viran, unde se vedeau 
doar cîteva barăci și mormane de materiale de con
strucție. Erau constructorii noului oraș — Dimitrov- 
grad, orașul tineretului. A început munca. Intr-un 
timp uimitor de scurt, nemaipomenit în nici o țară ca
pitalistă, s-a înălțat un uriaș combinat chimic care 
aprovizionează în prezent industria noastră cu chi
micale și agricultura noastră cu îngrășăminte artifi
ciale. S-ar putea scrie volume întregi despre erois
mul în muncă manifestat aici de tineret. Brigada de 
tineret a secției de cazane a executat montarea numaî 
în șase zile, în loc de 60 cît prevedea planul. Bri
gada lui Ivan Nalbantov nu a părăsit șantierul timp 
de trei zile și trei nopți, ca să-și îndeplinească pla
nul. In prezent acești tineri sînt muncitori calificați 
la combinatul pe care l-au construit cu propriile lor 
mîini. Numai în zece luni s-au ridicat aici 290 de 
fruntași în muncă, dintre oare 156 tineri, membri ai 
U.T.P.D. Colectivul uzinei și-a luat angajamentul 
patriotic de a lupta ca uzina lor să devină fruntașă. 
Acesta este un fenomen nou, care poate fi întîlnit 
numai într-o țară ca a noastră, unde munca a devenit 
0 chestiune de onoare, vitejie și eroism.

In acești zece ani de viață liberă s-au ridicat din 
rlndurile minunatului nostru tineret patriotic nume
roși oameni renumiți, care nu se mulțumesc cu ve
chile norme, le modifică și lucrează în contul planu
lui lor pe următorii 10—15 ani. Din cei 42 de Eroi ai 
Muncii Socialiste, 12 sînt tineri, membri ai U.T.P.D. 
Tineretul nu se mulțumește însă cu ceea ce a reali
zat, el nu se lasă amețit de succesele sale, ci vrea 
Bă meargă tot înainte și înainte.

Dar nu numai tinerii muncitori de la orașe parti
cipă cu atît entuziasm la construirea socialismului.

SOFIA MEREU MAI FRUMOASA

în primele rînduri
în primele rînduri ale luptei pentru transformarea 
socialistă a agriculturii se sltulază tineretul muncitor 
sătesc.

Tineretul sătesc este un înflăcărat agitator și pro
pagandist al transformării socialiste a agriculturii. Nu 
sînt rare cazurile cînd tinerii își conving părinții să 
devină membri ai gospodăriilor agricole cooperative 
de muncă, cînd demasca încercările dușmanijor de a 
le submina. Insă aportul tineretului nu se manifestă 
numai în felul acesta. Tinerii sînt și buni luptători 
pentru recolte îmbelșugate. Lozinca „Prin recolte îm
belșugate — spre o viață înstărită*' a cuprins tine
retul din G.A.C.M. (gospodării agricole cooperative de 
muncă). Brigada iui Ivan Tertov, membru în U.T.P.D. 
din satul Gradina, raionul 1 Mai, a obținut de pe o 
suprafață de 40 decari câte 615 kilograme de grîu. 
Brigada de legumicultori nr. 1 din G.A.C.M. din sa
tul Kurtovo Konare, raionul Plovdiv, alcătuită din ti
neri care aplică experiența profesorului sovietic Vi- 
nogradoy, a obținut de pe 42 decari 121.562 kg. roșii. 
Asemenea exemple există în orice G.A.C.M., ele sînt 
cu sutele și miile. Membrii G.A.C.M., tineri și vîrst
nici, obțin aceste recolte bogate datorită muncii lor 
plină de râvnă, aplicării pe scară largă a agroteh
nicii și experienței colhoznicilor Sovietici. Recolte ca 
cele obținute în prezent de membrii G.A.C.M. nu s-au 
pomenit niciodată ta țara noastră. Toate acestea vor
besc încă odată despre forța și avantajele agricul
turii socialiste față de gospodăriile fărâmițate ale ță
ranilor individuali.

In prezent, In scopul satisfacerii nevoilor oameni
lor muncii, partidul și guvernul acordă o atenție în
semnată dezvoltării creșterii animalelor, una din prin
cipalele ramuri ale agriculturii. Răspunzînd chemări
lor partidului, peste 10.000 de tineri și tinere s-au 
îndreptat spre fermele de creșterea animalelor. în 
fiecare zi la redacția ziarului „Narodna Mladej" so
sesc scrisori în care tinerii și tinerele își exprimă 
dorința de a pleca să lucreze la sate. Munca la sate 
este astăzi sectorul cel mai de răspundere al con
strucției noastre socialiste. De aceea și tineretul vrea 
să se ducă acolo. Aceasta este trăsătura caracteristică 
a tineretului nostru — el vrea să se ducă acolo unde 
este mai greu, unde este nevoie de mai multe 
și energie, unde trebuiesc învinse mai multe 
tăți, unde îl ‘ ’

Cu multă 
rirea patriei 
din școli și 
pregătesc să 
gineri, agronomi, chimiști, învățători, 
frontul științei, culturii șl artei.

An de an crește la noi numărul celor ce învață. 
Numai numărul studenților a crescut de la 9.850 cît 
era în 1939, la peste 30.000 anul acesta, iar numărul 
institutelor de învățământ superior a ajuns de la 
5 la 20. Porțile universităților sînt larg deschise pen
tru fiii și fiicele oamenilor muncii.

Acum zece ani nu exista la noi o mișcare sportivă 
de masă.

Acum, în anii puterii populare, armata noastră de 
sportivi a cuprins peste 800.000 persoane, iar peste 
600.000 poartă insigna G.M.A. și peste 200.000 sînt 
sportivi calificați în diferite discipline. La competițiile 
naționale și internaționale sportivii noștri își îmbu
nătățesc necontenit recordurile. Anghel Kolev a aler
gat 100 metri plat în 10,4 secunde, clasîndu-se pe 
locul al treilea în Europa. Printre primii zece arun
cători ai ciocanului din Europa se află și atletul nos
tru Boris Popov. La Jocurile Mondiale Universitare 
de Vară care au avut loc recent la Budapesta, grupul 
de studenți bulgari a cucerit minunate victorii spor
tive. El s-a înapoiat cu 27 medalii de aur, 15 de ar
gint și 13 de bronz.

In munca lor și în viața lor, în greutăți și bucurii, 
tinerii și tinerele din țara noastră au totdeauna în 
față exemplul comsomoliștilor sovietici. Studierea și 
aplicarea experienței acestora este sarcina noastră 

permanentă. La fiecare pas tineretul se 
bucură de conducerea părintească, de sfa
turile și îndrumările Partidului Comunisț 
— creatorul și organizatorul Uniunii Tine- 
netului Popular al lui Dimitrov, însufie- 
țitorul tuturor victoriilor poporului nos
tru.

Construirea socialismului și menținerea 
păcii sînt de nedespărțit. Numai în con
diții de pace se poate construi socialismul, 
fericirea, bunăstarea și bucuria. De acee-i 
tineretul nostru este pentru pace, luptă 
pentru aceasta și o va apăra cu aceeași 
înflăcărare cu care a luptat împotriva 
fascismului și cu care în prezent constru
iește socialismul ta patria sa.

ȘTEFAN PETROV 
membru al C C.

al Uniunii Tineretului Popular 
al lui Dimitrov

Un tînâr strungar 
povestește •••

Aș vrea tovarășilor români, necunoscuți 
dar aproape de inima mea să vă poves
tesc trecutul și prezentul meu, pentru ca 
să simțiți și voi o prăiticică din bucuria 
mea în aceste minunate zile. Eu nu sînt 
un talent, sau un erou, eu sînt un tânăr 
muncitor simplu.

Sînt născut în satul Brachevți, regiunea 
Godeci, în anul 1929. Părinții mei, țărani 
săraci duceau o viață plină de suferințe. 
Pămîntul nostru nu ajungea să hrănească 
pe cei șapte copii și ei erau nevoiți să-și 
plece grumazul toată viața pe moșiile 
țăranilor bogați pentru un blid de făină 
și un pumn de fasole. Eu am fost ne
voit la vîrsta de unsprezece ani să mă 
fac argat — supravegheam vitele cîrciu- 
marulul din sat, ajutam la munca cîm- 
pulul — trudeam din zori și pînă-n mie
zul nopții.

O durere mare îmi ardea pieptul zi și 
noapte — dorul de școală. Cît de mult 
doream să învăț! Cît de amarnice erau 
lacrimile mele ! Și cum îmi rupea inima 
c’”tecul pe care-1 îngînam:

Sărăcia amarnică 
E m chin groaznic 
Știți voi ce-nseamnă 
Suferința de argat ?

Adevărata tinerețe

forțe 
greu-

cheamă partidul comunist, 
înflăcărare își aduce aportul la 
și tineretul studios. Nenumărați 

universități studiază cu pasiune, 
devină constructori ai socialismului: in- 

actlviști pe

înflo- 
tineri 
El se

a-

Dar după 9 Septembrie 1944 B-a ter
minat suferința mea de argat Eu am 
venit în oraș și am intrat la lucru. Acum 
erau legi care îmi asigurau ziua de 
muncă de 8 ore, un salariu just și drep
turi largi ca să învăț. Am intrat în 
muncă ca strungar la uzina nr. 12. Munca 
mea era foarte interesantă și am îndră
git-o repede din toată inima. încă din 
primul trimestru am devenit fruntaș cu 
o îndeplinire medie a normei de 192 la 
sută. Succesul m-a încurajat — am
tins 200 la sută. Am fost evidențiat cu 
titlul „cel mai bun în profesie" pe care 
îl dețin și astăzi. Acum lucrez la două 
strunguri automate. Sînt conducătorul 
unei brigăzi de tineret care lucrează după 
metodele noi sovietice și în fiecare lună 
își îndeplinește planul cu 140 la sută. 
Planul meu mi-1 îndeplinesc cu 230 la 
sută. Anul acesta voi continua să tavă* 
în liceu iar după ce voi termina mă voi 
îndrepta spre porțile deschise ale uni
versității populare.

De mult încă răsună în inima mea noi 
cîntece vesele, minunate, dar eu nu am 
uitat nici vechiul meu cîntec despre su
ferința de argat. — Acest cîntec mă face 
să prețuiesc mai mult viața pe care o 
trăiesc astăzi, orizonturile largi pe care 
mi Ie-a deschis 9 Septembrie 1044! Eli
berării noastre de către Armata Sovie
tică și luptei poporului nostru pentru li
bertate îi datorez toate bucuriile mele de 
astăzi.

DOBROSLAV PETROV
strungar la uzinele nr. 12

Mitos is constructori 
de automobile

In R.P. Bulgaria industria de automo
bile abia a început să se dezvolte, însă 
pentru această industrie se pregătesc de 
acum cadre la școala medie tehnică de 
construcții auto din orașul Pavlikeni. Ab
solvenții acestei școli vor deveni con
structori pricepuți ai automobilelor bul
gare. .

Cînd cursanții de la școala medie teh
nică au aflat că în timpul practicei vor 
construi diferite feluri de automobile, 
bucuria lor a fost foarte mare. Li s-a 
acordat încredere și ei trebuiau să facă 
față sarcinei.

Cît de mîndri au ,fost toți cînd au ter
minat mașina cu 13 locuri pentru Minis
terul industriei grele.

Cursanții își pregătesc cu conștiincio
zitate lecțiile. Pentru a veni în ajutorul 
lor, organizațiile U.T-P.D. din școală orga
nizează seri ale obiectului preferat Pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele, cursanții par
ticipă activ la diferitele cercuri, citesc 
multă literatură etc.

Sînt în etate de 40 de ani, 
și poate unora li se va părea 
ciudat, că scriu la o gazetă de 
tineret, Dar, dragi prieteni, 
în viața mea am fost de două 
ori tînăr — odată cînd am a- 
vut ani puțini și a doua oară, 
în timpurile acestea noi de 
viață liberă în patria noa
stră. Și nu știu dacă am citit 
undeva sau singur am simțit, 
dar în mine și-a făcut loc ur
mătoarea cugetare: cînd omul 
învață, se simte totdeauna tî
năr. Și a te simți tânăr la 
vîrsta mea, aceasta-i o mare 
fericire.

Cînd am terminat clasaII-a 
secundară sărăcia m-a forțat 
să mă despart de școala pe 
care o iubeam, de colegi și să 
iau drumul greu al copilului 
muncitor. Am fost ucenic în 
ateliere de fierărie, dar multă 
vreme n-am putut să mă 
mențin la un singur stăpîn. 
Dacă vroiam să învăț mese
ria, mă goneau. Cînd vedeam 
că îmi plăfesc . numai cîțiva 
gologani, o nimica toată, cu 
oare nu puteam să mă smulg 
din ghiarele foamei, fugeam 
și-mi căutam de lucru la un 
alt patron.

Dar parcă toți patronii se 
înțeleseseră să plătească pu
țin și să țipe mult. Intr-o zi 
am înțeles, că toți patronii 
sînt într-adevăr la fel de la
comi și de cruzi, și am îmbră
țișat Ideile luminoase ale 
Partidului Comunist. Ca mem
bru al P.C.B. am luat parte 
la multe greve și demonstra
ții împotriva patronilor. Dar 
în același timp, nu odată am 
gustat din biciul polițailor și 
am rătăcit fără lucru, pînă 
cînd mi se făcea negru înain
tea ochilor de foame.

Dar iată, am reușit odată să 
intru la lucru în atelierele 
tehnice ale Căilor Ferate Bul
gare. Acestea erau o mare în
treprindere. Aci muncitorii 
constituiau o putere. Am fă
cut greve, ne-am Intr-ajuto
rat, am luptat șl am trăit în
tre noi tovărășești. Aici am 
făcut o mare încercare de 

completa învățătura.

Gândeam : voi termina clasa 
V-a. Dar am reușit să dau 
examen numai de clasa IlI-a. 
Munca mea era grea, istovi
toare, hrana era slabă, și apoi 
stăpânirea fascistă făcea totul, 
ca să zăvorască accesul mun
citorilor în școli. Fasciștilor le 
trebuiau muncitori orbi, să 
muncească ca vitele de povară 
și să nu se răzvrătească.

Dar muncitorii nu numai că 
s-au răzvrătit, dar chiar s-au 
răsculat la 9 Saptembrie 1944 
și cu mărețul și hotărâtorul a- 
jutor al Armatei Sovietice au 
lichidat pentru vecie trecutul 
întunecat capitalist și fascist 

Astăzi eu nu mai sînt flă
mând, fără locuință, fierar se
mianalfabet, ci sînt inginer — 
asistent la Facultatea de con
strucții de mașini de pe lîngă 
Universitatea din Sofia.

Puterea populară a deschis 
larg porțile institutelor de în- 
vățămînt fiecărui muncitor și 
țăran, care dorește să învețe 
și să se instruiască. Statul 
nostru a elaborat legi prin 
care a micșorat timpul de 
lucru pentru muncitorii care 
studiază, le asigură concedii 
plătite și alte privilegii. Pri
mind bursă, care îmi permite 
— să-mi plătesc gazda, să mă 
hrănesc bine, să mă îmbrac 
omenește și să trăiesc o inten
să viață culturală, am avut 
posibilitatea să termin univer
sitatea cu calificativul „Foarte 
bine". Ca urmare a recoman- 
dațiel Direcției Politehnicii de 
Stat, am rămas la muncă 
chiar în institut ca asistent.

Dragii mei tineri tovarăși 
din România, vreau să împart 
cu voi nemărginita mea bu
curie. Bucuria mea e bucuria 
noii noastre vieți, viața splen
didă ,a realității noastre socia
liste. Vreau să vă spun numai 
atîta : 9 Septembrie mi-a dat 
a doua tinerețe. Viața mea a- 
parține întreagă marei cauze 
a lui Nouă Septembrie, cauzei 
libertății și fericirii poporului 
nostru.

Inginer VASIL RADEV 
asistent

Mîndria șl bucuria se citește pe fe
țele acestor tineri constructori al uzi
nelor de sodă „Rari Marx“. Prin mun
ca lor entuziastă ei și-au adus din plin 
contribuția la făurirea unuia din cele 
mai mari obiective industriale din Re
publica Populară Bulgaria.

Mereu înainte
încă pe vremea cînd eram elev în pri

mele clase de gimnaziu, îmi petreceam 
timpul liber în jurul tractoarelor. Aveam 
o mare atracție către mașini. Atunci 
eram mic și picioarele mele cu greu ajun
geau la pedalele tractorului. Pentru a 
ajunge la accelerație sau la pedala de am- 
breaj, mă urcam pe scăunel, și asta mă 
împiedica să manevrez la conducerea ma
șinii. Cînd am împlinit 14 ani, am intrat 
la lucru în brigada de tractoriști. La în
ceput am lucrat cu un tractor „Buldog". 
După un timp de practică, m-au trimis 
să-mi desăvîrșesc pregătirea în școala de 
tractoriști.

In școală am îndrăgit și mai mult trac
toarele. Visul meu era ca atunci cînd mă 
voi întoarce la S.M.T., să lucrez cu trac
torul D.T.-54. La 22 noiembrie 1952 am 
terminat școala și m-am înapoiat la 
S.M.T. Decov, raionul Sviștov. Am fost 
foarte amărît fiindcă mi-au dat tot trac
torul „Buldog". Privirile mele se îndrep
tau necontenit cu jind spre mașinile 
mari, Diesel.

Anul 1953 mi-a adus în dar și un tractor 
nou D.T.-54. N-am știut cum să mulțu
mesc fraților sovietici, că 
mașini noi. Am primit 
am început cu entuziasm 
Ia 25 decembrie, tractorul
oprit nici o zi, nici o noapte. M-am an
gajat în întrecerea socialistă pentru par
ticiparea la conferința raională a celor 
mai buni mecanizatori tineri. Am uzat de 
toate posibilitățile puterii mașinii mele și 
am împlinit o muncă egală cu 51.664 de
cari arat ușor. Am devenit astfel fruntaș 
în muncă.

Cheia succeselor mele o constituie apli
carea experienței binecunoscutului meca
nizator sovietic Ivan Șațki. Tot timpul am 
lucrat după graficul orar. Am devenit 
tractorist cu renume, sînt membru al co
mitetului raional sindical din Sviștov. La 
mine vin tractoriști 
îmi vorbesc despre 
muncă. Pentru toate 
cunoscător partidului
popular, care m-au ajutat să cresc ca un 
bun tractorist. Fără puterea populară 
n-aș fi putut nici să învăț meseria de 
tractorist nici să mă bucur de munca mea. 
Acum, în onoarea marii sărbători a liber
tății, 9 Septembrie, lupt împreună cu co
lectivul tractorului meu ca să depășim cu 
mult normele de arătură. Sîntem convinși 
că vom lăsa mult în urmă toate realiză
rile noastre de pînă acum și pînă la sfîr- 
șitul anului vom depăși 54.000 de decari 
de arătură ușoară.

PARASCHIV GĂDULAROV 
tractorist

S.M.T.-Decov, raionul Sviștov

ne-au trimis 
mașina și 

lucrul. Pînă 
meu nu s-a

L ZENGHINOV

tineri și vîrstnici și 
experiența lor în 

acestea eu sînt re- 
și guvernului nostru

Mereu mal frumoasă devine capitala Bulgariei noi — Sofia. 
Iată în fotografia noastră un aspect de la construcțiile noi care 
Be înalță în centrul Sofiei. Curînd vor fl terminate aici clă
direa impozantă a Casei Sovietelor și aceea a Magazinului 
Universal Central.

Zile pline de bucurii
Anii copilăriei mele au fost ani grei, triști. Pîinea nu 

ajungea pentru toți; eram cinci surori. Pe lanurile stră
ine, ale bogătanilor am învățat să secer. Aveam atunci 
14 ani. Acolo a început tinerețea mea.

A venit anul 1950 și în satul nostru s-a format colec
tiva. Noi, opt tovarășe, fiice de țărani săraci am format 
brigada tinerelor fete. Și pe câmp și seara la plimbare 
sîntem tot împreună. Trăim ca niște surori. Anul trecut 
m-au ales ca brigadieră. Noi cu toatele am dorit ca 
brigada noastră să iasă prima.

Niciodată nu voi uita prima zi de recoltă. Cu ce ne
răbdare am așteptat să îmbrățișăm primul snop ! In 
seara, cînd ni s-a comunicat că va începe secerișul, Vasla, 
o fată din brigada noastră a venit la mine și mi-a șop
tit : „Țveto, ce-ai spune dacă ne-am duce chiar acum ? 
Nu mai am răbdare". Peste un ceas, cînd lumea dormea 
de acum, noi ne-am strecurat încetișor pe ulițele satu
lui. In zori de zi cînd au venit celelalte brigăzi au fost 
cuprinși de mirare. încă în prima zi am primit „Stea
gul de fruntaș" și n-am mai cedat nimănui locul întîi.

Cînd am strîns recolta, s-a vorbit despre noi în tot 
raionul. Am obținut rezultate de care bătrînii nu-și pot 
aminti să se mai fi obținut vreodată în satul nostru : la 
porumb — 547 kg. la decar, la grîu — 351,5 kg., la mei 
— 460 kg. și așa mai departe.

Eu însumi pentru munca mea am primit 950 kg. grîu, 
450 kg. de porumb, 20 litri ulei, și 2.000 leva.

Pe drumul deschis de 9 Septembrie 1944 eu trăiesc o 
tinerețe fericită, o viață îmbelșugată și plină de bucurii.

TVETANA VITAqtOVA
Comuna Jiten, raionul Sofia

Prietenilor români le este ușor să înțeleagă ce 
fel de gânduri și sentimente mă cuprind acum 
ta ajunul lui 9 Septembrie — Ziua eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist

Nu mai departe de acum 2 săptămâni șl pe el 
l-au cuprins aceleași glndurl și sentimente.

Această zi — 9 Septembrie 1944 — a hotărit 
soarta poporului meu, a celor mai aproplațl to
varăși ai mei, propria mea soartă.

Pentru mine 9 Septembrie este ca o piatră de
hotar care desparte viața noastră ta noapte șl 
zi — cu el s-a terminat noaptea și a început lu
minoasa zi a patriei mele.

Doresc să vă povestesc despre gândurile mele 
din trecut, din prezent și viitor.

Noi am fost niște tineri simpli din satul Bania, 
regiunea Sofia, cincisprezece remsiști (membri ai 
Uniunii Tineretului Muncitor, n. r.), care îi 
urau de moarte pe fasciști.

Asparuh Asenov era cizmar, cizmar era și ne
griciosul Demcio Asanov, Cancio Doscov era 
student în medicină, trei dintre noi lucram ca 
ucenici zidari, iar ceilalți erau elevi de liceu.

Ne unea ura împotriva fascismului precum și 
activitatea noastră în cadrul Uniunii Tineretu
lui Muncitor. Noi doream să mergem în Bal
cani la partizani, dar aveam numai două pis
toale și trei gloanțe. Noaptea aruncam mani
feste și tăiam cablurile telefonice nemțești. Mic 
a fost ajutorul nostru pentru Armata Roșie, 
dar la dobîndirea victoriei am participat 
totuși și noi. Nimeni dintre noi nu a de
venit erou pe care să-l cunoască întreaga țară. 
Niciunul dintre noi nu a căzut în luptă. Dar am 
pus și noi umărul la lupta poporului pentru cu
cerirea libertății și a vieții noi. Și acum avem 
fericirea să fim printre primii constructori ai 
socialismului in țara noastră.

Din trecut îmi trăiește în minte foarte bine 
amintirea anului 1944. Besnă, sufocare. Voiai să 
respiri și aerul parcă nu era suficient. Voiai să 
începi un cîntec iar pe străzi trosneau numai pin
teni de polițiști. Ne strîngeam în cizmăria scundă, 
a lui Asparuh. Aici se deschideau inimile noastre 
și înfloreau visele noastre de viitor. Aici aflam 
ultimele noutăți și croiam planurile grupului nos-
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ne 
pe 
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tru de remsiștt Și astăzi încă îmi stă în fața 
ochilor Demcio Asanov. Aproape analfabet el nu 
înțelegea multe din problemele care se discutau. 
Asculta puțin mirat dar se înviora de Îndată ce 
se ivea tovarășul care uneori aducea din deta
șamentul de partizani bocanci pentru reparat. 
Reparatul bocancilor partizanilor era munca cea 
mai dragă lui Asanov — tovarășii din Bal
cani trebuiau să aibe încălțăminte bună.

Nu voi uita noaptea de 9 spre 10 septem
brie 1944. Atunci ni s-au dat pentru prima oară 
arme. Toată noaptea am stat pe un deal deasupra 
satului nostru natal. Noaptea era minunată. In 
fața noastră, la aproape 3-4 kilometri licăreau 
luminile taberei unei subunități militare care nu 
trecuse încă de partea noastră. Noi eram postul 
de avantgardă care trebuia să apere satul nos
tru natal eliberat. Pentru această noapte 
neuitat, pentru gândurile și simțămintele care 
cuprindeau atunci, pentru mâinile încleștate 
puștile acoperite de picături mărunte de rouă 
vor invidia desigur multe generații.

De atunci au trecut 10 ani. In acești ani fiecare 
tînăr din grupul nostru de care vă povestesc a 
trăit din plin viața de muncă creatoare și de 
bucurii a timpurilor noastre noi. Acum, la 9 Sep
tembrie noi ne vom aduna în jurul mesei sărbă
torești ca oameni de-acum maturizați și fiecare 
va povesti desigur ceva despre el pentru că fie
care are ce să povestească, are cu ce să se bu
cure și să se mîndrească. Etapele prin care a tre
cut țara noastră în cursul deceniului glorios sînt 
și etapele vieții noastre personale.

Dacă vreodată vi se va întîmpla să veniți în 
Bulgaria și să călătoriți pe linia Dimitrovo-Vol- 
niac să știți că la săparea tunelurilor am lucrat 
și noi. In jurul satelor Zlatușa și Radin, Divotino 
și Meștița au fost instalate taberele de briga
dieri unde am locuit și noi. In aceste văi stîn- 
coase răsună parcă și astăzi ecoul cîntecelor 
entuziaste ale brigadierilor. Cînd peste un an va 
străluci în soare lacul albastru al celui mai 
mare baraj din Bulgaria, barajul „Stalin'* din 
apropierea Sofiei, vom fi mîndri că la construi
rea Iul am participat și noi. Dacă veți admira

corpurile masive de clădiri ale Combinatu
lui „Stalin'* din orașul tinereții, Dimitrov- 
grad, să știți că și unii din noi au 
avut fericirea să se numere printre constructorii 
lui. Dacă veți întâlni prin capitala noastră defi
lând și cîntînd șiruri de ostași poate veți recu
noaște în ofițerul uscățiv șl negricios care pă
șește alături de el, pe cizmarul de odinioară As
paruh Asenov...

Va fi plină de bucurii masa noastră sărbăto
rească, se va așeza ta jurul ei Demcio Asanov 
înconjurat de cei 6 copii al săi șl va fi greu chiar 
pentru noi să recunoaștem în el pe tînărul ti
mid de odinioară care nu înțelegea mai nimic 
din discuțiile noastre politice. Acum el este de
putat în sfatul raional Dimitrov din Sofia. A în
cărunțit puțin, dar oare puține sînt grijile unul 
tată a 6 copil și deputat al celor ce muncesc 7

Cancio Doscov nu mal este studentul în me
dicină din 1944 ci un medic maturizat, ofițer ta 
armata populară. Lîngă el se va așeza probabil 
fratele meu Boris Vladimirov locțiitor de preșe
dinte al Sfatului regional din Sofia. Mai avem șl 
arhitectul nostru Spas Ranghelov cu care odi
nioară munceam ca ucenici pe schele ca să con
struim case pentru capitaliști. Avem avocatul 
nostru, avem și strungarul nostru dintr-o fabrică 
de aparate de radio. Avem pilotul nostru, avem 
artista noastră. Elena Elsina este artistă la tea
tru Rodopi. Ea are fericirea să lucreze ta bazi
nul minier al Rodopilor acolo unde acum pe stân
cile de nepătruns ale munților cresc unele din 
cele mai frumoase orașe ale noastre, Madan Ru- 
dozem, Borieva — centre ale industriei noastre 
miniere. Elena duce în mijlocul minerilor frumu
sețea artei noastre noi socialiste.

...Cincisprezece tineri — cincisprezece destine 
fericite. Noi sîntem o părticică din marea armată 
a constructorilor socialismului care fac țara 
noastră bogată și puternică. Și tocmai în aceasta 
constă fericirea noastră pe care o datorăm liber
tății răsărite la 9 Septembrie 1944.

Niciodată în istoria de multe veacuri a poporu
lui nostru nu a existat generație în fața căreia 
viitorul să se deschidă atît de clar, luminos ca 
în fața generației noastre. Numai generațiile care 
vin după noi vor fi mal fericite.

SIMEON VLADIMIROV

Viitori stăpîni ai mării

Tineri matrozi bulgari, viitori stăpînl 
al apelor, salută frumusețile Mării Ne
gre. Ei învață să devină marinari prl- 
cepuțl.

Această pagină a fost trimisă 
„Scânteii tineretului** 
de redacția ziarului 
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Sosirea la Sofia
a delegației guvernamentale sovietice

Declarația președintelui Consiliului Mondial al Pâcii 
Frederic Joliot-Curie

SOFIA 8 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 7 septembrie a sosit la Sofia 
pentru a participa la sărbătorirea celei de 
a 10-a aniversări a eliberării Bulgariei o 
delegație guvernamentală sovietică con
dusă de M. Z. Saburov, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Din delegație fac parte: N, N. 
Bospalov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R.; I. S. Senin, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Ucrainene, și generalul de ar
mată S. S. Biriuzev. Pe aerodromul din So
fia, delegația guvernamentală sovietică ■ 
fost tntîmpinată de V. Cervenkov, pre

ADUNAREA FESTIVĂ
SOFIA 8 (Agerpres). — Agenția tele

grafică Bulgară transmite:
La 8 septembrie, la Teatrul Popular din 

Sofia a avut loc adunarea festivă consa
crată celei de a zecea aniversări a elibe
rării Bulgariei.

Asistența a întîmpinat cu aplauze fur
tunoase apariția în prezidiul adunării a 
conducătorilor partidului și guvernului: 
V. Cervenkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, G. Damianov, 
președintele Prezidiului Adunării Popu
lare, A. Iugov, G. Traikov, G. Ceankov, 
I. Mihailov, A. Damianov, vice-președinți 
al Consiliului de Miniștri, T. Jikov, prim 
secretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, G. Tankov șl E. Staikov, membri 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar.

Cei prezenți au salutat călduros pe 
membrii delegației guvernamentale sovie
tice—M. Z. Saburov, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. N. 
Bespalov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., I. S. Senin, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al
R. S.S. Ucrainene și generalul de armată
S. S. Biriuzov, precum și delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Populare Chi
neze și ale țărilor de democrație populară. 
La ședință au participat de asemenea I. K. 
Prihodov, ambasadorul U.R.S.S. în Bul
garia și membrii ai corpului diplomatic.

Adunarea festivă a fost deschisă de G. 
Damianov, care în numele C. C. al Parti
dului Comunist Bulgar și al Guvernului 
R. P. Bulgaria a salutat călduros delega
ția guvernamentală sovietică și delegațiile

Dezvelirea unui monument în cinstea Armatei Sovietice
SOFIA 8 (Agerpres). — TASS
La 7 septembrie, în ajunul celei de a 

10-a aniversări a eliberării Bulgariei, a 
avut loc la Sofia dezvelirea solemnă ■ 
unui monument în cinstea Armatei So
vietice eliberatoare.

Mesajul de salut adresat de N. Șvernik 
celui de al 86-lea Congres al sindicatelor britanice
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite textul mesajului de salut adresat 
celui de al 86-lea Congres al sindicatelor 
britanice de N. Șvernik, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică.

Celui da al 86-lea Congres a! sindicatelor 
britanice

Președintelui, J. TANNER, 
Secretarului general V. TEWSON,

. Brighton, Anglia
Dragi tovarăși 1
în numele muncitorilor și funcționari

lor sovietici, Consiliul Central al Sindica
telor din Uniunea Sovietică transmite sa
lutul său celui de al 86-lea Congres al 
sindicatelor britanice și urează desfășura
rea cu succes a lucrărilor congresului.

Congresul vostru se desfășoară în timp 
ce popoarele lumii își intensifică efortu
rile pentru a preîntîmpina pericolul unul 
nou război și pentru a întări cauza păcii. 
Milioane de oameni ai muncii din toate 
țărtle, uniți în sindicate, sprijină această 
luptă pentru pace. Nu încape nici o în
doială că unitatea de acțiune a tuturor 
organizațiilor sindicale ar contribui la 
succese în realizarea acestui țel nobil șl 
la slăbirea încordării internaționale.

Clasa muncitoare din Marea Britanie, 
ca șl oamenii muncii din Uniunea So
vietică, este interesată în întărirea păcii 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie între 
popoare. Considerăm că eforturile comune

Sosirea la Moscova a unei delegații de studenți și profesori 
din India

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : Răspunzînd invitației Univer
sității de Stat din Moscova, la 7 septem
brie a sosit în capitala U.R.S.S. o delegație 
de studenți și profesori de la diferite 
universități din India. Delegația este con

încheierea lucrărilor conferinței de la Manilla
MANILLA 8 (Agerpres). — în capitala 

Filipinelor, orașul Manilla, s-au încheiat 
lucrările conferinței celor opt state pen
tru crearea unui bloc militar agresiv în 
Asia de sud-est — S.E.A.T.O.

Pentru a ascunde opiniei publice mon
diale fondul agresiv al pactului S.E.A.T.O. 
și divergențele care s-au ivit în rîndul 
participanților la conferință, tratativele 
de la Manilla s-au desfășurat cu ușile în
chise. După cum anunță agențiile de 
presă pactul S.E.A.T.O. a fost încheiat și 
parafat de statele participante la Manilla 
și anume S.U.A., Anglia, Franța, Austra
lia, Noua Zeelandă, Tailanda, Pakistanul 
și Filipinele.

Agenția Reuter referindu-se la raza de 
acțiune a pactului S.E.A.T.O. relatează că 
limitele regiunii cuprinse de tratat vor fi 
la 21°30’ latitudine nordică — exclu- 
zînd Taivanul și Hong-Kongul — dar tre- 
cînd la nord de Filipine. Proiectul final, 
precizează această agenție, cuprinde o 
prevedere care înlesnește semnatarilor să 
propună includerea în S.E.A.T.O. și a al
tor țări înafara tratatului. După părerea 
corespondenților de presă prezenți la Ma
nilla această clauză oglindește dorința 
S.U.A. de a include în viitor în pactul 
S.E.A.T.O. Japonia, clica lisînmanistă și 
epavele gomindaniste cuibărite în Taivan,
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ședintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria ; G, Damianov, 
președintele Prezidiului Adunării Popu
lare, membri al guvernului, conducători 
ai partidului și reprezentanți ai organiza
țiilor obștești.

V. Cervenkov * «alutat cu căldură de
legația guvernamentală sovietică in nu
mele guvernului șl al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar,

M. S. Saburov, care a rostit o cuvtntare 
de răspuns, a transmis poporului bulgar 
și locuitorilor din Sofia un salut din 
partea popoarelor Uniunii Sovietice, a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și a guvernului sovietic.

guvernamentale ale țărilor de democra
ție populară.

V. Cervenkov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P .Bulgaria a prezen
tat raportul consacrat celei de a zecea 
aniversări a eliberării poporului bulgar — 
9 Septembrie 1944.

A luat cuvîntul șeful delegației guver
namentale sovietice, M, Z. Saburov, a 
cărui apariție la tribună a fost întîmpi- 
nată cu ovații furtunoase în cinstea mare
lui popor sovietic, a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Guvernului So
vietic.

Sala freamătă de aplauze și se aude 
lozinca „Prietenie veșnică!'1.

In numele poporului sovietic, al Parti
dului Comunist și al Guvernului Uniunii 
Sovietice, M. Z. Saburov a felicitat căldu
ros poporul bulgar cu prilejul celei de a 
zecea aniversări a eliberării Bulgariei de 
sub robia fascistă.

M. Z. Saburov a făcut urări în cinstea 
Bulgariei libere, independente și popular- 
democrate, în cinstea poporului frate bul
gar și a Partidului Comunist Bulgar, in 
cinstea prieteniei veșnice și de nezdrun
cinat bulgaro-sovietice.

Au rostit apoi cuvîntări de salut șeful 
delegației guvernamentale a Republicii 
Populare Chineze, Din Pi-u, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, precum și conducătorii 
celorlalte delegații guvernamentale.

Adunarea a adoptat într-o atmosferă 
de mare însuflețire textul telegramei de 
salut adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
șl Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La dezvelirea monumentului au fost de 
față membri ai guvernului bulgar, con
ducători ai partidului și organizațiilor de 
masă. La ceremonie au participat de ase
menea membrii delegației guvernamen
tale sovietice.

ale sindicatelor engleze și sovietice, care 
au avut un mare rol în lupta împotriva 
fascismului, pot aduce și în prezent un 
aport prețios la lupta pentru pace șl la 
întărirea colaborării sindicale internațio
nale. De aceea, Consiliul Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică propune 
Congresului sindicatelor britanice să dis
cute problema întăririi legăturilor dintre 
sindicatele țărilor noastre și în special a 
reluării activității Comitetului sindical 
anglo-sovietic.

Reluarea activității Comitetului sindical 
anglo-soviefic ar putea contribui la în
tărirea legăturilor dintre muncitorii Marii 
Britanii și Uniunii Sovietice, la lărgirea 
continuă a relațiilor comerciale și cultu
rale între 'țările noastre, la unirea efor
turilor în lupta pentru reducerea arma
mentelor și interzicerea armelor atomică 
și cu hidrogen și pentru asigurarea secu
rității colective a popoarelor.

Pentru discutarea problemelor care 
prezintă un interes comun pentru sindica
tele ambelor țări, Consiliul Central al 
Sindicatelor din‘Uniunea Sovietică invită 
în. Uniunea Sovietică o delegație a Con
gresului sindicatelor britanice, pe care o 
va primi cu bucurie în țara noastră.

Cu salut frățesc 
N. ȘVERNIK, 

Președintele Consiliului Central a! 
Sindicatelor din Uniunea Sovietică
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dusă de prof. Madan Mohan, directorul 
Institutului din Mirut.

Delegația se va interesa de activitatea 
Universității din Moscova șl a altor Insti
tuții de învățămînt superior și va vizita 
o serie de orașe ale Uniunii Sovietice.

în calitate de principale forțe de șoc ale 
blocului agresiv.

In tot cursul conferinței, Dulles a In
sistat cu încăpăținare pentru includerea 
Laosului, Cambodgiei și Vietnamului de 
sud in „zona de acțiune a pactului" în 
ciuda faptului că aceasta contrazice in mod 
fățiș acordurile conferinței de la Geneva 
care interzic statelor susamintite să adere 
la orice fel de blocuri militare. Pentru a 
masca încălcarea acordurilor de la Ge
neva, în cadrul tratativelor a fost prezen
tată propunerea S.U.A. de a nu se men
ționa țările mai sus-amintite in textul 
pactului, dar de a anexa la acest pact un 
protocol separat care să asigure, „apăra
rea" Laosului, Cambodgiei și Vietnamu
lui de sud in conformitate cu pactul 
S.E.A.T.O.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, participanților la conferința 
S.E.A.T.O. li s-a prezentat la încheierea 
lucrărilor spre semnare o așa-numitâ 
„Cartă a Pacificului". Această așa-numită 
„Cartă a Pacificului" are drept scop să 
mascheze caracterul colonialist și agresiv 
al pactului prin declarații nebuloase des
pre „principiul autodeterminării" și drep
tul popoarelor de a-și alege guvernele în 
mod independent".

Dar limbajul demagogic nu poate ca
mufla caracterul agresiv al blocului 
S.E.A.T.O. — uniune a puterilor colonia
liste îndreptate împotriva popoarelor asia
tice care doresc respectarea acordurilor 
încheiate la Geneva, singurele care ga
rantează pacea și securitatea în sud-estul 
Asiei.

VIENA 8 (Agerpres). — TASS
Secretariatul Consiliului Mondial al Pă

cii a dat publicității următoarea decla
rație a lui Fredâric Joliot-Curie, preșe
dintele Consiliului Mondial al Păcii:

Eforturile tuturor partizanilor păcii au 
fost încununate de mari și importante 
succese. Respingerea de către Adunarea 
Națională franceză a „comunității defen
sive europene", în urma eforturilor ne
obosite și mereu crescînde depuse timp de 
trei ani de poporul francez, a lichidat cea 
mai mare piedică care a stat în calea tra
tativelor în Europa.

Conferința de la Geneva a arătat că 
metoda tratativelor și a concesiilor reci
proce permite rezolvarea celor mai difi
cile și primejdioase conflicte.

De-a lungul anilor, guvernele, organi
zațiile internaționale și naționale, diferiți 
militanți, mișcări politice, sociale și reli
gioase au propus hotărâri îndreptate spre 
reglementarea celor mai importante pro
bleme internaționale.

Astăzi, cînd pentru prima oară după 20 
de ani au amuțit tunurile, trebuie să în
ceapă tratative care pot duce la reglemen
tarea divergentelor care pînă în prezent 
au creat dezbinări primejdioase în lume. 
Atmosfera de destindere a încordării in
ternaționale este favorabilă pentru un

„Organizatorii provocărilor primesc riposta 
cuvenită"

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda" din 8 septembrie publică sub 
semnătura lui V. Ocinikov o corespon
dență din Pekin intitulată „Organizatorii 
provocărilor primesc riposta cuvenită". 
Corespondentul scrie:

Provocările războinice de tot soiul ale 
bandiților gomindaniști aciuiti pe insula 
Taivan și pe insulele d» lingă litoral, 
provocări devenite frecvente în ultimul 
timp stîmesc indignarea ș: minia legitimă 
a poporului chinez de 600 milioane. Pa- 
trioții chinezi declară cu toată hotărirea 
că a venit timpul pentru a distruge halta 
ciankaișistă și a desăvîrși sarcina sfîntă 
a eliberării depline a țării.

în încercarea lor de a amina înfrângerea 
lor inevitabilă, bandiții lui Cian Kai-și se 
dedau la acte din cele mal mîrșave. Ku 
mai departe decît în ziua de 6 septembrie 
un bombardier gomindanist a pătruns în 
spațiul aerian al portului Amoy și a arun
cat aici nouă bombe. Din fericire, aproape 
toate bombele au căzut în mare. Artileria 
antiaeriană a Armatei Populare de Eli
berare a pedepsit bombardierul ciankai- 
șist avariindu-1.

în decursul ultimelor luni, pentru or
ganizarea unor provocări armate împo
triva Republicii Populare Chineze gomin- 
daniștii au folosit deosebit de des insula 
Cinmînjdao, situată la o distanță de nu
mai 20—25 km. de litoral. Trupele gomin
daniste aflate pe această insulă »u tras in 
repetate rînduri cu tunurile asupra por
tului Amoy și a șoselelor de lingă litoral. 
La 6 septembrie, gomindaniștii au deschis 
un foc de artilerie împotriva portului 
Amoy. Paralel cu aceasta, două vase mi
litare ciankaișiste au început și ele să 
bombardeze portul. Ripostînd, artileria de 
coastă a Armatei Populare de Eliberare a 
curmat această provocare și a pus pe 
fugă vasele ciankaișiste.

Gomindaniștii folosesc insula Cinmîn- 
jdao și ca trambulină pentru strecurarea 
pe continent a unor bande de spioni și di- 
versioniști.

Recent, artileria Armatei Populare de 
Eliberare a dat o lovitură zdrobitoare tru
pelor ciankaișiste de pe Cinmînjdao: Ia ora 
fixată, zeci de baterii de coastă au re
vărsat un torent de foc asupra unor 
obiective stabilite dinainte prin reglarea 
tirului. întreaga insulă a fost învăluită 
de fumul exploziilor. Instalațiile defensive 
la care gomindaniștii lucraseră timp de 
cîțiva ani au fost făcute una cu pămin- 
tuL Gomindaniștii au suferit de asemenea 
mari pierderi în oameni. Copleșită de pu
ternicul val de foc, artileria gomindanistă 
n-a putut descărca in ripostă nici măcar 
un singur tun.

Provocările banditești ale clicii ciancaișiste 
împotriva R. P. Chineze continuă

PEKIN 8 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: In dimineața zilei de 7 sep
tembrie 42 avioane ciancaișiste „F-47“, 
„PB-4-Y" și „B-25" au atacat în două va
luri consecutive orașul Amoy lansfnd 
peste 50 de bombe. în afară de aceasta, 
un alt atac a fost săvirșit asupra locali
tății Sigențun la sud de Cinkian și Upu. 
La Sigențun au fost distruse citeva clă
diri, patru locuitori au fost omoriți, iar 
doi răniți. La Upu au fost rănit» două 
persoane. Unitățile de artilerie antiae

Cu privire la activitatea dușmănoasă 
a unor rămășițe ciancaișiste refugiate în Birmania

KUNMIN 8 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: In cursul ultimilor cinci ani, 
unitățile Armatei Populare de Eliberare 
însărcinate cu paza granițelor și care 
apără securitatea granițelor in provincia 
Iunan au dat lovituri puternice bandelor 
lui Li Mi, rămășițe ale armatei ciancai
șiste, care hărțuiau granițele Chinei in 
această provincie.

Cind China de sud-vest. a fost eliberată, 
unitățile Armatei Populare de Eliberare 
au scos din luptă peste 31.000 de soldați 
din trupele lui Li Mi. iar cei care au ră
mas s-au refugiat dincolo de linia de fron
tieră și s-au stabilit in regiunile granițe
lor dintre China și Birmania și dintre 
Birmania-Tailanda.

Sub protecția agresorilor americani și 
a autorităților reacționare din Tailanda, 
bandele generalului Li Mi au hărțuit în 
repetate rânduri frontierele chineze trimi-

Amînarea conferinței celor nouă țări 
privitoare la reînarmarea Germanie occidentale

LONDRA 8 (Agerpres). — Agenția Fran
ce Presse anunță amînarea fără dată pre
cisă a conferinței celor nouă țări (Fran
ța, Germania occidentală, Italia, Belgia, 
Olanda, Luxemburg, Statele Unite, An
glia și Canada), care urma să se deschidă 
la 14 septembrie la Londra pentru a dis
cuta problema reinarmării Germaniei în 
urma respingerii de către Franța a trata
tului C.D.E. 

acord. Realizarea acestui acord, chiar și 
în unele probleme limitate și restrinse, ar 
micșora cauzele încordării și ar deschide 
o nouă cale spre pace, ar contribui la 
securitatea și bunăstarea tuturor popoare
lor, a tuturor națiunilor.

Opinia publică mondială s-a pronunțat 
în mod hotărit pentru destinderea încor
dării internaționale. e Este incontestabil 
faptul că acțiunile ei’au dus la încetarea 
războiului din Vietnam și la respingerea 
„comunității defensive europene". Opinia 
publică și-a dat seama de forța acțiunilor 
sale. Guvernele și coalițiile, dare sub pre
textul apărării vor să impună o pace ar- 
nutâ care să le asigure o situație domi
nantă, trebuie să țină seama de opinia 
publică mondială. Sarcinile care stau în 
fața opiniei publice sînt considerabile. 
Ele constă în a contribui la tratative efec
tive îndreptate snre întărirea păcii în Eu
ropa și Asia și a determina cu hotărîre 
statele să se angajeze pe calea dezarmării 
și a interzicerii armelor de exterminare 
în masă.

Biroul Consiliului Mondial al Păcii, care 
se va întruni la Viena între 13 și 15 sep
tembrie, va indica mijloacele care vor per
mite opiniei publice mondiale să-și ex
prime punctul de vedere și să acționeze în 
favoarea tratativelor și a păcii.

După cum recunoaște agenția americană 
United Press, în legătură cu bombarda
mentul de artilerie efectuat asupra insu
lei Cinmînjdao sînt răspîndite insistent 
știri, potrivit cărora pe această insulă ar 
fi fost omoriți cîțiva americani dintr-un 
„grup cu totul secret al serviciului de 
spionaj". Aceste știri n-au fost confirmate 
oficial. în ele se arată că în afară de cei 
do: locotenenți-colonei americani despre 
care s-a comunicat oficial că au fost omo
riți pe insula Cinmînjdao, au fost omo
ri;! de asemenea niște americani aparți
ni r.d ..grupului vestic de inițiativă" pe care 
corespondentul agenției United Press îl 
caracterizează ca pe o „organizație de 
sp:or.aj puțin cunoscută publicului".

„O ploaie de obuze a căzut șl asupra va- 
selor militare ciankaișiste aflate în portul 
Cmmin. Unele din ele au încercat să 
iasă în largul mării, altele au căutat adă
post sub malurile înalte, fără însă a putea 
scăpa de focul îndreptat asupra lor. Două 
vase gomindaniste au fost scufundate, 
două serios avariate. A fost distrus și ars 
aproape în întregime un chei plutitor la 
care amarau vasele militare.

Pirații ciankaișiști ai acrului capătă și 
ei lovituri tot mai puternice. Numai avi
oanele de vînătoare ale unității aeriene 
N.. staționată în provincia Cctzian, au do
borât în ultimele trei luni 11 avioane și au 
avariat serios cinci avioane ale dușma
nului.

Astfel se relatează următorul caz: pa
tru avioane de vînătoare gomindaniste 
..F-47" și două bombardiere „V-25" au 
mitraliat niște bărci de pescari lipsite de 
apărare. Idiotul Țiui Vei și ajutorul lui, 
Tzian Kai, care executau un zbor de pa
trulare deasupra mării, au atacat curajos 
pe adversarul numeric superior. Gomin
daniștii au luat-o la fugă. Țiui Vei și 
Tzian Kai au dobdrît fiecare cite un 
avion și au salvat astfel pe pescari.

In unitățile de aviație de pe litoralul 
R. P. Chineze este bine cunoscut numele 
pilotului Bao Si-min. Angajîndu-se într-o 
luptă cu două avioane de vînătoare ale 
adversarului, el a doborit unul din ele și. 
deși grav rănit, a izbutit totuși să-și 
readucă avionul pînă la bază. In lupta cu 
acțiunile provocatoare ale bandiților go- 
mindar.iști. sute de patrioți chinezi — 
aviatori, grăniceri, pescari, țărani — dau 
dovadă de curaj și vitejie.

Provocind incidente armate în provin
ciile de litoral ale Chinei, bandiții gomin
daniști înnebuniți nu fac decît să-și caute 
pielrea. Acest lucru îl dovedesc loviturile 
zdrobitoare pe care Ie dă organizatorilor 
acestor provocări poporul chinez plin de 
hotărîre de a pune capăt crimelor clicii 
ciankaișiste.

riană ale Armatei Populare de Eliberare 
au doborit trei avioane și au avariat 
■lte 20.

în același timp, cinci vase de război 
ciancaișiste și artileria ciancaișistă de pe 
insula Quemoy au deschis focul asupra 
orașului Amoy. Unitățile de artilerie ale 
Armatei Populare de Eliberare au ripostat 
imediat.

La 7 septembrie, avioane ciancaișiste 
«u violat scatiul aerian deasupra insulei 
Pintan. precum și asupra orașelor Sianiu 
și Fuciu din provincia Fucian.

țînd de asemenea agenți secreți pentru a 
comite acțiuni de sabotaj.

Trebuie menționat faptul că bandele 
lui Li Mi, rămășițe ale clicii trădătorului 
Cian Cai-și care s-au refugiat în Birmania 
în perioada : iama anului 1953 — primă
vara anului 1954, și-au păstrat principa
lele forțe intacte in regiunea frontierei 
dintre Birmania și Tailanda și în afara 
granițelor chineze în apropiere de Celi, 
Fohai, și Nanciao. Ocrotiți de agresorii 
americani și în ciuda condamnării de că
tre opinia publică mondială și a acuzații
lor juste ale guvernului birman, ei caută 
să se regrupeze și așteaptă prilejul să 
atace frontiera chineză. între timp aceste 
bande continuă să amenințe securitatea 
Birmaniei. Unitățile populare de apărare 
a granițelor sînt hotărâte să dea lovituri 
și mai grele acestor bandiți

Agenția France Presse subliniază că 
data conferinței a fost aminată pentru ca 
John Foster Dulles, secretarul de stat 
american, să poată soSi la Londra în timp 
util pentru a participa la conferință.

Pe de altă parte, concelarul Adenauer 
a lăsat să se înțeleagă că ar prefera ca 
conferința sâ aibă loc după dezbaterile de 
politică externă din Bundestag, în cursul 
cărora va trebui să facă o dare de seamă 
asupra conferinței de la Bruxelles.

O strălucită victorie a fotbalului nostru
Stadionul „23 August" din Capitală a 

găzduit miercuri după amiază întâlnirea 
internațională de fotbal dintre echipa se
lecționată a orașului București și echipa 
vieneză F. C. Austria. Aproape 100.000 da 
spectatori au fost prezenți în tribunele 
stadionului pentru a urmări această in
teresantă întîlnire.

După un joc viu disputat, cu faze spec
taculoase în fața ambelor porți, victoria a 
revenit echipei selecționate a orașului 
București cu scorul de 3—0 (2—0).

La fluierul arbitrului D. Schulder, echi
pele au ieșit pe teren în următoarele for
mații :

Selecționata orașului București : Toma- 
Zavoda II, Apolzan, Băcuț I-Călinoiu, Ser- 
fozo-Paraschiva, Nicușor, Ozon, Pet- 
schowski, Suru.

F. C. Austria : Ondreiska-Fischer, Stotz, 
Svoboda-Ocwirk, Schleger-Hofbauer, Ko- 
minek, Malik, Sabetzer, Hammerl.

încă din primul minut, jocul începe în- 
tr-un ritm foarte rapid. Portarii ambelor 
echipe sînt deseori puși la încercare și se 
remarcă apărînd mingi dificile. încetul cu 
încetul, jucătorii romîni inițiază atacuri 
mai închegate, care se termină cu șuturi 
puternice la poartă. In minutul 20, Pet- 
schowski este lovit și părăsește terenul. 
Farmati intră în locul lui Băcuț I, care 
îl înlocuiește pe Serfbid trecut în postul 
de inter stingă. Jucătorii vienezi sînt tot 
mai des depășiți de atacanții selecționatei 
Capitalei, mult mai rapizi și mai hotărîți 
în fața porții. De aceia, ei recurg la jocul 
de ofsaid. Atacanții noștri sezisează 
această tactică și folosesc cu pricepere 
greșelile adversarilor. Minutul 25 de joc 
aduce primul punct. Ozon este lansat de 
Serfozb și trage pe lingă portarul Ondrei- 
ska ieșit în întîmpinare : 1—0 pentru se
lecționata Capitalei. In continuare, jocul 
se menține tot în terenul echipei austriace. 
în minutul 39, Nicușor primește o pasă de 
la Ozon și înscrie printr-un șut fulgeră
tor : 2—0 ! în ultimile minute de joc, ale 
primei reprize Paraschiva singur în fața 
porții trage puternic, dar Ondreiska prin
tr-un reflex apără.

După pauză în ambele echipe se produc 
schimbări. în selecționata Capitalei, Gîr- 
leanu trece în locul lui Paraschiva, iar la 
F. C. Austria, Hofbauer, Malik și Sabetzer 
sînt înlocuiți de Baumgartner, Pichler și 
Melchior II. Acum jocul se desfășoară mai 
încet. Ambele echipe par că se resimt de 
pe urma căldurii și a eforturilor depbse.

Cu toate acestea, jucătorii selecționatei

Cea mai bună lecție
întîlnirile internaționale dintre echipa 

de haltere a Uniunii Sovietice șl cea a 
R. P. Romine a constituit pentru halte
rofilii noștri un minunat prilej pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele, pentru a face 
noi pași pe drumul măiestriei sportive, 
în nici o întîlnire internațională de pînă 
acum, halterofilii noștri n-au avut prile
jul să se întreacă cu adversari atît de 
puternici, să învețe atît de multe lucruri 
care le vor folosi în activitatea lor de 
viitor. Rezultatele acestei întreceri au de
pășit așteptările. Au fost doborite nu mai 
puțin de 15 recorduri republicane. Au că
zut vechile recorduri la categoria grea, 
unde Silviu Cazan a realizat la triatlonul 
clasic 330 kg. (v. r. 377,5); la proba „îm
pins" 120 (v. r. 117,5) și la „smuls" 115, 
(v. r. 112,5). La categoria semimijlocie 
Hie Ienciu a dovedit o formă excelentă 
realizlnd 340 kg. (v. r. 335 kg.) la triat
lonul clasic; la „smuls" el a realizat 102,5 
(v. r. 100), iar la „aruncat" 135 (v. r. 
132,5). La categoria ușoară Ion Segal a 
totalizat 295 kg. (v. r. 292,5), iar la „smuls" 
97,5 (v. r. 95). Deși a participat la o cate
gorie superioară. Ion Biirău a obținut în 
cadrul categoriei semiușoare 275 kg. la 
triatlonul clasic, (v. r. 267,500); la „îm
pins" el a realizat 85 kg. (v. r. 82,5), iar 
la „smuls" 87.5 (v. r. 85).

Această adevărată „ploaie de recorduri" 
este pe de o parte rezultatul bunei pregă
tiri a halterofililor noștri, iar pe de altă 
parte a valorii deosebite a „adversarilor" 
lor, care în tot timpul concursului au aju
tat și au îndrumat din punct de vedere 
tehnic și tactic pe concurenții noștri, dîn- 
du-le totodată un prețios exemplu per
sonal. Recordmanul mondial Haim Hanu
cașvili l-a ajutat pe „adversarul" său Ion 
Birău căruia i-a împărtășit tehnica pre
gătirii fizice și mișcările ajutătoare pentru 
dezvoltarea fizică multilaterală precum și 
prețioase indicații cu privire la antrena
mentul de-a lungul întregului an.

Dar cea mai prețioasă învățătură au 
tras-o halterofilii noștri din însăși com
portarea pe podium a excelenților sportivi 
sovietici. în ambele concursuri, oaspeții au 
impresionat prin excepționala lor putere 
de luptă, prin forța lor extraordinară ca 
și prin tehnica lor desăvîrșită. Aceste ele- 

-mente au predominat și au determinat 
stabilirea unor rezultate de valoare mon
dială. Multe din rezultatele obținute de 
Nicolae Merkulov la categoria mijlocie, 
Haim Hanucașvili la categoria semiușoară, 
Boris Juromski la categoria cea mai 
ușoară, sînt superioare performanțelor ob
ținute în cadrul Festivalului de la Bucu
rești și al J.M.U.V. din acest an, de la 
Budapesta.

Cea mai prețioasă performanță obținută

ȘTIRI SPORTIVE
Cu prilejul manifestărilor sportive or

ganizate în cinstea aniversării zilei elibe
rării Bulgariei, miercuri după amiază s-a 
desfășurat la Sofia pe stadionul „Vasil 
Levski", întîlnireâ internațională de fot
bal dintre echipa secundă a orașului 
București și echipa reprezentativă a So
fiei.

Victoria a revenit cu scorul de 4—1 
(2—0) echipei bulgare, prin punctele în
scrise de Milanov (2), Arghirov și Kolev. 
Golul echipei noastre a fost realizat de 
Avasilichioaie. De remarcat că cele două
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Tosca (la Arenele Libertății) : Teatrul de Stat de 
Operetă : Casa cu trei fete (la teatrul de vară 
„N. Bălce>cu") ; Național „I. L. Caragiale" (Co
media): Gaițele (la teatrul de vară din parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin") ; Tineretului : 
Sinziana și Pepelea (la grădina ..Fil«mon Sîrbu"): 
Teatrul Evreesc de Stat: Cu sare și piper (la gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) ; Ansamblul de 
Estradă al R.P R.: Fără mănuși (In sala teatrului 
din Calea Victoriei): Concert de muzică ușoară (la 
teatrul de vară ..23 August") : Teatrul „Țăndă
rică": Umor pe sfori (la grădina din str. Doamne’ 
nr. 27).

CINEMATOGRAFE: Patria: Sep.tembrlștfi; Elena 
Pavel, 1 Mal: Suflete zbuciumate: Republica. Bucu
rești, Tineretului, Gh. Doja: Un caz în taigă: I. C. 

Capitalei atacă cu mai multă eficacitate 
și dau prilejul portarului Ondreiska să se 
remarce, care a fost unul dintre cei mal 
buni jucători de pe teren. Cu două mi
nute înainte de sfîrșit, Ozon primește o 
pasă de la Nicușor și înscrie spectaculos 
pe lîngă portar. întîlnireâ, care a prile
juit un frumos spectacol fotbalistic a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 3—0.

întîlnireâ dintre echipa selecționată a 
Capitalei și echipa F. C. Austria a arătat 
că fotbaliștii noștri dețin o formă bună. 
Jucătorii au practicat un joc colectiv, cu 
pase în viteză și schimburi de locuri reu
șite, care au derutat de multe ori apăra
rea austriacă. In mod special s-au remar
cat Nicușor, Ozon, Apolzan, ca și Gîr- 
leanu în repriza a doua. De la oaspeți o 
comportare excelentă a avut portarul On
dreiska. De asemenea s-au mal remarcat 
Ocwirt, Stotz și Kominek.

★
După meci, antrenorul echipei F. C. 

Austria, Wudi Muller a declarat următoa
rele unui corespondent al Agenției Ro
mine de presă. „Agerpres": „Din anul 
1947, cînd am fost ultima oară în Romînia, 
fotbalul din țara dvs. a progresat foarte 
mult. Pot spune că întreaga echipă selec
ționată a Capitalei s-a comportat exce
lent, în special din punct de vedere teh
nic. Jucătorii romîni au arătat calități re
marcabile în ceea ce privește schimbul da 
pase în plină viteză și demarcajul. Tri
pleta Nicușor, Ozon, Petschowski a fost 
foarte bună. Fundașii de margine, și mij
locașii trebuie să-și mai îmbunătățească 
jocul".

Căpitanul echipei F. C. Austria, Ernst 
Ocwirt a declarat: „Jocul a fost de o co
rectitudine exemplară de ambele părți. 
Jucătorii romîni au o tehnică avansată și 
cred că au posibilități să facă un joc bun 
la Budapesta. Mi-au plăcut din echipa 
dvs. Ozon, Girleanu și Băcuț".

Portarul echipei, Ondreiska a declarat: 
„Aveți o echipă pună cu jucători iuți, buni 
trăgători la poartă. Am rămas plăcut im
presionat de public, care a fost obiectiv șl 
a aplaudat acțiunile frumoase ale ambe
lor echipe".

★
înaintea tntilnirii de fotbal dintre echi

pa selecționată a Capitalei și F. C. Aus
tria s-a disputat meciul internațional de 
rugbi dintre echipele C.C.A. și U.D.A. 
Praga. Victoria a revenit echipei bucureș- 
tene cu scorul de 24—3 (13—3).

(Agerpres)

de sportivii sovietici a fost obținută de 
Haim Hanucașvili, la categoria semiușoară. 
unde, la proba „împins", a doborit ve
chiul record mondial care-i aparținea tot 
lui. cu 107,5 kg., stabilind un nou record, 
cu 108 kg.

Cînd numeroșii spectatori din sala Di
namo au asistat la cîntărirea barei și 
noul record mondial a fost confirmat,. un 
ropot de aplauze, care părea că nu se va 
mai termina a răsplătit excepționala com
portare a valorosului sportiv sovietic. în 
declarația pe caire a făcut-o imediat după 
doborîrea vechiului record mondial, Haim 
Hanucașvili a spus : „închin recordul mon
dial pe care l-am obținut în această în
tîlnire celei de a zecea aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul fascist".

Haim Hanucașvili este linul dintre cei 
mai tineri recordmani mondiali la hal
tere. El a împlinit abia 22 ani și practică 
sportul halterelor din anul 1948. Membru 
al asociației „Dinamo" din Tbilisi, Haim 
Hanucașvili este actualmente student la 
Institutul de Comerț și Cooperație din 
capitala R.S.S. Gruzine. Interesant este 
faptul că dintre cei cinci frați pe care-i 
are tînărul recordman mondial, toți sînt 
buni sportivi iar unul dintre ei, cel mal 
tînăr, are norma de categoria I-a la înot.

Deși tînăr și ca halterofil și ca vîrstă, 
pe pieptul lui Haim Hanucașvili lucesc 
pînă acum trei medalii de aur, cucerite 
în mari competiții: întîlnirile sportive 
prietenești din cadrul Festivalului din Bu
curești, Jocurile Mondiale Universitare de 
vară de la Budapesta și desigur cea mai 
importantă, medalia de aur de recordman 
mondial.

Concurenții sovietici au păreri deosebit 
de bune despre progresul înregistrat de 
către reprezentanții culorilor patriei noas
tre. Antrenorul de stat al U.R.S.S., Dimi- 
trie Petrovici. Poliakov, a apreciat cali
tățile lui Silviu Cazan și Ion Birău.

„Acești doi sportivi in special ml-au 
atras atenția prin spiritul for de luptă șl 
pregătirea fizică pe care o au. Cunosc ac
tivitatea de haltere din țara voastră și știu 
că sînteți la început abia. Cu toate aces
tea sînt convins că în scurt timp șl sportul 
cu haltere va fl la înălțimea fotbalului si 
boxului rominesc, care s-au afirmat la 
Jocurile Mondiale Universitare de vară de 
la Budapest ca și în alte întîlniri interna
ționale. Metodele voastre bune de pregă
tire în sportul halterelor vă vor ajuta să 
dezvoltați tot mai mult primele succese 
obținute în acest sport șl noi vă urăm 
deplin succes". Aceste cuvinte ale antre
norului Poliakov trebuie să constituie un 
îndemn șl un stimulent pentru halterofilii 
noștri.

S. IONESCU

echipe au beneficiat de cîte o lovitură de 
11 m. ratate de Ene și respectiv lanev. 
Echipa orașului Sofia a aliniat o forma
ție puternică din care au făcut parte cei 
mai buni jucători din țară.

★
KIEV. — TASS transmite : La 7 septem

brie a plecat în R.P. Bulgaria echipa so
vietică de fotbal „Dinamo" Kiev. Fotba
liștii sovietici vor susține mai multe in- 
tîlniri prietenești cu sportivii bulgari, or
ganizate în cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării Bulgariei.

Frimu, Libertății: Aleko: înfrățirea între popoare: 
încărcătură periculoasă : Timpuri Noi ; Paharul 
revărsat in desișul pădurii, Pionleria nr. 5: Lu
mina: Fanfan la Tulipe, Victoria: Majle speranțe; 
Alex. Popov: Insula misterioasă. Vasile Roaită: Poe
mul dragostei: Unirea: Concert internațional, între
cerile sportive prietenești. Cultural: Sub jug: Maxim 
Gorki, Constantin David: In vtrtejul dansului: Alcx. 
Sahia: Echipa de pe sbada noastră: Flacăra: Ba
lada Siberiei : T. Vladimirescu : Alarma ;
Aurel- Vlaicu, Arta: lulla: Popular: O noapte la 
Veneția; M. Eminescu: Poarta nr. 6: Miorița; Po
vestea micului cocoșat: Moșilor: Aventură la Ma- 
rienstadt; 23 August: Keto și Kote; Donca Slmo: 
SltifTă la doi stăpîni: Iile Pintilie: Vinovat! fără 
vină: 8 Mai: Vara pionierilor, Floricica roșie, Bol
navul închipuit; N. Bălccscu: Spre cer; Rahova: 
Clochemerle: Olga Banele: Hamlet.
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