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1. — Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a 
poporului nostru, ziua eliberării Romînlei de sub jugul fascist!

2. — Trăiască a Xl-a aniversare a eliberării patriei noastre 
de către glorioasa Armată Sovietică și a răsturnării dictaturii 
fasciste de către forțele patriotice populare, conduse de către 
Partidul Comunist Romîn!

3. — Trăiască poporul romîn, stăpîn pe soarta sa! Trăiască 
lupta poporului romîn șl a minorităților naționale din R.P.R. 
pentru construirea socialismului!

4. — Trăiască unitatea de nezdruncinat dintre partid, gu
vern șl popor — chezășie a forței regimului democrat popu
lar ! Strîns uniți în jurul partidului și guvernului, să luptăm 
pentru continua întărire a regimului democrat-popular, pen
tru consolidarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru I

5. — Trăiască pacea șl colaborarea între toate popoarele lu
mii ! Trăiască politica externă a Republicii Populare Romîne, 
politică consecventă de pace și înțelegere între state !

6. — Oameni al muncii! Să luptăm pentru slăbirea continuă 
a încordării în relațiile internaționale, pentru reducerea arma- 
mentelo- șt interzicerea armei atomice și a altor arme de ex
terminare în masă, pentru crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, pentru dezvoltarea legăturilor economice 
și culturale între toate țările !

7. — Salutul nostru fierbinte eroicului popor sov.iet’c — 
constructor al comunismului! Trăiască Uniunea Sovietică, ste
gar al luptei pentru pace în întreaga lume I

Tră ască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice !
Trăiască și înflorească prietenia veșnică dintre poporul ro

mîn și marele popor sovietic !
8. — Salut fierbinte marelulul popor chinez, care luptă cu 

succes pentru construirea socialismului, pentru apărarea păcii 
în Asia și în întreaga lume !

Tră ască prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn șl 
poporul chinez !

9. — Salutul nostru fierbinte oamenilor muncii din țările 
de democrație popr.lară, care construiesc cu succes socialismul 
și apără cauza păcii! Trăiască prietenia frățească între po- 
poa ele marelui lagăr al păcii, democrației și socialismului î

10. — Sa ut frățesc poporului Republicii Democrate Ger
mane și tuturor forțelor iubitoare de pace din Germania care 
luptă pentru o Germanie unită, pașnică, democratică și inde
pendentă !

11. — Salut frățesc poporului iugoslav!
Trăiască prietenia dintre poporul romîn șl poporul iugoslav ’
12. — Salut ero'culul popor vietnamez care luptă pentru 

reconstru’rea economică și culturală a patriei, pentru realiza
rea unității naționale, pentru pace, democrație șl independență 
națională !

13. — Salutul nostru frățesc popoarelor din țările capitaliste 
și coloniale care luptă pentru o pace trainică, pentru un trai 
mai bun, pentru progres social, pentru libertate și indepen
dență națională !

14. — Oameni al muncii din Republica Populară Romînă ! 
Să luptăm pentru traducerea în viață a politicii partidului șl 
guvernului îndreptată spre avîntul continuu al economiei 
naționale, spre ridicarea nivelului de trai materia] și cultural 
al poporului, spre întărirea puterii economice șl a securității 
patr ei noastre!

15. — Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Ro
mîne — strajă neclintită â păcii, apărătoarea independenței și 
suveranității statului romîn democrat-popular, scut al cuceriri
lor poporului nostru muncitor 1

Ostași șl ofițeri a! Forțelor Armate ale Republicii Populare 
Romîne ! Ridicați-vă cu perseverență nivelul cunoștințelor mi
lita e și politice ! Perfecționați-vă măiestria militară!

16. — Oameni ai muncii ! Intîmpinați cea de-a Xl-a aniver
sare a eliberării Romîniei cu noi succese în lupta pentru înde- 
pHn’rea înainte de termen a pr mulul nostru plan cincinal, pen
tru dezvoltarea cu precădere a industriei grele, mîndria poporu
lui munc tor, temelia înfloririj patriei noastre dragi!

17. — Cinste muncitorilor, tehnicienilor șl inginerilor din 
întreprinderile și ramurile industriale care au îndeplinit sar
cinile planului cincinal înainte de termen I

18. — Muncitori, tehnicieni și ingineri ! Luptați pentru spo
rirea producției, pentru creșterea neîntreruptă a productivității 
muncii, pentru reducerea continuă a prețului de cost — cale 
sigură a creșterii salariului real și a ridicării nivelului de trai ! 
Dați patriei cît mai multe acumulări pentru dezvoltarea con
strucției economice și social-culturale !

19. — Muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din in
dustrie ! Luptați neobosit pentru economii de materii prime, 
de materiale și cheltuieli bănești, pentru apărarea și sporirea 
avutului obștesc !

20. — Oameni ai muncii din industrie! Tnsușlțl-vă și folosiți 
deplin tehnica înaintată — izvor nesecat de sporire a produc
tivității muncii ! Insușiți-vă și aplicați experiența înaintată so
vietică și a fruntașilor întrecerii socialiste din țara noastră!

21. — Muncitori și muncitoare! Ingineri, tehnicieni și mai
ștri ! Ridicați neîncetat calificarea voastră profesională !

îmbunătățiți organizarea procesului de producție pentru fo
losirea la maximum a capacității mașinilor și agregatelor, pen
tru întrebuinfa’ea productivă a întregului timp de lucru !

22. —, Muncitori, ingineri ș| tehncieni din industria meta
lurgică ! Dați țării cît mai multă fontă, oțel șj laminate, folo
siți întreaga capacitate a agregatelor siderurgice, reduceți con
sumurile specifce de materii prime!

23. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria con
structoare de mașini și utilaje! Construiți mașini șj utilaje de 
înaltă tehnic tate și de cea mai bună calitate !

24. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria carbo
niferă! Luptați pentru îndeplinirea și depășirea planului de 
producție la toți indicii ! Folosiți din plin utilajul, ridicați pro
ductivitatea muncii, dațj țării cît mai mult cărbune!

25. — Munc lori, ingineri și tehnicieni din industria petro
liferă ! Sporiți producția de țiței șl dați țării cît mai multe 
produse petrolifere de calitate superioară! Extindeți metoda 
forajului cu apă și cu turboburul !

26. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria chi
mică ! Luptați pentru sporirea necontenită a producției de chi- 
m'cale, coloranți, produse farmaceutice șj îngrășăminte mine
rale ! îmbunătățiți calitatea produselor șl reduceți prețul 
de cost!

27. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria ener
giei electrice și electrotehnice ! Luptați pentru cantități sporite 
de energie electrică și materiale electrotehnice, pentru redu
cerea prețului de cost!

28. — Muncitori, ingineri și tehnicieni de pe șantierele și 
din întreprinderile de construcții! Luptați pentru reducerea 
duratei lucrărilor de construcții șl pentru îmbunătățirea calită
ții lor ! Folosiți mai bine mecanismele și îmbunătățiți organi
zarea muncii pe șantiere ! Realizați maximum de economii șl 
reduceți prețul de cost al construcțiilor!

29. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din industria mate
rialelor de construcții ! Produceți mal mult ciment, mai multe 
cărămizi, țiglă șl prefabricate din beton armat de calitate supe- 
r oară I Folosiți mai bine agregatele șl timpul de lucru prin 
apl carea șl generalizarea metodelor înaintate !

39. — Muncitori, ingineri și tehn cieni din industria lemnu
lui ! Asigurați îndeplinirea planului de scoatere și transport 
a lemnului! îmbunătățiți organizarea producției! Luptați pen
tru îndeplinirea planului de producție pe sortimente ! Comba
teți risipa! Reduceți prețul de cost al producției și îmbună
tățiți calitatea produselor!

31. — Muncitori, tehnic'eni șl ingineri din silvicultură! 
Luptați pentru refacerea și îmbunătățirea pădurilor! Luați 
măsuri de ocrotire a lor 1

32. — Muncitori, tehnicieni și ingineri de la căile ferate, 
transporturi auto, navale șl aeriene I Folosiți la maximum ca
pacitatea mijloacelor de transport I Asigurați transportul la 
Ump șl în bune condiții a mărfurilor industriale șl agroalimen- 
tare ! Reduceți costul transporturilor !

33. — Lucrători din poștă și telecomunicații I Dezvoltați și

Comitetul

perfecționați mijloacele de telecomunicații! Luptați pentru o 
cît mai bună deservire a populației!

34. — Oameni ai muncii din industria alimentară ! Sporiți 
producția și îmbunătățiți calitatea produselor 1 Dați tot mai 
multe, mai bune și mai ieftine produse de carne, lapte, pește, 
grăsimi, zahăr !

35. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria ușoară! 
Luptați pentru îndeplinirea ritmică șl la toți indicii a planului 
de producție! Dați oamenilor muncii mai multe cantități și 
sortimente de țesături, confecții, încălțăminte și alte mărfuri 
de calitate superioară!

36. — Oameni al muncii din industria locală șl cooperația 
meșteșugărească! Produceți cît mai multe obiecte de uz cas
nic, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, m>ai bune șl mai ief
tine ! Folosiți cît mai mult resursele locale !

37. — Oameni ai muncii din gospodăria comunală! Luptați 
pentru înfrumusețarea orașelor șl întreținerea fondului de 
locuințe, pentru repararea și întreținerea drumurilor, pentru 
îmbunătățirea deservirii populației!

38. — Cinste fruntașilor recoltelor bogate ! Oameni ai mun
cii din agricultură! Aplicați metodele agrotehnice înaintate, 
desfășurați larg întrecerea socialistă și patriotică pentru a rea
liza recolte sporite la hectar, pentru a produce cît mal mult 
griu, porumb, legume șl fructe, carne șl lapte !

39. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți, munci
tori șl tehnicieni din G.A.S. strîngeți la timp și fără pierderi 
recolta din acest an ! Grăbiți treierișul!

40. —- Țărani muncitori! Grăbiți arăturile de vară ! Pregă- 
tiți-vă temeinic pentru însămînțarea la timp a culturilor de 
toamnă! Faceți arături adinei de toamnă pe suprafețe cît 
mai mari!

41. — Țărani muncitori cu gospodării individuale, folosiți 
din plin toate mijloacele pentru a obține prin hărnicia voastră 
recolte bogate, pentru a da patriei mai multe cereale și carne, 
mai multă lină și lapte, mai multe fructe șl struguri, pentru 
continua îmbunătățire a traiului vostru !

42. — Țărani muncitori cu gospodării individuale, urmați 
exemplul țăranilor muncitori din gospodăriile agricole colective, 
din întovărășirile de lucrare în comun a pămîntului șl din aso
ciațiile agricole ! Unlți-vă în asociații și întovărășiri agricole, 
în gospodării agricole colective, singura cale pe care veți 
ajunge la bunăstare și fericire !

43. — Țărani muncitori ! Colectiviști și întovărășiți! Tnde- 
plinindu-vă conștiincios îndatoririle către stat, contribuiți la 
dezvoltarea economiei naționale, la ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al întregului popor muncitor!

44. — Muncitori și tehnicieni din S.M.T.-ur! și G.A.S.-uri ! 
îngrijiți tractoarele și mașinile agricole, folosiți la maximum 
capacitatea lor de producție ! Luptați pentru ridicarea califică
rii voastre și pentru folosirea mai bună a mașinilor ! îndepli
niți la timp și în bune condiții lucrările agricole!

45. — Muncitori șl tehnicieni din gospodăriile agricole de 
stat! Faceți din fiecare gospodărie de stat un model de’ gos
podărie agricolă socialistă! Luptați pentru rentabilitatea gospo
dăriilor de stat, pentru apărarea și sporirea avutului socialist!

46. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți, muncitori 
și tehnicieni din G.A.S. ! Luptați pentru sporirea șeptelului ! 
Hrăniți și îngrijiți bine animalele pentru a obține producții 
sporite de carne, lapte șl lînă !

47. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți șl țărani 
din asociațiile de culturi tehnice ! Luptați pentru recolte bogate 
la sfeclă de zahăr, bumbac șl tutun!

48. — Țărani muncitori ! Colectiviști, muncitori, tehnicieni 
șl ingineri din G.A.S.! Luptați pentru obținerea de recolte bo
gate de struguri și fructe ! Recoltați la timp și fără pierderi 
strugurii și fructele !

49. — Cinste țăranilor colectiviști șl întovărășiți care au 
făcut din gospodăriile colective și întovărășirile lor pilde de 
urmat pentru țărănimea muncitoare !

Țărani colectiviști și întovărășiți I Luptați pentru obținerea 
de recolte bogate, pentru dezvoltarea creșterii animalelor, pen
tru mărirea avutului obștesc!

50. — Lucrători din comerțul de stat șl Cooperatist! Dezvol. 
tați neîncetat schimbul de mărfuri între oraș șl sat! îndepli
niți la timp planul de achiziții și contractări! Luptați pentru 
reducerea cheltuielilor de circulație, pentru satisfacerea cerin
țelor de mărfuri necesare oamenilor muncii, pentru o cît mai 
bună deservire a consumatorilor !

51. — Lucrători din aparatul de stat! Perfecționați neînce
tat munca aparatului de stat! Stârpiți birocratismul, munciți 
cu rîvnă pentru rezolvarea justă și la timp a sarcinilor ! Dați 
toată atenția nevoilor oamenilor muncii! întăriți disciplina de 
stat șl legalitatea populară!

52. — Oameni de știință din Republica Populară Romînă! 
Călăuzindu-vă după învățătura marxist-lenlnistă, dezvoltați și 
îmbogățiți știința, puneți cercetările voastre științifice in 
slujba dezvoltării continue a economiei naționale, în slujba 
socialismului și a păcii!

53. — Lucrători din domeniul artei șl literaturii 1 Creați 
opere inspirate din munca plină de ăvînt șl lupta eroică a 
oamenilor muncii pentru construirea vieții noi, socialiste, pen
tru înflorirea patriei, pentru apărarea păcii! Luptați pentru un 
bogat conținut de idei și o înaltă măiestrie a operelor voastre !

54. — Lucrători pe tărîmul sanitar 1 îmbunătățiți și dez
voltați sistemul de ocrotire a sănătății poporului. Ridicați ni
velul muncii în instituțiile medicale și sanitare! Aplicați în 
practică realizările științei medicale !

55. — Profesori, învățători și educatori! îmbunătățiți cali
tatea învățămîntului și a muncii de educație în școli, institute 
și facultăți I Educați copiii șl tineretul în spiritul dragostei și 
devotamentului față de scumpa noastră patrie șl al prieteniei 
între popoare ! Creșteți cetățeni culți, patrioți, constructori 
activi ai socialismului !

56. — Organizații sindicale! Lărgiți continuu șl îmbunătățiți 
organizarea întrecerii socialiste pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, pentru îndeplinirea și de
pășirea planurilor de producție ! Răspîndiți experiența frunta
șilor în producție! îngrijiți-vă neîncetat de creșterea continuă 
a nivelului de trai material și cultural al muncitorilor și func
ționarilor !

57. — Tineri și tinere! Munciți cu tot entuziasmul șl avîn
tul vostru tineresc pentru îndeplinirea planurilor de producție, 
pentru însușirea științei, tehnicii șl culturii înaintate ! Fiți 
luptători hotărîți și activi pentru victoria măreței cauze a socia
lismului în patria noastră scumpă!

58. — Pionieri și școlari ! Invățați cu rîvnă! Obțineți suc
cese tot mai mari la învățătură ! Păstrați cu strictețe disciplina 
școlară, respectați pe profesorii și învățătorii voștri și pe cei 
mal în vîrstă ca voi !

59. — Femei și mame din Republica Populară Romînă! 
Pentru viața fericită a voastră, a copiilor, soților și fraților 
voștri, luați parte tot mal activă la lupta pentru construirea 
socialismului șl apărarea păcii !

60. — Comuniști și utemiști! Fiți în primele rânduri ale 
luptei pentru sporirea producției industriale și agricole, pentru 
creșterea bunei stări a poporului ! Fiți pildă de disciplină, vi
gilență șl devotament pentru cauza înfloririi și întăririi patriei !

61. — Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, temelia Statului Romîn demo
crat-popular !

62. — Trăiască și să se întărească frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale din Republica Populară Romînă!

63. — Trăiască și înflorească scumpa noastră pateie, Repu
blica Populară Romînă! Trăiască poporul romîn făuritor al 
unei vieți noi și fericite în scumpa noastră' patrie !

64. — Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța condu
cătoare șl îndrumătoare în Republica Populară Romînă, inspi- 
ratorul și organizatorul victoriilor poporului muncitor!

65. — Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn ! Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne !

66. — Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, sub con
ducerea partidului, înainte spre victoria socialismului în patria 
noastră scumpă, Republica Populară Romînă!
Central al Partidului Muncitoresc Romîn

De cîte ori în anii puterii populare n-am 
deschis gazeta dimineața .și am găsit mo
desta, dar atît de interesanta știre ; „Un 
grup de tehnicieni romîni au realizat pen
tru prima oayă în țara noastră...“.

De fiecare dată am participat cu emo
ție la bucuria și mîhdria colectivă. Fie că 
era vorba de rulmenți, instalații și mate
rial petrolifer, tractoare sau camioane, ace
lași complex de. sentimente ne-a cuprins 
inima. încă un pas, încă o victorie pe dru
mul spre socialism.

De data asta emoția e mai puternică. Ea 
te cuprinde prin toate fibrele ființei, cu 
toată vigoarea .pe care ți-o dă frumusețea 
timpurilor pe care le.trăim“ : „Prima sta
țiune experimentală de televiziune din țara 
noastră“.

★
Plin de curiozitate, emoție și sfială am 

pășit pragul laboratorului de cercetări al 
Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor. 
Aici aveam să văd una din cele mai noi 
realizări ale tehnicii și științei noastre. 
Cea mai nouă și poate cea mai îndrăz
neață: embrionul televiziunii romînești.

Sala largă și spațioasă in care am intrat 
nu avea nimic din imaginea pe care mi-o 
creasem. Mă așteptam ia un laborator în
cărcat de aparate, cu multe instalații, 
transformatoare electrice și tot ceea ce 
un profan își imaginează despre un astfel 
de laborator. In locul lor, o sală largă în 
care planșeta de desen stă alături de apa- 
ratajul construit. Căci cercetătorii care au 
construit prima stație de televiziune din 
țara noastră au concentrat aici întreg pro
cesul lor de creație. Aici au făcut pla
nurile, aici au construit, aici au făcut pri
mele probe.

Pe fețele lor am văzut acea lumină pe 
care ți-o dă satisfacția muncii împlinite, 
bucuria creației.

Când am intrat la ei, i-am numit în 
gînd — îndrăzneții. Pe măsură ce ascultam 
istoricul cercetărilor lor, termenul acesta 
mi s-a părut apoi și mai valabil. îndrăz
neți, entuziaști și pasionați, cei 9 ingineri 
și tehnicieni formează un colectiv omogen 
în care legăturilor de muncă li s-au adău
gat legături de prietenie, de pasiune știin
țifică, de visuri creatoare de tineri. Această 
legătură multilaterală a creat atmosfera 
aceea care i-a dus la realizarea îndrăzne
țului lor plan.

...In martie 1954 a apărut în mijlocul 
lor pentru prima oară ideea creării unei 
stațiuni experimentale de televiziune. Ingi. 
nerul Răducanu Gheorghe era singurul 
dintre ei care studiase televiziunea și o vă
zuse funcționînd. Fusese în Uniunea So
vietică și s-a întors de acolo plin de pro
iecte. Nu aștepta decît prilejul de a le îm
părtăși, de a se înconjura de oameni care 
să și le însușească, să le îmbogățească. 
Restul? Restul, aparent eră cel mai greu. 
Aparent. Nu însă pentru colectivul în care 
lucra acum. Profesor ing. Spătaru Alexan
dru, ing. Gheron Adrian, ing. Antonescu 
Grigore, comuniști și utemiști, ing. Gheor- 
ghiu Octav, ing. Luncescu N colae, tehni
cienii Stanef Ștefan, Anghel Traian,_ Gri- 
gorescu Simion, cu toții erau frămîntați 
de aceeași problemă. Odată hotărîrea lua
tă, nimic nu i-a mai putut opri. Ideea era 
grandioasă și țelul final pasionant.

în august 1954 au început să lucreze. 
Și au început să facă treaba asta cu per
severență. La început au lucrat în timpul 
liber. După orele de producție cei 9 în
drăzneți lucrau la micul lor secret. Une
ori rolurile se schimbau, se amestecau. 
Inginerii lucrau piese din pilă sau borma- 
șin, tehnicienii depășeau cadrul lor și in
trau în domeniul inginerilor. Unitatea co
lectivului a fost, după înseși spusele lor, 
factorul determinant al succesului.

în momentul cînd lucrările executate 
au putut demonstra pe deplin siguranța 
realizării stațiunii de televiziune au pre-

z'entat planurile și lucrările organelor su
perioare. Micul lor „secret“ a devenit o 
chestiune de stat, o verigă în lanțul rea
lizărilor planificate. Odată trecută în plan, 
lucrarea lor a ieșit din cadrul modest al 
laboratorului. După documentația de spe
cialitate primită de la studioul experi
mental de televiziune din Harkov, au pri
mit, din Uniunea Sovietică iconos.copul—
aparatul care transformă imaginea 
luminoasă în semnale electrice. Mo
mentul primirii și montării iconos- 
copulut a fost o adevărată sărbă
toare. De acum se putea trece la 
primele probe practice.

spre șaseul vertical 
în el emițătorul de

ne! pleacă cabluri 
care concentrează 
imagine și emițătorul de sunet. De aici 
undele electrice iau drumul văzduhului 
și se opresc — ca să ne exprimăm cit 
mai plastic — acolo unde se găsește un
aparat de recepție și o antenă respne- 
tînd bine înțeles perimetrul orașului

Construirea emițătorului de imagine este 
una din multele probleme .pe care le-a ri
dicat lucrarea. La început au construit un 
emițător de 120 wați. S-a dovedit la pro
bele practice că el nu este suficient de 
puternic. Numeroasele aparate electro- 
medicale din capitala noastră care funcțio
nează pe aceeași undă cu postul experi
mental creau o sumedenie de paraziți. Emi
țătorul de 120 wați nu putea acoperi toate 
punctele orașului. De rezolvarea acestei 
probleme, una dintre cele mai spinoase, 
depindea aproape realizarea planului lor. 
De aceea, cînd în iulie 1955 au terminat 
construcția unui emițător de 1 kilovat s-au 
felicitat reciproc și au comunicat știrea că 
ultimul obstacol a fost trecut. Conducerea 
Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor 
care urmărea de aproape lucrarea lor, i-a 
felicitat și așa s-a ajuns la comunicarea 
oficială : „Prima stațiune experimentală de 
televiziune din țara noastră“.

★
Inginerul Gheron Adrian ne-a invitat la 

o scurtă emisiune. Am avut astfel ocazia 
de a vedea printre primii o emisiune de 
televiziune în Bucureștiul nostru.

Aparatul de radio-televiziune „Lenin
grad T. 2“ prevăzut cu un mic ecran, ca 
aspect nu se deosebește cu nimic de un 
aparat de radio obișnuit. In interior însă, 
el este prevăzut cu o instalație de captare 
a semnalelor electrice pe care le trans
formă în semnale luminoase.

Procesul de transmitere începe de fapt de 
la un aparat obișnuit de proiecție cinema
tografică cu peliculă ale cărui imagini sînt 
proiectate de mozaicul iconoscopului, apa
rat despre care am mai vorbit. Sonorul 
imprimat pe marginea peliculei acționează 
asupra celulei fotoeilec trice care face po
sibilă transmiterea sunetelor. De la apa- 
ratajul de formare a semnalului imagi-

București. Astfel de aparate de recepție 
vor fi instalate la 23 August în diverse 
puncte ale orașului nostru. Atunci mii de 
cetățeni ai Capitalei vor putea urmări cu 
aceeași curiozitate emotivă ca și noi emi
siunile primului post experimental de emi
siune.

Desigur, stația noastră este numai un 
început. Ea nu este o stație de televiziune 
complectă. Ea se rezumă deocamdată la 
transmiterea unor imagini care în prea
labil au fost înregistrate pe o peliculă ci
nematografică. De aici și ipînă la studioul 
de televiziune care să permită trecerea de 
la înregistrarea pe peliculă cinematogra
fică la emiterea directă a imaginilor vii 
mai sînt multe de făcut. Nimeni nu se 
îndoiește că datorită sprijinului partidu
lui și guvernului și aceste lucruri vor de
veni posibile în viitorul apropiat.

...Așa ne-au vorbit creatorii primei sta
țiuni experimentale de televiziune.

Am părăsit cu părere de rău grupul 
celor 9 ingineri și tehnicieni. Am fi vrut 
să le arătăm bucuria și mulțumirea pe 
care au făcut-o poporului muncitor dă- 
ruindu-i de 23 August 1955, acest minunat 
dar — postul experimental de televiziu
ne al Bucureștiului. I-am felicitat așa 
cum a.m putut, dar sîntem convinși 
că n-am putut exprima tot ceea ce simte 
un om care are posibilitatea de a vedea 
încununate de succes eforturile acestui 
grup de tineri ingineri și tehnicieni.

Dip urmă, am privit înapoi și antena 
de formă curioasă, instalată în punctul 
cel mai înalt al clădirii ne-a amintit că 
din această clădire, acești oameni ver 
transmite prima emisiune de televiziune 
in București.

Mulțumirea și bucuria miilor de spec
tatori vor fi mulțumirea și bucuria lor.

COSTACHE PIRVULESCU

Sosirea la București 
a trimisului extraordinar și ministrul 

plenipotențiar al Indiei în R.P.R.
La 7 august a.c. a sosit la București tri

misul extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Republicii India în Republica 
Populară Romînă, Rajeshwar Dayal.

La sosirea în București, Rajeshwar Da
yal a fost întîmpinat de Caius Franțescu, 
director ad-interim al Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe și de Ion Mo- 
ruzi, director ed-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Pentru interzicerea 
armelor atomice 

și de distrugere în masă
Sute de cetățeni au luat parte la o adu

nare publică consacrată luptei pentru in
terzicerea armelor atomice și de distru
gere în masă, organizată duminică dimi
neața în sala Teatrului Evre'esc de Stat 
de către comitetul regional de luptă pen
tru pace și filiala S.R.S.C.-Iași.

Cîntec și
în Capitala patriei noastre, ca dealtfel 

în nenumărate locuri din țară, sâmbătă și 
duminică s-au organizat serbări, festiva
luri, reuniuni, seri ale cîntecului și dan
sului etc., manifestări menite să ofere ti
nerilor minunate posibilități de a-și pe
trece timpul liber în mod plăcut, să-i 
facă să se simtă cîteva ore și mai mult 
alături de solii tineretului lumii reuniți 
la Varșovia în aceste zile de neuitat ale 
Festivalului.

Printre numeroasele manifestări de 
acest fel care au fost organizate în Ca
pitală, merită a fi menționată serbarea

Cu cincinalul îndeplinit
Metalurgiștil din ramura industriei 

construcțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor au adus zilei de 23 August un 
nou succes : îndeplinirea planului cinci
nal în 4 ani și 6 luni.

Producția globală a acestui sector, 
prevăzută pentru 5 ani, a fost îndeplinită 
în proporție de 110,20 la sută.

Cea mai mare contribuție la îndeplini
rea înainte de termen a planului cinci
nal au adus-o întreprinderile Direcției 
generale a construcțiilor de mașini și uti
laj agricol cu o depășire de 43 la sută, 
cele din Direcția generală a bunurilor 
metalice de larg consum cu 13,8 la sută 
și întreprinderile Direcției generale a 
construcțiilor de mașini, motoare și piese 
de schimb care și-au depășit planul cin
cinal cu- 12 la sută.

Productivitatea muncii în această pe
rioadă a fos't îndeplinită în ramura in

dustriei construcțiilor de mașini și a pre
lucrării metalelor în proporție de 108,3 
la sută.

★
La Ministerul Industriei Metalurgice și 

Construcțiilor de Mașini a sosit o tele
gramă în care colectivul Fabricii de rul
menți d:n Moldova anunță că a îndeplinit 
în cinstea zilei de 23 August sarcinile 
ce'-i revin din primul nostru plan cin
cinal.

în ziua d< ' augus’t, muncitorii, tehni
cienii și in^, jrii acestei noi întreprin
deri dădeau rulmenți în contul zilei în 
care poporul nostru muncitor sărbătorește 
cea de a 11-a aniversare a eliberării pa
triei,'

De asemenea, colectivul fabricii de 
rulmenți din Moldova a îndeplinit înainte 
de termen și angajamentul de a da pînă 
la 23 August acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 2.800.000 lei.

(Agerpres)

cîntecului și dansului care a avut loc sîm- 
bătă seara pe Insula Trandafirilor din 
parcul I- V. Stalin. Cîteva mii de tineri 
din Capitală au petrecut aici o seară de 
neuitat, care le-a reamintit de, zilele lui 
august 1953, făcîndu-i să-și îndrepte gîn- 
durile spre Varșovia, spre zecile de mii de 
tineri de toate rasele și convingerile poli
tice care contribue la întărirea cauzei 
păcii și prieteniei între popoare. Despre 
ce să vorbești mai întîi ? ! Despre cânte
cul ,,în Bucureștiul iubit“ pe care l-au în
vățat în acea seară sute și sute de tineri ?

Despre dansurile ce se-nc'ngeau pretutin
deni ? Despre concursul de ghicitori lite
rare sau despre lecțiile de dans organi
zate de instructori Iscusiți, lecții care au 
avut darul să-i „urnească“ din loc și pe 
cei ce pu-ndrăzneau să spere că vor putea 
dansa și ei cu ușurință ?

Ori cît de frumos ai vorbi despre mi
nunata seară, nu poți reda toată bucuria, 
tot entuziasmul tineresc, pe care le-au 
trăit tinerii... (Clișeul alăturat reprezintă 
o imagine de la lecția de dans prezen
tată de doi instructori de dans și urmă
rită cu interes de sute de tineri).

★
în lașul străvechi, vremea ploioasă nu 

le-a îngăduit tinerilor să participe la ast
fel de manifestări în aer liber.

Totuși ploaia nu i-a împiedicat să ia 
parte la multe reuniuni de dans organi
zate în oraș, dintre care s-au bucurat de 
succes deosebit cele care au avut loc la 
sfatul popular regional, la Casa ofițerilor, 
și O.C.L. — produse industriale.

★
Duminică pe cuprinsul regiunii Hune

doara, la Petroșani, Hunedoara, Orăștie, 
Brazi, Deva, Alba-Iulia etc. eu răsunat 
cîntecele și dansurile tinerilor, ca un 
ecou al grandioaselor manifestări de la 
Varșovia. în Hunedoara, pe dealul Chizi- 
dului, numeroși hunedoreni tineri și vîrst- 
nici, școlari și pionieri, au petrecut pînă 
seara tîrziu, dansînd și cîntînd cu multă 
voie bună.

La minele de fier Teliuc, tinerii de la 
uzinele „Victoria”-Calan, deplasați aici, 
au prezentat un bogat program artistic, 
viu aplaudat de spectatori.

★
Astfel de manifestări au avut loc și îf 

regiunile Galați, Oradea, Suceava, Tmb 
șoara și în multe alte părți ale țării.



Colectivul uzinei „Unio“ Satu-Mare 
poate obține succese și mai mari

Limbajul convingător al afișului polonez,
Nu de mult, colectivul uzinei „Unio“ d'n 

Satu-Mare a trăit clipe de adevărată săr
bătoare. Datorită străduințelor depuse de 
către muncitorii și tehnicienii întreprin
derii, sarcinile reieșite din planul cincinal 
eu fost realizate cu 6 luni înainte de ter
men. Totodată, colectivul uzinei și-a luat 
angajamentul ca pînă la sfîrșitul anului 
să realizeze 6.000.000 lei acumulări peste, 
plan. Succese și angajamente cu care, 
fără îndoială, colectivul, Se. poate mîndri. 
Pe drept cuvîht se pot mîhdri și utemiștii .„ .. . . _________
uzinei, căci o bună parte din realizările sectorului așteaptă și încearcă să ghi- 
obținute se datoresc muncii lor pline de ceașcă : am realizat sau nu planul, am 
abnegația și devotament. depășit sau nu fondul de salarii ? Deabia

Brigăzile de tineret îh întrecere rezultatul6
Multe lucruri frumpașe ar puțea șă-ți Cînd cabinetul tehnic duce muncă formală

da își face un „stagiu“ de mai multe zile 
prin sertarele birourilor de la maga
zie și contabilitatea centrală pină să 
se întoarcă în sector. Este mult mai co
mod să contabilizezi materia primă eli
berată de magazie odată sau, în cel mai 
fericit caz, de două ori pe lună decît să 
faci acest lucru la două, trei zile, așa cum 
ar trebui atunci cînd se vorbește de gos
podărire chibzuită. Insă întotdeauna co
moditatea se bate ca.p în cap cu interesele 

. bunului mers al muncii. Și conducerea

lunii următoare se anunță

povestească ori’oare tînăr din cele 19 bri
găzi de tineret existente în .momentul .de 
față la „Unio“. Toate brigăzile își depă
șesc cu regularitate normele de producție. 
Nici un tînăr din brigăzi nu lucrează sub 
normă. In sectorul 3 montaj brigada con
dusă de tovarășul Moiner Ioan și-a reali
zat luna trecută sarcinile de plan în pro
porție de 293°/», devenind în felul acesta 
colectiv fruntaș pe sector. Simți o adevă
rată plăcere urmărind felul în care 
este aci organizată, munca. Fiecare 
membru al brigăzii știe în’ mod concret 
ce are de făcut. Nu rămîn cu mult în 
urmă nici brigăzile tovarășilor Vereș An
drei și Olah Alexandru, cane, lucrînd la 
executarea vagoneților de mină, și-au 
realizat sarcinile de producție în propor
ție de 247%.

De curînd, a luat ființă în uzină o bri
gadă complexă de economii. Din ea fac 
parte ingineri, tehnicieni și fruntași în 
producție. Scopul pe. care și l-a pro
pus brigada complexă este reducerea 
consumului specific de materiale îa fie
care fabricat. Primele rezultate au și 
fost obținute. La propunerea tova
rășului Inginer Dumitrașcu, printr-o mal 
rațională croire a materialului, s-a redus 
consumul de tablă la jghiaburile interme
diare ale transportorului cu racleți. De 
unde pină acum procentul de deșeuri era 
de 26%, acum el a fost redus la 8'°/o, ceea 
ce a făcut posibil ea numai la două co-' 
menzi să se realizeze economii în valoare 
de peste 60.000 lei.

Orice succes însă te obligă la mai mult. 
Te obligă să lucrezi mai bine, să obții noi 
rezultate mai însemnate, să înlături din 
drumul tău tot ce este învechit, ce este 
rutinat. Acesta e drumul spre progres. ȘI 
tinerii de la „Unio“ nu se mulțumesc cu 
cele realizate. Pe suflet ei au încă destule 
,,of“-uri cărora ar vrea ca direcțiunea 
le găsească o rezolvare oît mai rapidă.

Mai sînt rezerve interne nefolosîte
In scripte, în rapoarte, s-a scris că 

„Unio“ în sectoarele de producție munca 
este organizată pe principiul gospodăririi 
chibzuite. Ce fel de gospodărire chib
zuită poate fi în sectorul 3 mon
taj, sector de care depinde în ultimă 
Instanță realizarea întregului plan al în
treprinderii unde nu se poate urmări 
cum se realizează producția în decursul 
lunii ? Ori cîte eforturi ai face, la 20—25 
ale ori cărei luni nu „poți afla în sector 
cit a fost realizat din plan pe primele 
15 zile sau cel 
aceasta pentru

muncitorilor și tehnicienî-

să

la

puțin pe prima* decadă. Și 
că odată lansată, coman-

. Preocuparea 
lor. uzinei „Unio“ pentru obținerea de noi 
succese în producție, frământarea crea
toare a oamenilor muncii din uzină a fă
cut ca numai în primul semestru al aces
tui an să fie făcute peste 60 de propuneri 
de inovații. Dintre ele, 23 au fost puse în 
aplicare, iar 22 se mai află încă în studiu; 
17 muncitori și tehnicieni au primit in- 
s.igna de inovator. Pe drept cuvînt colec
tivul uzinei este însă nemulțumit de felul 
în care-și duce activitatea cabinetul teh
nic (responsabil tov. Ferchiu Nicolae).

Un caz : propunerea brigăzii complexe 
de reducere a consumului specific de, ta
blă la jghiaburile intermediare ale tran
sportorului cu racleți, în mod oficial tiu 
are aprobarea cabinetului tehnic, deși sec
torul 3 montaj a realizat de acum econo
mia de tablă prevăzută în propunere.

„Vedeți, comisia încă nu s-a întrunit 
pentru a aproba această inovație“, ți se 
răspunde atunci cînd te interesezi de 
această, prețioasă propunere.

O importanță deosebită pentru crește
rea continuă a productivității muncii 
o are rezolvarea problemelor legate de 
folosirea în întregime a tehnicii noi 
și a posibilităților pe car« ea le 
deschide în domeniul creșterii pro
ductivității muncii și a măririi capacității 
de producție a uzinei Planul pe care în
treprinderea și-l propune să-l realizeze în 
această direcție, fără îndoială, va duce 
la reale îmbunătățiri. Trebuie să arătăm 
însă că unele măsuri tehnico-organizato- 
rice care nu necesită investiții speciale se 
introduc cu prea multă încetineală.

Vagoanele de 12 tone, de pildă, pentru 
transportarea pietrișului, în momentul de 
față se execută în întregime nituite. Este 
știut că tehnica modernă e înlocuit mitui
rea cu sudura. Sudura dă posibilitatea 
mecanizării procesului de producție înlo
cuind în același timp munca grea a ni- 
tuitorilor. Ea duce la o ridicare serioasă 
a productivității muncii și la reducerea 
prețului de cost, asigurînd în 
o producție de calitate net 
Tovarășilor de la „Unio“ le 
bine cunoscut acest lucru și 
acum nu au realizat nimic concret, pen
tru introducerea pe scară largă a sudurii 
în locul nituirii. Această problemă se 
află de mult timp încă*’în studiu,

4, Cîteva cuvinte despre calificare
Explicația pe care o auzi le fiecare pas 

este simplă: nu avem suficiente cadre 
tehnice. Intr-adevăr, numărul muncitori
lor calificați, al tehnicienilor și ingineri-

același timp 
superioară, 
este foarte 
totuși pină

lor este încă insuficient față de nevoile 
uzinei. Tovarășii de la „Unio“ așteaptă 
foarte mult ca aceste probleme să fie re
zolvate din afară, de minister și fac prea 
puține eforturi penf.ru a căuta să le re
zolve cu posibilitățile existente. Dacă 
problema repartizării de noi ingineri nu 
depinde de conducerea întreprinderii, în 
schimb folosirea cu maximum de randa
ment a inginerilor care lucrează la „Unio“ 
depinde exclusiv de conducerea uzinei. 
Avem în. fața noastră două exemple con
cludente : pe inginerii utemiști Dumitraș
cu Mihai și Osz Iosif. Amîndoi lucrează 
în uzină de peste un an de zile. Primul 
este dispecer de sector, iar celălalt dis
pecer la serviciul producției. In mod 
normal ei ar trebui să-și depună toate cu
noștințele în munca concretă de orga
nizare și îndrumare a producției. Datorită 
unei proaste organizări a muncii, ei sînt 
însă folosiți în prezent ca funcționari, 
ținînd fel și fel de evidențe. Timpul care 
le rămîne liber pentru îndrumarea efec
tivă în producție este astfel redus.

Inginerilor tineri trebuie să li se cre
eze asemenea condiții de lucru îneît 
tot elanul și cunoștințele lor să fie folo
site nemijlocit în procesul de producție, 
în prezent, la „Unio“, acest lucru hu se 
realizează în suficientă măsură.

Slabă a fost pină nu de mult. preocu
parea organizației de bază U.T.M. pentru 
ridicarea continuă a calificării tineretului 
din uzină, pentru necontenita perfecțio
nare a măiestriei lui profesionale. Din ini
țiativa organizației de partid a sectoru
lui administrativ, de cîtva timp 
nează un curs de minim tehnic 
dat rezultate bune. Este necesar 
organizația U.T.M. să sprijine 
acestei inițiative în sectoarele .productive, 
Ia turnătorie, strungărie și montaj. In 
mijlocul tinerilor există dorința arzătoare 
de e căpăta noi cunoștințe, de a-și ridica 
necontenit calificarea. Acestei cerințe le
gitime, comitetul organizației U.T.M. tre
buie să-i acorde toată atenția.

Mai multă grijă, tovarăși de Ia „Mao 
Țze-dun“!

Numeroase piese de care are nevoie, 
mai ales cele turnate, uzina le primește 
prin plan de colaborare d« la alte între
prinderi. Pretenții serioase are colectivul 
uzinei „Unio“ către colectivul uzinei 
„Mao Țze-dun“ din București. A devenit 
un lucru obișnuit ca roțile de vagoneț! 
pe care tovarășii de la „Mao Țze-dun“ Ie 
livrează să ajungă la „Unio“ sub forma 
unui cub de nisip. Ei nu se mai îngrijesc 
ca înainte de a expedia roțile din între
prindere să le curețe așa cum trebuie. în 
felul acesta transoortul se scumpește cu 
mult, se plătesc bani pentru căratul ni
sipului de la București la Satu Mare, se 
pierde mult timp pentru ca roțile să fie 
curățate la fața locului și nu arare ori se 
îtifimplă ca ele să fie prost turnate și să 
se întoarcă ca rebut la București 
a fi returnete.

în lupta pentru realizarea de 
lări peste plan, colectivul uzinei 
are posibilități mări. Lichidarea cît mai 
grabnică a lipsurilor existente va duce 
fără îndoială la o îmbunătățire serioasă a 
muncii. Volumul succeselor obținute de 
colectivul uzinei va crește cu noi și noi 
rezultate remarcabile-

Ing. COSTIN VICTOR

DL'DKOWSKĂ BARBARA — Am opt ani, atit cit șl 
Polonia Populară, învăț ca s-o construiesc (1952).

se semnalează că«..
radioficare din TîrnăveniLa stația de 

sosesc mereu scrisori și telefoane de la 
abonați. Ce fel de scrisori credeți că so
sesc? De mulțumire ?. Să le cercetăm ! 
„Dorim ca salariațij acestei s'tații să-și 
facă conștiincios datoria, iar stația să 
funcționeze conform programului stabilit 
de către Ministerul Poștelor șl Telecomu
nicațiilor“ .— scrie un abonat. Un altul 
cere ca programul emisiunilor locale să 
fie întocmit cu mai multă seriozitate ca 
în acest fel audițiile să fie mai intere
sante și mai variate- Alții fac cunoscut

că pe o stradă sau alta nu funcționează 
difuzoarele sau că la spitale,! unificat nu 
se pot asculta emisiunile locale din cauza 
întreruperilor ce se fac de la stație.

Iată deci că nu sînt nici pe departe 
scrisori de mulțumire ci dimpotrivă. Ce 
au făcut cei de la stația de radioficare 
primind aceste semnale critice ?

Linioruț Bianu înciudat de atîtea re- 
clamații a încercat s'ă le pună stavilă spu.. 

. nînd că dacă mai vin plîngeri asupra di
feritelor nereguli de funcționare, va de
conecta linia respectivă pentru ca cei în 
cauză să nu mai aibă ce reclama.

funcțio- 
care a 
însă ca 
lărgirea

pentru

acumu- 
„Unio“

Maria, responsabila stației, 
angajamente și cu aceasta 
că stația va merge bine 

mari din centrul

Tov. Tobă 
își ia mereu 
este convinsă 
„Cele două difuzoare 
orașului funcționează bine — spune dînsa. 
Ce mai vor de la noi abonații? Facem și 
noi ce putem”.

Abonații din Tîrnăveni vor însă ca to
varășii de la stația de radioficare să cer
ceteze mai atent scrisorile ce le primesc 
și să facă într-adevăr tot ce pot pentru 
îmbunătățirea situației.

Corespondent 
ION TAR1ȚA

VEȘTI BUNE
în ac
ta fa- 
muncit 

culturilor

hîdă moștenire a unor vremuri ^puse. Un 
funcționar rutinat, cu •minecuțe ■ și oche
lari pe vîrful nasului, îngropat înti. 
teancuri de hîrtii în fața unei mese p" 
care sînt rînduite cu meticulozitate ștam-

Deși cartea de impresii e așezată 
de obicei lingă ieșirile din expoziții, 
cred că nu e o greșeală țdacă de 
data asta vom începe cu> eâ. Nu de 
alta, dar cei care s-au perindat prin 
fața afișelor dip. R. P. Polonă au 
sintetizat poate cel mai bine în în
semnările lor c$e; 
acestei ramuri ____ _ r-T_
prietenă. Deasup^i unor semnături, 
de cele mai multe ori indescifrabile, 
pe vorbește deș despre tematica 
bogată și variată, despre gust, fan
tezie, îndrăzneală, inventivitate șlr. . 
bineînțeles, nelipsita apreciere 
— uneori destul de puțin concretă 
din păcate —înaltă măiestrie..

Vom urmări puțin în sens invers 
firul gîndirji vizitatQriipr ca. să ve
dem ce anume s-a impus sensibili
tății lor, ce i-a determinat să ajun
gă la aceste scurte, laconice, dar 
adevărate și cuprinzătoare califica
tive.

Noi ne-am obișnuit să vedem apă- 
rîn-d afișe pe străzi, de obicet în 
preajma unor mari sărbători, unor 
evenimente deosebite, „la zile 
mari“. Dimpotrivă, operele afișiști- 
ior polonezi ne'dovedesc că această 
artă foarte accesibilă, > de largă 
circulație prin structura ei, merită 
și trebuie să aibă o mult mai largă 
răspîndire. Viața de zi cu zi a Po- 

indurile și slm-

văd amplu oglindite in afișe care chea.țnă,, 
însuflețesc, stimulează munca, învățătura, 
distracția, lupta pentru înfăptuirea idea
lurilor maselor largi populare. Opera de 
reconstrucție a Varșoviei, de exemplu, care 
nu este legată de p dată anumită, Se im
pune conștiinței poporului ca o îndatorire 
de fiecare clipă, ca un gînd ce nu trebuie* 
părăsit pină la deplina lui înfăptuire, prin 
multe afișe care îi sînt închinate. Trcp- 
kowski Tadeusz își imaginează ridicarea 
noului oraș printr-o puternică macara care 
înalță spre cer o grindă masivă avînd 
adînc încrustat numele capitalei scumpe 
și pe care s-a așezat un gingaș porumbel 
alb, în sticlele unor ochelari uriași se re
flectă ruinele Varșoviei distruse de răz
boi. însă de jur împrejurul ochelarilor, 
roșul cărămizilor unor clădiri înalte care 
se construiesc impun privitorului realita
tea (Z. Kaja : „Și orbul vede ce-a fost și 
ce este“). Pe cît de simplu, pe 
atît de evocator apare afișul semnat de 
același artist, înfățișîhd o bombă în că
dere, în corpul căreia sînt reflectate um
brele sinistre ale unor ruini. Un sin
gur cuvînt însoțește imaginea: („Nie!“; 
„Nu !“).

Față de leneși și chiulangii, Iată cum 
iau atitudine artiștii: un tînăr cu aspect 
de derbedeu se strecoară hoțește de pe un 
șantier care se vede în apropiere. Textul 
afișului lui Jan Tarasin complectează : 
„Chiulangiii în muncă sînt dezertori în 

. lupta pentru pace și o Polonie puternică“. 
Dar chiar și fără cuvinte, înțelegi că eroul 
e un laș, comite un act rușinos, de con
damnat

Secretul succesului de care se bucură 
afișele polonezilor stă și în folosirea inge
nioasă a umorului sănătos, optimist, pus 
în slujba exprimării unor idei majore, fără 
să scadă cu nimic prin aceasta puterea de 
convingere a af'șelor. Așa e cel semnat de- 
Gratkowski și J.. Jankowski : „Varșovienii 
ridică nasul din ce. în ce mai sus“. Nu, nu 
e vorba despre îngîmfarea varșovienilor, 
ci despre clădirile lor reconstruite, a că
ror înălțime dacă vrei s-o cuprinzi cu pri
virea de jos, din stradă, trebuie într-ade
văr să „ridici nasul din ce în ce mai sus“.

Umorul de calitate este cu mare price
pere folosit î,n afișele satirice care con
damnă, batjocoresc, înfierează tot ce 
stăvilește înflorirea vieții noi. Jan Slomc- 
zynski face o foarte puțin plăcută „urare“ 
cteîhr care dau rebuturi; „Așa să arăți tu 
căițe dai rebuturi !“ Iar afișul reprezintă 
Un'’cap de om schimonosit, cu o șuviță de 
păr- negru, restul roșcat, cu o sprinceană 
doșr și un fragment de mustață. Lengfen 
Zbigniew își închipuie pe cei care înțe
leg’ intr-un anumit fel critica și autocri
tica ca pe un individ cu o pensulă în mină 
care-1 vopsește pe vecin din alb în negru 
iar pe sine dimpotrivă se face din negru 
alb.

Multe afișe condamnă birocratismul,

■a ce e propriu 
iraficei din țara

i2>- loniei populare, gîndurile și s
♦ țămintele cotidiene ale locuitorilor ei

Pentru a obține noi victorii 
țiunile patriotice, utemîștii de 
brica „Vicțoria” din Iași au 
voluntar pentru îngrijirea 
de la gospodăria anexă a întreprin
derii. Ei au strîns în timpul lor liber 
1.000 kg. mazăre și au plivit buruie
nile. pe- '/i ha. ceapă-

Participînd activ și la campania Pa
triotică de strîngere a fierului vechi, ' 
utemiștii de la aceaștă fabrică au strîns 
6000 kg. fier vechi. De asemenea, ei au 
amenajat șl o grădină cu flori în fața 
întreprinderii. In aceste munci s-au 
remarcat utemiștii: Maria Radu, Tina 
Bărbieru și Ana Stratan.

Corespondent 
ELIȘCA DAN

★
Ziua de 23 August este întîmpinată 

de tinerii mineri de la Lupeni cu tot 
mai multe succese îndeplinite.

Mobilizate de organizația U.T.M., . 
brigăzile de tineret au dat -peste plan, 
în cursul lunii iulie, 2.379 tone de 
cărbune.

Mindri de aceste roade sînt tinerii 
din brigăzile conduse de utemiștii Ion ț 
Balaban și Ion Lazurca. Ei și-au rea
lizat sarcinile de plan în proporție de 
169 la sută.

Plecarea primului tren cu cărbunele 
dat peste plan a încununat munca 
harnică a tinerilor mineri.

Corespondenți 
ION MIHAESCU

VASILE IONESCU
★ . J; ■

Intre colectivele sportive 
din Caracal, 
Craiova și u,u tuq it-um
întreceri în cinstea zilei de 23 
gust.

Peste 300 
lective au trecut diferite probe în ca
drul Concursurilor Sportive ale Tine
retului. Dar nu numai atit. Ei luptă Ș’ 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
practicare a sportului, amenajînd no’ 
baze sportive.

La Calafat, de exemplu, se lucrează 
intens la construirea, și terminarea unui 
teren de volei iar la Tumu Sevcrin se 
va termina în curînd construirea unui 
teren model de volei, cu zgură. Și în 
Craiova se va termina în curînd o bază 
sportivă de volei și una de baschet, 
ambele cu zgură.

Astfel, se vor pune la dispoziția tine
rilor sportivi noi terenuri pentru a se 
întrece la volei sau baschet.

Corespondent 
RIZOIU ION

lari pe vîrful nasului, îngropat - între 
teancuri de hîrtil în fața unei ftiese pe 
care sînt rînduite ou meticulozitate ștam
pile, creioane în mai multe culori etc., du 
un aer de om .jignit, jpTin de sine, gata 
să respingă orice 1 s-ar spunet se adresea
ză unei persoane invizibil.;: „Pe” “mine 
vreți să mă învățați î; Eu așa luțfcez de 
20 de ani" (Ferster Karel). Nu te îrtdoiești 
o clipă că spune adevărul curat. -•

Prietenii polonezi ne dovedesc eî.ț de fe
ricit pot fi folosite în-apta afișelor moti
vele populare, ’de folclor, aproptindude 
astfel de mase, făcîndu-le mai iubite și 
apreciate. Astfel, cîteva versori ale- poe-.. . 
tulul W. Broniewski sînt scrise pe un fond 
roșu închis, ,împodDbi4..cu .4ptee de- grîu>-. 
flori de cimp, ce aduce cîi ’ăphcățnie cu 
care femeile de la țară își împodobesc 
cosțumele. Dealtfel' spipele de grîu, flo
rile de cîmp viu colorate, amintind dra
gostea de viață, năzuințele de fericire ale 
poporifluî, des înțîlnițe;-în arte jiojjylară, 
servesc ’că elbmente simbolice -multor 
compoziții reușite pe diverse teme. ,,Un 
des-en foarte simplu — o fetiță cu un _ ,
buchet de flori*în mină’— aduce un enîo- * 
ționant omagiu patfîei într-o zi de săr
bătoare (Lauermann Vfeszănska — • ,,De.v. 
ziua sărbătorii-tale,*’patrie“)“; *câ'Un vesel b .+ 
buchet de flori se înscritr îtt istoria" țăftrt“ " 
construcțiile planului de. 6,. gni (Mr.oszcțak g 
Josef —. ,j?!oriler Poloniei (marile..veni 
strucții ale planului-de 6 anl)‘‘-

■ • Se cere-neapăraf menționate fantezia, .
• curajul cu care-sinț cșeftje.iunele .imagini 
care nu „servesc’'-sțridenț, .gahLwfc 
vitorului ideea pe care vor s-^.exPKlțpe.. ,'.?Ț 
ci i-o sugerează doar, invițîndu-1 șă gîp- . “t 
dească .singur,, să, descifreze semnifteația - 
celor înfățișate. Pe un.fond'negru profund 'j(ff 
se conturează mina în vestmîrit" vărgat’ â . 
unui ocnaș cp pumnul..: strinsi. înțleștat a 
răzbunare. înțrmn. ..colț „o inimă făcută . , 
din stegulețele diferitelor na.tipnj,..Z. Kăja 
intitulează acest impresion.ajit„ protest.,.... 
.adresat celor care ,rpai’.’vișgazâ. ,no;. îh, 
chisori și lagăre de extejmunăre .ș, șppț?j 
.umane: „Nu va mai 'fi nfcfijd'ată'

Caracterul atractiv,.’convingător ăl muț- , 
tor afișe se datorește prezenței în centrul’ 
lor a unor chipuri. de. oameni reprezenta
tivi ai Poloniei,dd a^i, robuștț,,harnici,'.HoL

„Voința" 
Turnu Severin, Tg. Jiu, 

Calafat au loc numeroase 
Ì Aur

de sportiv* din aceste co-

rf

uvi ai na,V-t‘ 241, naniici, .nu- —
tărîți, încrezători îa ziua., de..mîine...,Așa 
sînt cei doi mineyl.din ,,Țr.ă,i?iscă breasla 
noastră a minerlior“ do . Lu.ojgn . J.agod-, 
zinski. Ei reprezintă două gepergț.ii ,de, ciț-, ,,. 
rajoși scormonitori ai adîncurilor.. Imbră- 
căți în costumele specifice minerilor jsolor, 
nezi, ei rîd către privitor cu bunătatea, 
veselia, înțelepciunea, aerul, puțin șiret pa
care le .au oamenii,,simpli,și. cinstiți,, tré- '■ 
cuți prin multe; Tînăra țărancă, vie.parcă, > 'A'“ 
de o frumusețe specific polpneză, din „Să . 
dăm o recoltă bogată patriei noașțre,“. de 
același autor, transmite .mulțumirea,, feri
cirea, nu numai .prin întreaga ei făptură-. . 
ci și prin cununa de spice în care ,h e 
încadrat chioul.

Variata colecție de afișe de teatru și ci
nema aflată în expoziție arată-ce bine- se . 
poate îmbina necesitatea informării publi
cului asupra unor noi producții de acest 
fel cu prezentarea- lor la un înalț nivel 
artistic. Afișele pentru, teatru și. cinema, 
de cele mai multe ori, nu se mulțumesc 
să reproducă o scenă ci — potrivit carac- 

. feruluiropffpeji respective — apar lucrări 
care concentrează într-o pregnantă ima-

* i

• Ap

............................... _ ........... . ■>*?' 
gi-ne tot ce„e caracteristic .. atei,--aețyind .ț. 
omului de ,pe stradă drept. mijloc. de a;șt, . ; 
făuri o ideie clară, cuprinzătoare, dgspre 
cele ce se petrec pe ecran sau scenă.. Așa 
e afișul lui.Julian Palka la filmul „Roma 
la ora 11“ sau cel. al lui Țadeusz Gro- 
nowski la piesa „Străinătatea și umilirea“.

Bogăția de teme care îi inspiră pe -crea
torii de afișe polonezi corespunde multila
teralității mijloacelor lor de expresie în 
care se îmbină fericit simplitatea, ingenio
zitatea, cu o neasemuit de var’ată gamă da 
culori și nuanțe, cu bunul gust propriu 
artiștilor de talent.

Vom încheia tot. cu o referire la cartea 
de impresii în care unii vizitatori fac- și 
aluzii la cele ce ar putea învăța de aici 
graficienii noștri. - Intr-adevăr, expoziția 
„Afișul în R. -P. Polonă“ nu numai că ne 
desfată, dar ne oferă și „material demon
strativ“ pentru numeroase reflecții teu- prt- ‘ 
vire la ce e de făcut lă noi pe viitor-’pen-’ 
tru o ascensiune cît mal- rapidă a ăces- 
tul gen de artă. ■; f
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Canotoarele sovietice, campioane încheierea Spartachiadei militare

Un nou record al R. P. R

Ecate- 
cam-

la fiecare probă 
medalii de aur, 
bronz. In urma

lungul 
de so-

trăgătorul 
realizat un

R- P.
R. Cehoslovace

Echipajul de schlf 4 + 1 rame al R. P. Romîne ne a adus în prima zi a în
trecerilor din cadrul campionatelor europene feminine de canotaj 

aaodemic, prima victorie, calificîndu-se în finala probei.

J

Duminică după amiază a luat sfirșit 
pe lacul Snagov cea de a doua ediție 
a campionatelor europene feminine de 
canotaj academic. Aproape 6000 de 
spectatori au asistat la desfășurarea 
celor 5 finale, răsplătind cu aplauze 
frumoasa comportare a canotoarelor 
prezente la întreceri.

Ca și anul trecut, la Amsterdam, re
prezentantele Uniunii Sovietice au rea
lizat excelenta performanță de a cu
ceri toate cele 5 titluri de campioane 
europene. Un succes deosebit au obți
nut și vîslașele din lotul R.P.R. care 
în patru probe au ocupat locul al doi
lea. Iată rezultatele înregistrate.

4+1 rame: încă de la plecare, în 
frunte s-au situat echipajele Uniunii 
Sovietice și R. Cehoslovace urmate în
deaproape de cele ale R.P R., Olandei 
și R.P.F. Iugoslavia. Sportivele sovie
tice se detașează treptat și trec cu 
mare avans linia de sosire. Lupta pen
tru ocuparea locului secund este 
foarte dîrză și pe linia de sosire am
barcațiunea R.P.R. reușește să obțină 
un. avantaj minim ocupînd locui al 
doilea. *

Clasamentul probei:
1- Uniunea Sovietică (Olimpiada Ml 

hailova, Calina Butirskaia, Liudmila 
Blașko, Natalia Morozova + Vera Sa- 
vrinova) 3’39’'3/10, campioană euro
peană. »

2. R.P.R. (Laub Etelca, Oxenfeld 
Elsa, Erdos Ecaterina, Kormoș Elisa- 
beta 4- Șt'efania Gurău) 3’47"7/10.

3. R. Cehoslovacă 3’48"2/10,
Foarte strînsă a fost sosirea și în 

proba de schif simplu în care victoria 
a revenit, la capătul celor 1000 de me
tri, campioanei de anul trecut Roza 
Ciumakova (U.R-S.S.) cu timpul de 
3’40”1/10. Pe iocul al doilea s-a clasat 
Eva Silea (Austria) 3’40”9/10, iar pe 
locul trei Papp Jenone (R.P. Ungară) 
3’44"6/10.

In proba de .4 + 1 vîsle, echipajul 
Uniunii Sovietice, alcătuit din Maria 
Zondova, Galina Kopilova, Evghenia 
Cerpakova, Liubovi Danilova + Vikto- 
rina Dobrodeeva, a condus încă de la

plecare și a obținut un timp foarte 
bun: 3’34’’5/10 cu care a ocupat primul 
loc. Pentru locul al doilea au concurat 
cu șanse egale echipajele R. P. Ungare, 
Franței și R.P.R- care cu 100 m. îna
inte de sosire se aflau pe aceeași linie- 
Cu un finiș mai bun echipajul R.P.R. 
(Stela Stanciu, Bruteanu Florica, Mai- 
mon Bucur Maria, Laub Maria + Ște
fani a Gurău) ocupă locul al doilea cu 
3’42’’6/10, întrecînd pe cel al R. P. Un
gare — 3’43” 5/IO.

La schif dublu, cele 6 echipaje care 
au luat startul s-au înșirat de-a 
pistei de concurs trecînd linia 
sire în următoarea ordine:

1. U.R.S.S- (Nina Opalenko, 
rina Zemianskaia) 3’48”4/10, 
pioane europene.

2. R.P.R. (Gyorg Elisabeta, Schwartz 
Edith) 3’51”.

3. R. Cehoslovacă (Svetla Bartakova, 
Hana Musilova) 3’53”4/10.

Așteptată cu mult, interes de specta
tori, clasica probă rezervată ambarca-

a!e Europei
țiunilor de 8 + 1 a prilejuit cea mai In
teresantă întrecere a zilei. învingă
toare din această dispută au ieșit re
prezentantele Uniunii Sovietice (Liud
mila Matveeva, Nina Koropkova, Vera 
Taranda, Vera Mihailova, Zinaida 
Korotova, Zinaida Trofimova, Alexan
dra Afonîkina, Tamara Stoliarova + 
Maria Fomicova) 3’17”8/10 care au în
trecut echipajele R.P.R. — 3’24”, ~ ~ 
Ungare 3’53”2/10 și ~ ~ '
3’57"8/10.

Primele trei clasate 
au fost premiate cu 
argint și respectiv 
acestor rezultate trofeul oferit de Fe
derația olandeză de canotaj pentru 
cele mai bune performanțe realizate în 
cadrul acestor campionate, cupa Chal- 
lange „moara de vînt" a revenit cano
toarelor sovietice. Cupa challange 
„București" a revenit echipajului de 
8+1 al Uniunii Sovietice-

întrecerile Spartachiadei militare de 
vară s-au încheiat duminică printr-o 
minunată serbare spdftivă desfășurată 
pe stadionul „23 August". Aproape 
100.000 de oameni ai muncii și militari 
au venit să urmărească marile demons. 
trații sportive de mase, executate cu 
măiestrie de finaliștii Spartachiadei, 
de cei mai buni sportivi din unitățile 
Forțelor noastre Armate. Publicul și-a 
manifestat cu entuziasm dragostea față 
de militarii Armatei Populare —■ fii ai 
poporului, slujitori devotați ai lui. I-a 
urmărit cu interes în întreceri, i-a ad
mirat în minunatele demonstrații de 
ansamblu. I-a văzut cît sînt de puter
nici, plini de forță și dîrzenie, cît sînt 
de îndemînatici în executarea mișcă
rilor.

Festivitatea a fost deschisă prin de
filarea finaliștilor. In rîndurile spor
tivilor de. frunte ai armatei au defilat 
proaspeții campioni militari de masă, 
cei care au biruit in concursurile Șpar- 
tachiadei. Sportivii din lotul marinari
lor aveau în frunte pe cartnicii Iuliu 
Pal și D. Constantin, pe componența 
echipei lor de handbal, pe matrozii 
Tudor Dumitru și N. Butilchi, Acești 
tineri sportivi s-au dovedit la fel de 
buni la sport ca și în misiunile lor de 
luptă de pe nave.

Toate loturile de finaliști cuprind în 
mijlocul lor asemenea sportivi fruntași 
care au cucerit victorii la Spartachia- 
dă. Iată-i pe fotbaliștii lotului 3, cam
pioni pe armată. Au în mijlocul lor 
pe talentatul jucător, ofițerul Szabo 
care a cules aplauzele publicului la fi
nală pentru măiestria cu care condu
cea balonul.

Trec aviatorii. Culorile lor sportive 
au fost bine reprezentate. Intr-o uni
tate de pe teritoriu, aviatorii i-au pre
gătit o primire sărbătorească ofițeru
lui Victor Ciuntu. Au și pentru ce: 
el a cucerit două titluri de campion.

In primele rînduri ale lotului 2 pă
șește soldatul Nicolae Pănoiu, cam
pion la aruncarea greutății. E fruntaș

nu numai la sport ci șj în pregătirea 
de luptă și politică.

Urmează demonstrația de gimnastică 
cu pușca șt luptă corp la corp. Elevi 
ai școlilor militare, viitorii comandanți, 
își arată iscusința în mînuirea arme
lor, în executarea mișcărilor impuse de 
exercițiile de luptă. Ei prezintă pu
blicului aspecte sugestive dintr-o zi de 
instrucție, demonstrînd înalta lor pre
gătire militară. La fel de reușite au 
fost și exercițiile de ansamblu prezen
tate de finaliștii Spartachiadei în ca
drul reprizelor de gimnastică liberă și 
gimnastică la aparate.

Pe stadion au apărut apoi călăreți 
de frunte, din echipa hipică a armatei, 
care au trecut cu măiestrie peste ob
stacole. Ei au cules aplauzele asistenței 
pentru frumoasa lor demonstrație.

De o caldă primire s-au bucurat mi
litarii reîntorși din proba de campanie. 
In aclamațiile spectatorilor, subunita
tea comandată de locotenentul major 
Nicolae Nicșa a pășit prima pe pista 
stadionului după un marș lung de 50 
km. executat în condițiile timpului de

In ultima zi a întîlnirii de tir între 
trăgătorii romîni și bulgari la proba de 
talere aruncate din turn, 
nostru Ștefan Teculescu a 
nou record al R.P.R.

In cea de a doua manșă — care s-a 
desfășurat sîmbătă — reprezentantul

de vară
luptă. Această probă spécifie militară,, , 
a cerut din partea, concurenților, efor
turi fizice deosebite și..o,temeinică pre- 
gătire de luptă pentr.U.. rezolvarea mo
mentelor tactice de pe trașpu. Compa
nia comandată de ofițerul Njcșa s-a 
dovedit cea mai bine pregătită și a 
biruit. .

Programul a continuat apoi cu ta- ‘ 
bloul final, prezentat de toți partid- ■ 
panții la finalele Spartachiadei, de toți 
componența reprizelor de gimnastică, i 
Cu trupurile lor vînjoasej bronzate ale 
soare, sportivii militari;-au < desenat pe 
stadion o imensă^ stea-în cinci colțM,' 
ridicînd în mijlocul ei drapelul drag 
al republicii, populare. Acest minunat ' 
exercițiu de ansamblu a simbolizat 
dragostea lor față-de ‘patrie, devota
mentul lor față de popor, față de • 
partid.

In încheiere, 6 formație de 2.000 de" 
instrumentiști dirijată dé ’ cblonelùt • 
Dumitru Eremia, Laureat al Premiului, 
de Stat, a prezentat spectatorilor „Rap
sodia Romină” de Gegrgg Enescu rși 
„1812“' de Ceaikovschi.

A. LERy

nostru Ș. Teculescu a cucerit un avani; 
de puncte, pe care a continuat să-l 
mărească pină la sfîrșitul întrecerii, 
ajungînd la 126 puncte.

Această performanță întrece cu 
puncte vechiul record R.P.R.

Întîlniri internaționale de fotbal 
cu prilejul „Zilei minerului"

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei mine
rului“, în centrele miniere Petroșani și 
Bala Mare s-au disputat duminică 
două întîlniri internaționale. La Pe
troșani, echipa locală „Minerul*' a ju
cat în compania formației „Minier“ din 
Dimitrovo. Jocul a luat șfîrșit cu re-

zultatul de 2—1 (1—1) în favoarea fot
baliștilor romîni.

La Baia Mare, în fața a peste 12.000 
de spectatori „Metalul“ dih localitate 
a terminat la egalitate 1—1 (1—1) .Jch 
cui susținut în compania echipei ceho-1 
slovace „Tatran"

penf.ru


nostru a sărbătorit Vizitele delegaților 
parlamentului sirian 

în Capitala

•t M' ■ Recepția oferită Jc 
de N. A. Bulganin în cipstea șefilor

Duminică 7 august poporul nostru a • 
ărbătorit Ziua Marinei Republicii Popu- : 
are Romine,- ■ ■ ■ ■ ■ < ...........

In întreaga țară. oamenii muncii și-au 
jnanifestat în această zi dragpstea lor 
’ață de străjerii de nădejde ai granițelor 
ie pe apă ‘ale patriei; marinarii Forțelor 
noastre Maritime “Militare, față de mari
narii flotei, .comerciale, față de cppstruc- 
toril de pe ■ șantierele navale.

La Constanța, Ziua .Marinei R.P.R. a 
fost sărbătorită festiv-. In port, pe fa
leză, în piețe; în parcuri • și pe clădirile 
mari au fost ' arborate’ sute de fanioane 
multicolore: marinărești. Ip fada, portului 
sînt ancorate nave ale Forțelor Maritime 
Militare. • v-» -

oratitl, prin 'fățri. navelor militare 
aliiiiate în rada portului “ trece o vedetă 
rapidă pe bordul căreia-se află tovarășii 
Gh. Apostol și' general de armată Emil 
Bodnăraș/ ' îiisbțiți de. Reiterai ïbeotenent 
L. Sălăjari./țGh. Șafpr, Steliap Moraru, 
general maie-r <-G. ■ Mă-nescu,, general loco
tenent I. Tutoveanu, Contra amiral Mihai 
Nicolae, coldnhl Ibn' Gheorghe,' Vintilă 
Marin, prinț^șricrețâr’ al Comitetului «re
gional P.M.R, .Constanța, Tudose Vasil-iu, 
președintele' sfatului popular al'regiunii 
Constanța^. ÎÇ?’ CSrțină,,. membru' în Biroul 
C.C. al U-T-IV^,.

Tov. gen'éral de armată- Emil Bodnăraș, 
felicită pri’riia'rlharii fiăCăt'ej hâve cu, pri
lejul Zilei Nflarlnei. Iț.P.jȘ.' Răsună uralele 
îndelungi .ale marinarilor.

Oaspețij''.urcă; apoi pç bondul navei 
școală „MirCea“'. / ............

bordilT' navei sînt prezenți colonel 
V. I. Perepelița, atașat militar ad-interim 
al U.R.S.S-, -colonel- Quintin S. Länder, 
atașat militar ,al S.U.A;. locotenent colo
nel Moi'Iun-sîo, atașat militar’ al R. P. 
Chineze, ipp'çtepènt colonel Milan Minici,

'. '-la- ...... - -

atașat militar și al aerului al R.P.F. Iugo
slaviei, grp. cpt. J. S. Kennedy, atașat al 
aerului 
Kocaș, 
căpitan 
militar

De pe nava școală „Mircea". contra 
amiralul Mihai Nicolae, adresîndu-se tu
turor echipajelor din rada portului, dă 
citire Ordinului ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R. cu prilejul Zilei

Fanfara intonează Imnul de 
R.P.R.

De pe nave" și de pe uscat, în 
salut, se trag 21 de salve de artilerie.

Dinspre orizont, într-o viteză uimitoare, 
. apare un grup de vedete rapide ce poartă 
drapelele R.P.R. și ale marinei militare. 
Săigețînd apele, mării, vedetele rapide de
filează prin fața navei școală „Mircea". 
In același .timp, pe albastrul cerului trec 
în zbor stoluri de avioane. Sînt ostașii 
aerului care de Ziua Marinei aduc salu
tul lor ostașilor mării.

Venind de-a lungul țărmului, spre 
nava școală ,,Mircea“' se îndreaptă apoi 
Un grup de. 7 bărci. Este ștafeta AVSAP. 
Străbătând« 2400 km. pe apele Mureșului, 
Bistriței, Șiretului, Dunării, lacului Ra- 
zelm și pe mare, ștafeta AVSAP, a adus 
marinarilor mesajul de dragoste și salut 
al membrilor Asociației Voluntare pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei.

Pe bordul navei, conducătorul ștafetei 
predă mesajul de salut contra amiralului 
Mihai Nicolae.

Invitații la festivitate au făcut apoi un 
marș în larg cu nava școală „Mircea“'.

, La țărm, îp fața miilor de spectatori s-a 
desfășurat o serbare marinărească plină 
de voie bună, concursuri de bărci, tragere 
de parîmă cu bărcile, sărituri de pe tram
bulină și jocuri distractive marinărești.

al Marii Britanii, maior Sădi 
atașat militar adjunct al Turciei, 
clasa I-a Branko Andrici, atașat 
adjunct al R.P.F. Iugoslavia.

Marinei. >
Stat

semn

al

de

■
După amiază, în piața Ovidiu, parcul 

„Maxim Gorki“' și pe faleză au avut l°d 
serbări (populare.

Seara. într-un cadru feeric pe rriare, s-a 
desfășurat carnavalul bărcilor și’ jocuri da 
artificii. ' :-

Cu prilejul Zilei Marinei R.P.R. jn 
Parcul de cultură și odihnă -,-,I. V: Stajiri". 
din Capitală, pe scenele teatrelor și 'ale 
estradelor -special amenajate, zeyi de mii 
de oameni ai muncii arâ ascultat confe-, 
rințe despre marina noastră militară.

La un semnal, pe lacul Herăstrău își 
fac apariția peste. 50 de gmtiarcațiuni. 
Ele vestesc începutul serbării marinărești 
organizată de Comitetul organizatoric-oră
șenesc • al Asociației Voluntare pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.).

Defilează apoi ambarcațiunile asocia; 
țiilor sportive din Capitală cere execută 
exerciții sportive nautice. Se desfășoară 
concursuri nautice de ambarcațiuni : vele, 
bărci universale etc. Numeroși tineri se 
întrec în jocuri marinărești.

Seara a avut loc carnavalul nautic.
Sub. jocurile de artificii, pe cele trei 

estrade plutitoare, au fost prezentate pro 
grame artistice-

Adunări și serbări marinărești au avut 
loc și în alte orașă din țară.

La adunarea ce a avut loc la Iași, în 
sala cinematografului „Timpuri Noî‘‘, ofi
țerul Constantin Dumitriu a vorbit des
pre Ziua Marinei R.P.R. în cursul zilei, 
de sîmbătă. și duminică la întreprinderile 
și instituțiile din regiunea Iași au avut 
loc conferințe consacrate Zilei Marinei 
R.P.R.

La Timișoara sute de oameni ai mun 
cii au asistat la parada nautică, de pe ca
nalul Bega. Seara, pe terasa plajei sin
dicale a avut loc o serbare populară.

(Agerpres,-

șl instituții din

Marii Adunări 
vizitat uzinele

Haled Bagdaș șl Farzat IVIamliuk, de- 
putați ai parlamentului sirian, care au 
sosit zilele trecute în Capitală, au vizitat 
o serie de întreprinderi 
Capitală și provincie. 
; însoțiți de deputați ai 
Naționale, oaspeții au
23 August șl Republica din Capitală, Pa
latul Pionierilor, Rafinăria nr. 1 Ploești 
și cîteva exploatări petrolifere din Valea 
Prahovei.

Cei doi deputați sirieni, au foșt întîm- 
pinați de conducerea întreprinderilor și 
instituțiilor vizitate. Oaspeții s-au intere
sat de munca depusă de colectivele aces
tor întreprinderi și instituții, de activita
tea obștească a muncitorilor și tehnicieni
lor, de preocupările’ tineretului din țara ■. 
noastră.

Oaspeții au participât de âsemeneâ ,1a 
concursurile europene feminine de cano
taj academic de la Snagov.

Tineretul din raionul Caracal 
la strìnger ea recoltei

Tinerii din' raionul Caracal participă cu 
multă însuflețire1 la strîngerea recoltei. 
Constituiți în brigăzi, .380 de tineri acordă 
sprijin lucrărilor de treieriș în gospodă
riile agricole colective. Nouă arii ale ti
neretului .sînt deservite de peste 200 de 
.tineri. La ariile tineretului din comunele 
Dobrosloveni, Stoenești, Zănoaga și altele, 
viteza de lucru la treieriș este depășită 
zilnic cu 1.500—2.000 kg. La celelalte arii 
de treier din raion, 20 de tineri lucrează 
ca delegați de batoză și 76 ca delegați 
de convoaie. Alți 180 de tineri din dife
rite comune sînt constituiți îp ech'pe pen
tru paza ariilor.- Urmînd exemplul tine
rilor colectiviști și al tinerilor țărani 
muncitori, peste 400 de tineri din orașul 
Caracal au muncit .voluntar în timpul li
ber la strânsul recoltei.

> ■■ • Û Sărbătorirea „Zilei minerului“ în țară
In Valea Jiului și la Aninoasa, Lupeni, Petroșani, Vul

can, Lonea, Uricani.
în toate localitățile din Valea Jiului au 

avut loc pînă seara tîrziu serbări și pe
treceri cîmpenești în cadrul cărora și-au 
dat. concursul echipele artistice din Valea 
Jiului.

Intr-o atmosferă plină de. bucurie și de 
optimism, oamenii muncii din Valea Jiu
lui au sărbătorit: Ziua minerului. încă 
din ajunj localitățile miniere din Valea 
Jiului îmb-răcau haina de sărbătoare. 
Parcurile, ■ terenurile - de sport, sălile de 
spectacole se -pregăteau • în vederea ser
bărilor și concursurilor de a doua zi.

La Petroșani, sărbătorirea Zilei mi-J,
nerului a început încă de slmbătă seara, bonifere din regiunea Ploești au sărbăto 
în sălile-:clubului' ,,Gh. Apostol" din lo- ................................ - -
calitate' if.W' Icre o’ ihar'e ’reunîuiîe Ia 
care au pâtticîbat' mineri și tehnicieni 
fruntași''diri toate'localitățile dîn Valea 
Jiului. La reuniune au luat parte tov. 
Mihai Mujic, vicepreședinte al Prezidiu 
lui Marii Adunări Naționale, Ioan Mineu, 
ministrul Iijțlusțtriet Gărbu-nelui, Nicolae 
Schwartz, locțiitor al ministrului Cărbu
nelui, Viliam, Sudor, director general al 
Direcției generale a cărbunelui Valea 
Jiului. '

încă din. prime!e ore ale dimineții, pe 
străzile orașelor,din Valea Jiului' mineri 
în uniforme, cu ojd’ne. și. medalii, se în
dreptau împreună . cu /apșiliile lor spre 
sălile în c'ă're 'urmau' să. sp țină adunările 
festive oî^iâȚiizațe . cu ocazia Zi'lei inine- 
r lui

La Petrilap. spațiosul ? club construit în 
anii cincinalului era împodobit cu stea
guri roșii "și .'.tricolore, tablouri Șl pbrtfe- 
te. lozirici, ''^fiîri'ah'd'e de flori, lămpi de 
miner. Sut^'dfe mineri' ap veniț; albi îm
preună cu famlftile lor peritr-u a ltia parte 
la adunatei festiva.' “ l-Sl *

La Ploeșfi
PLOEȘTI (de Ia corespondentul nos

tru).— Minerii din întreprinderile car-

reprezentanțelor diplomatice

la adunatei festiva.'
Partic’panții a_u. agculțșt. cu mult in

teres conferința ținută "de Aurel Belean, 
delegaț al C..C. al .Sindicatului muncito
rilor dl:' ‘ '' '
vorbit

•;r

■n. Industria cșrbpnlferă, care a 
desT-e“'lupta '^rbfcă''dfn trecut a 

minerilor din Valea" J“!ului și despre Viăța 
fericită pe .care o. trăiesc azi minerii pa- 
tri-’i ; ' .. ... .

Asemenea adunări«festive -au avut loc 
s a.&n c .1- ■-t î..

rit .duminică dimineața în codru festiv 
„Ziua minerului" prilej, de trecere în 
reyistă a succeselor obținute in luptă pen. 
tru mai mult cărbune.

Pretutindeni la Doicești, Pucioasa, 
.Ojasca-Buzău și Filipești de Pădure și 
Cîmpina, a fost evocată în cadrul unor 
însuflețite mitinguri lupta minerilor noș
tri de-a lungul anilor pentru pîine, liber
tate și o viață mai bună.

în cuvîntul la mitingul ce a avut loc 
la mina Ojasca tov. Kalman Dionisie a 
arătat printre altele că datorită ajutoru
lui multilateral dat de Uniunea Sovietică 
acestei mine, cantitatea de cărbune ex
tras a crescut , an de an. îti anul 195.1 
s-a extras cu 22 la sută mai mult cărbune 
față de anul 1950, în 1952 cu 45 la sută, 
în 1953 cu 65 la sută iar la sfîrșitul 
primului nostru cincinal producția de 
cărbune la mina Ojasca va crește cu 
320 la sută față de anul 1950.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei minerului 
Ia mina Ojasca un număr însemnat de 
mineri au primit ca răsplată a muncii 
depuse diplome și medalii.

Minerii State Alexandru, Ștefăn.oiu P- 
Ion și MarColea Fillpache au primit cu 
această ocazie Medalia Muncii. •

La mina Filipești de Pădure în sala 
casei-..de cultură, minerii din minele ra
ionului Cîmpina au sărbătorit de aseme
nea Ziua minerului.

Rînd pe rând minerii fruntași s-au ur
cat la tribună' pentru a-și primi răsplata 
muncii.

Iată pe vestiții mineri Frsnc’sc Kovaci, 
Pant-eiimon Radu, Dumitru Prectipoaia, 
care au primit Ordinul Munții.

Răsună sala.de angajamentul tânărului 
m'ner Alexandru Dull care cu un senti
ment de mîndrie a muncii creatoare se 
angajează să obțină cantități sporite de 
cărbune. El este cel mai tînăr miner da 
aici ce poartă acum pe piept Medalia 
-Muncii, urmat apoi de minerii Ion Bujor, 
Nicolae Obreje și alții

Duminică dimineața peste: 2000 de mi
neri din cadrul întreprinderii carbonifere 
Doicești au luat parte la sărbătorirea Zi
lei minerului. Cu această ooazie tov. Vic
tor Bratoveanu din partea Comitetului 
Central al S'ndicațului minerilor le-a vor
bit celor prezen-ți despre trecutul de luptă 
al minerilor noștri — detașament înain
tat tal clasei muncitoare — de-a lungul 
anilor.

La Comăneșfi
COMANEȘTI 8 (Agerpres). — Peste 

2.000 de mineri din bazinul carbonifer 
COmănești s-au adunat duminică dimi

neață în parcul orașului la mitingul orga, 
nizat cu prilejul sărbătoririi Zilei mine
rului; '

. Tov. Victor Moroianu, secretar al co- 
mitetnilui raional de partid Moinești, a 
vorbit despre importanța Zilei minerului 
și a felicitat -pe' minerii din bazinul car
bonifer Ccmănești pentru realizările ob- 
ținute în sporirea producției de cărbune. 
In trimestrul 2 al acestui an, minerii din 
această regiune au dat cu 1-140 de tone 
mat mult cărbune decît în aceeași perioa
dă a anului trecut.

Succesele obținute pînă acum "se dato- 
res'c, printre altele, creșterii mecanizării 
muncii în abataje șl transport.-Numai în 
trimestrul 2 al acestui an, mecanizarea 
tăierii cărbunelui în. abataj a crescut cu 
14 la sută față de aceeași, perioadă a 
anului trecut.

După miting, echipe artistice de ama
tori ale minerilor și petroliștilor au pre
zentat un program artistic.

Ari

V V Kuznețov, V. A. Zorin, locțiitori de 
miniștri ai U.R.S.S., A. P. Volkov, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sovie- : 
tului regional Moscova, M. A. Iasnoy, 
președintele Comitetului Executiv al So
vietului Moscova, generalul-colonel I. A. 
Serov, amiralul S. G. Gcrșkov, L. N. So- 
loviev, vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., O. I. 
Ivașcenko, secretar al C.C. al Partidului ' 
Comunist din R.S-S. Ucraineană, E„ A. 
Furțeva, secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., N. P. Fluu- 
bin, ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Republica Ceho- ■ 
slovacă, N. A. Popova, secretar al C.C.S. 
din U.R.S.S., L. f. Ilicev, membru el Co
legiului Mlhisterului Afacerilor Externe 
al U.B.S.S'., E. A. Tarabrip,. șeful proto
colului președintelui .Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. A. Arutiunian, I. F. 
Kurdiukoy, S. G. 'Lapte,. F. F., Molocikov, 
B. M. Volkov, șefi de secții dm Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S

Au luat parte de asemenea ziariști so
vietici și străini, funcționari superior: ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.SB,

...Se leagă repede discuții însuflețim. 
N. S. Hrușciov invită pe toți ce! prezinți 
să viziteze parcul. Oaspeții străini și so
vietici trec pe aleile umbroase, admiră 
luciul de oglindă al lacurilor. Printre co- 
păci se văd hamace și confortabile fotolii 
împletite, iar pe lacuri bărci și șalupe cu 
motor. Amatorii au la dispoziție unelte 
de pescuit. într-o barcă iau loc A. I. Mi
koian împreună cu familia ambasadorului 
american, în urma lor pornesc pe apă 
bărci cu alți oaspeți. Se aud exclamații 
vesele, glume, râsete.

După plimbarea in parc, oaspeții se în
dreaptă spre mesele pregătite pentru 
prânz, așezate pe malul unui lac.

La sfîrșitul mesei, N. A. Bulganin a 
mulțumit în numele guvernului sovietic 
tuturor celor prezenți pentru participarea 
la recepție și a spus că este foarte plăcut 
să petreci o zi într-o astfel de societate, 
înlîlnirea de astăzi, a spus N. A. Bulga- 
nin, oglindește spiritul de prietenie care 
a fost stabilit la Geneva și care a făcut 
posibilă o asemenea întîlnire.

în continuare, N. A. Bulganin și-a ex
primat dorința să aibă loc tot mai des 
întîlniri de -acest fel. N. A. Bulgan’n a 
toastat pentru întărirea prieteniei între 
reprezentanții tuturor țărilor care s-au în- 
tîlnit aici.

Răspunzînd în calitate de decari al cor
pului diplomatic, Maung Ohn, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Birmane în U.R.S.S., a mulțumit 
guvernului sovietic pentru atent’a pe cere 
a manifestat-o față de corpul diplomat'c. 
El a urat succes în întărirea prieteniei, în 
dezvoltarea înțelegerii reciproce î-n spiri
tul conferinței de la Geneva. în lărg raa 
legăturilor economice și culturale între 
toate țările din Vest și Est, Nord-ș-i Sud. 

în timpul mesei au cont'cuat discuțiile 
prietenești începute în cursul plimbării. 
Printre oaspeți se aflau mulți amator' de 
fotbal. Ei se apropiau mereu de televizo
rul instalat sub un brad umbros și urmă
reau jocul desfășurat pe stadionul ..Di- 
namo“' între fotbaliștii sovietici și englezi, 

în timpul recepției a avut loc un ccn- 
- cert la care și-au dat concursul I. Koz- 

lovski, S. Obrazțov, M. Reizen și A. Iva- 
riov, artiști ai poporului ai U.R.S.S., N. 
Goncearenko, artistă a poporului a R.S.S. 
Ucrainene, I. Sitkovețki, laureat al mai 
multor concursuri internaționale de vi
oară, T. Nicolaeva, laureată a mai

I multor concursuri internaționale de pian,
M. Zvezdina, solistă a Teatrului Mare al 
U.R.S.S. ; acompaniamentul la pian a fosț

i susținut de O. Obrazțova, B. Abramovici,
N. Valter, iar la chitară A. Ivanov-

, Kramskoi.
1 Recepția s-a desfășurat înțr-o atmos- 
, feră degajată, deosebit

MOSCOVA 8 (Agerp.res). — TASS 
transmite: La 7 august, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; N. A. 
Bulganin, a oferit o'mare recepție pentru 
șefii, reprezentantelor diplomatice, acredi
tați la Moscova.

...La ora 14, la vila situată într-unul.din 
cele mai' pitorești colțuri din jurul Mos
covei încep să sosească 'oaspeții- Pe șo
seaua asfaltată, care șerpuiește printre 
crânguri de mesteacăn și lunci, trece un 
șir neîntrerupt de mașini purtând, fanioa
nele statelor străine. Printre ele se pot 
vedea mașini care îi aduc pe oamenii de 
stat și activiștii pe tărâm social sovietici.

în minunatul parc. bătrân, oaspeții sînt 
întâmpinați de N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, L. M. K-aganovici, G. M. Ma- 
lenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhin, M. A. Sus-lov ; de A. B. Aris- 
tov, N. I. Beleaev,. P. N. .Pospelov, D. Ț. 
Șapilov, secretari ai C.C. al P.C.U.S. Con
ducătorii partidului comunist și statului 
sovietic salută cordial Pe șefii ambasade
lor și legațiilor , pe soțiile și copiii eces' 
tora, se interesează de starea sănătății 
lor și fac glume prietenești. Din depărtare 
Se aud acordurile orchestrei.

Printre oaspeți se află ambasadorii ex
traordinari și plenipotențiari: MaUng 
Ohn (Uniunea Birmană), A. J. Wouters 
(Belgia), Nguen Long Bang (Republica 
Democrată Vietnam), Mario di Stefano 
(Republica Italia), K. P. Ș. Mehon (Repu
blice India), L. Bravo (Argentina), Ch. E. 
Bohlen (Statele Unite ale Americii), 
Adilbiș (Republica Populară Mongolă), M. 
Prifti (Republica Populară Albania), ~ 
Vidici (Republica Populară Federativă 
goslavia), A. Roșenzweig Diez (Mexic), J. 
B. K. Watkins (Canada), R. Sufcandrio (Re
publica Indonezia), I. Avidar (Statul 
Israel), Li San Cio (Republica Populară 
Democrată Coreeană) ; trimișii extraordi
nari și miniștrii plenipotențiari: S. Sresht- 
haputna (Tailanda), Pi Torsteinsson (Is
landa), F. Khani (Siria), A. Najjar (Liban), 
A. Moerch (Danemarca) ;' însărcinații cu 
afaceri ad-interim A. E, Tessami (Iran). M. 
Ahmad (Pak'stan), N. A. H. Kedri (Egipt), 
D- Tunaligil (Turcia), A. Kaium (Pakistan), 
Ven Nin (Republica Populară Chineză), 
K. Seitz (Republica Democrată Germană), 
Șt. Ducu (Republica Populară Romînă), 
S. K. Parrott (Marea Britanie), d-n® M. Z. 
N. Witt-eveen (Olanda), J. Cech (Republica 
Cehoslovacă), L. Petri (Suedia), J. Hallom.a 
(Finlanda). P. Bor-gen (Norvegia), J. Le Roy 
(Franța), J. Kovacs (Republica Populară 
Ungară), H. Grubmayer (Austria), J. Ba- 
n-ak (Republica Populară Polonă), G. D. 
Kalutsis (Grecia). P. N. Țarvulanov (Re
publica Populară Bulgaria), A. Laboiri 
(Luxemburg), K. S. Shlfferau (Etiopia), P. 
Hunziker (Elveția).

N. A. Bulg-an’n a salutat cordial pe V. 
Bakarici, șeful delegației 
Populare Federative a Republicii 
lare Federative Iugoslavia și pe 
Lokanathan, secretarul executiv 
misiei economice și sociale O.N.U. 
țările Asiei și Extremului Orient.

La recepția oferită de N. A. Bulganin 
au participat de asemenea P. P. Lo-banev 
și I. F. Tevosian, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., M. P. Ta- 
rasov, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al. R.S.F.Ș.R., A. M. Puzano-v, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., J. A. Benediktov, V. P. Eliu- 
tin, G. K. Jukov și A. G. Zvenev, miniștri 
ai U.R.S.S., S. S. Biriuzov și I. S. Ko- 
nev, mareșali ai Uniunii Sovietice, N. K. 
Babakov, președintele Gosplanului al 
U.R.S.S., N. M. Pegov, secretar al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. 
I. Koval, șeful direcției generale pentru 
problemele legăturilor economice, N. G. 
Palgunov, conducătorul agenției TASS, 
B. S. Burkov, redactor-șef al ziarului 
„Trud", S. A. Borisov, S. V. Kaftanov,
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Șantiere locale ale tineretului 
în regiunea București

Comitetul regional U.T.M. București 
sprijinit de Comitetul regional P.M.R. și 
Sfatul popular șl regiunii București a 
luat „inițiativa deschiderii unor șantiere lo
cale ale tineretului în cuprinsul regiunii.

în raionul Oltenița șe construiește între 
comunele Surlari si Dorobențu un dig în 
lungime de 10 km. El va apăra deiinunda- 
ție o suprafață de 5.630 ha.

în raionul Giurgiu, tineretul Va construi 
prin muncă voluntară un dig -pb o lungi
me de 6 km.. între comunele Băneasa și 
Gostinu. cate va preveni inundarea cul
turilor de pe 7.200 ha.

Un alt șantier este cól din raiomul.Tr. 
Măgurele. Aici, tinerii construiesc . rip'.'ca
nal lung de 2 km. care va îndrepta cursul 
râului Ci-oroiu spre Dunăre, înlăturând 
astfel pericolul de !a fi inundate; culturile 
de pe alte 4.500 ha.

îmbrățișînd inițiativa Comitetului re
gional U.T.M., peste 700 de tineri au și 
sosit p° șantiere cu un mare număr de 
atelaje și au încăput munca.

INFORMAȚII
Zilele trecute a părăsit Capitala în- 

dreptindu-se spre Budapesta, arhitectul 
Splpmon Zal-man, care in cadrul acordu
lui de colaborare ..culturală diptaș țara 
noastră și R.P. Ungară va ayea un schimb 
de experiență cu oamenii 
din Ungaria., , .

★
Examenele de admitere 

feslonale de ucenici din 
începe la data de 19 AUGUST, orele 
8 dimineața.

de specialitate

în școlile pro- 
București vor

■O«

E R A T À
de fond din „Scìntela tine- 
1951, 'intitulat : . „Mineri,

Skupșeinei 
Popu- 
P. S. 

al Co- 
pentru

•de prietenească.

Vizita delegației Skupșeinei Populare Federative 
a R. P. F. Iugoslavia în U. R. S. S.
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In articolul 
retului“ nr. 
întregul popor vă -Salută''!, (coloana l-a, 
al. 4, fraza 4), s-a strecurat o eroare. Tex
tul trebuie citit astfel: „Numai în minele 
din Valea Jiului. în anii cincinalului, au 
fost introduse utilaje în valoare de peste 
400.000.000 Ifi“. *

ÎNTRECEREA tractoriștilor
Pe un delușpr, marea de spice scălda- 

te-n soare, se legăna ușor în bătaia vîn- 
tului. Grînele scăpate tefere după ploaie 
se vedeau'ti^yoi'te,. unele după altele, să-și 
plece sefneția, în. fața cuțitelor de, la se- 
cerătorile-kjgătpri.' Tractoriștii din briga- 
d lui BoMeiahu .-- .mânuitori pricepuți 
u lașinilor ce-ngenunchiau spicele le- 
gindu-le snopi — lucrau de zor neluînd 
în seamă arșița. Erau împînziți în patru 
zări — om' și mașină — pe tot întirisUl 
lanului de grâu de la trupul Crăciunești 
el gospodăriei de stat din’ Bîrzești, raio
nul Vaslui. ■■

Patru dintre-rtractoriști strângeau recol
ta. Teodor Grosu plecase la dezmiîiștit, 
iar Mihai Agapisîcu?; combina, lucra pe 
aproape de stația' '„Scânteia”.

Utemistul .Constantin Buhuș — un băie
tan de 19 ani neîmplinițr — conducea 
unul dintre- tractoarele • rămase -la seceriș. 
Mașina bine ■ îngrijită^ -secerăttfărea-legă- 
toare întreținută cu- atenție-făceați ca 
munca lui Buhuș sg fie spornică. El se 
întrece cu ceilalți i tractoriști din gospo- 
dărif. pentru titlpț .țî^ț„tra.qțM!isț ^frun
taș". întrecerea nii-i pornită de azi, de 
ieri, ci tocmai' de la începutul muncilor 
agricole din acest-, giț.. . Acum însă, s-au pe
trecut unele-lucruri • care i-au mărit am
biția de a ieși primul.'..

...într-o seară, pe la sfîrșitul lunii iu- 
nr cîțiv-a mecanizatori din gospodărie, 
a ați în dormitor, au citit un , articol 
despre felul în care se pregătesc tinerii 
din alte părți- ele tării pentru Festivalul 
de la Varșovia. Cînd au terminat de citit, 
au început să discute -cu aprindere des
pre Festival, .despre- -oițe și mai cîte.

— Eu zic să căutăm ca-acum., în cinste:* 
Festivalului , de., la Varșovia și a- zilei de 
23. August să pornim o întrecere pentru 
rezultate cîț. tp.ai bune Ia strânsul recol
tei, pentru- plinea poporului, a zis după 
o vreme lop Bordeianu, șeful de brigadă.

Ploile care au căzut la începutul lunii 
Iulie i-au împiedicat pe tractoriști să por-

nească mai devreme lucnul. în zilele ce 
au urmat, ei au căutat însă să lucreze 
în așa fel încât să nu întârzie deloc strân
sul bogatei recolte.

Brigada lui Bordeianu a lucrat ou spor 
la recoltarea orzului. Fiecare dintre trac
toriști a reușit să-și depășească normele 
de .lucru. în aceste zile cele mai bune re
zultate au reușit să le obțină harnicii trac
toriști Constantin Buhuș, ajutat de Necu 
lai Luca, Constantin Bulibașa, împreună 
cu ajutorul său Gheorghe Păun și Ion 
Paiu.

într-o singură zi, membrii brigăzii 
I-a, condusă de Ion Bordeianu, au reușit 
să secere și să lege grâul de pe 24 hec
tare, ceea ce reprezintă aproape o normă 
și jumătate. Mecanizatorii se străduiesc 
să economisească și combustibil. Pentru 
aceasta, ei îngrijesc cu mare atenție ma
șinile pe Care le au în primire, filtrează 
motorina înainte de alimentarea motoru
lui,' mînui.esc cu pricepere vitezele trac
torului.

Cu cîteva seri în urmă, Buhuș și-a 
întrebat tovarășii :

— Ce ați zice să îndeplinim planul de 
campanie și mei devreme decît ne-am an
gajat ?

Băieții au fost de aceeași părere. Și 
dacă au hotărât așa, mai mult ca sigur 
că se vor ține de cuvînt...

★

Cîteva zile apoi... Un drum de care, 
jilăvit de ploaie, se pierdea în zare. Pe 
calea șerpuită apare cîte un car, tras de 
boi plăvani, ori vreun camion care, legă 
nîndu-se în mérs aidoma unui scrânciob, 
tulbura monotonia locurilor. La cîteva 
ceasuri odată, se auzea zvonul înfundat 
al șuieratului unei locomotive, apoi, dui»! 
Cîteva minute, uruit .de roți. în stìnga și 
în dreaptă drumului, cît îmbrățișezi cu 
privirea, grîne unduindu-se-n bătaia 
vîntului, păpușoaie cu mustăți aurii, te-

șite. Pe o tarla mai măricică, pe care spi
cele de orz se-ncovoiaseră sub povara 
boabelor, își făceau drum jur-împrejur 
patru mașini ce-și însoțeau înaintarea cu 
un duduit regulat de motor.

La marginea drumului, pe-o brazdă din 
preajma șanțului, un băietan cu umeri 
lăți și o privire caldă, primăvăratică, 
mu'a din timp în timp plumbul unui „chi 
mic" în gură și semna apoi intr-un caiet 
cu filele înnegrite pe la colțuri. Părea 
mulțumit de felul în care merg treburile 
și măcina, pare-se, cine știe ce idee năe 
trușnică.

Un copilandru, mînjit pe .nas. cu moto
rină, veni spre el în goană și-l întrerupse . 
din visare.

— Bădie, îți trimite Buhuș vorbă 
la el — zise într-un suflet Nicolae 
ajutorul de tractorist.

— Dar ce s-a întâmplat ? făcu 
merit Ion Bordeianu. cel cu chimicul, i 
ponsabîlul brigăzii I-a de tractoare 
la gospodăria de stat din Bîrzești.

—- Nu merge ca lumea înnodătorul 
la legătoare... scapă sfoara.

în cîteva minute au ajuns la mașină. 
Constantin Buhuș. nu era de. văzut, căci 1 
se ascunsese parcă după masa secerătorii- 
legători și meșterea la mecanismul de ' 
legare a snopilor.

— Să-ți ajut, îi zise îndată Bordeianu.
Și se apucă, alături de el, să fixeze roti- ' 
țele, să pună unsoare la locurile de tre 
buință.

— Mergi câțiva pași acum cu tractorul, 
să vedem cum leagă secerătoarea, îl în 
demnă Bordeianu. Buhuș porni pe lan și 
împreună cu tovarășul său, zîmbiră mul 
țumiți de treaba ce-o făcuseră..

Buhuș își chemă prietenul să mat 
schimbe o vorbă pînă oe termină: o tură.

— Bine-i cînd te-ajută. un teva"“ș, 
el. Știi, Ioane, mai că-mi venea să bo
cesc ca o muiere, de necaz că mașina 
leagă prost. „Eu pierd timpul stînd lo-

să vii 
Luca.

nedu 
res- 

I de

de

zise

cului și Costică Bulibașa în vremea asta 
mai adună de pe o prăjină”, m-am mus
trat singur, supărat.

— Dar las-că tot tu ești cel dintîi în 
brigadă pînă acuma, îl molcomi Ion • Bor- 
deianu.

Pe un ton glumeț, continuă apoi:
— Să nu uiți însă că-i și ei pus pe 

fapte mari, ca și tine. Și apoi nici Con
stantin Curcă, ori Ion Paiu nu-s cu mult 
în urma voastră. Mîine, poimîine, vă în
trece vreunul dintre ei.

Trecură eîteya minute în tăcere, Buhuș 
mînui vitezele, trase de-o manetă și trac
torul coti ..spre dreapta. Șe întoarse apoi 
către Luca și-l întrebă de secerătoarea-le 
gătoare. Apoi, amintindu-și parcă de ceva, 
se attresă lui Bordeianu:

—- D-apoi cine-o fl mai bun, o să cîș- 
tlge! Vorba-i ca .brigada să nu-și calce 
angajamentul de a strânge recolta într-un 
țimp mai scurt. Și pe urmă, încă n-au in
trat ț.oate zilele. în sac. Om vedea... om 
vedea noi care-i mai bun...

O seară 'senină de vară a coborât lin 
deasupra ' Crăciuneștilori Tractoriștii au 
lăsat mașinile să se odihnească și s-au 
pornit la masă.

— El. cit făcurăm azi ? — îl ispiti Paiu 
pe brigadier.

— 24 de hectare, secerate și legate. 
Adică o normă și jumătate, lămuri Bor
deianu.

— Și-n frunte cine-i? caută să afle 
Gheorghe Păun, ajutorul lui Bulibașa.

— Tot Buhuș. Dar . tu, Costică ,-r i se 
adresă lui Bulibașa — n-ai mult ca săd 
ajungi...

Drumul de oare se pierdea în întune 
ric,. pe întinsul ogoarelor. Pe drum opt 
£lăcăi„.cu salopetele pătate de ulev mer
geau la „Scânteia" — o. secție a. gospo
dăriei — să se odihnească după o zi de 
muncă rodnică.

JOE LENȚER

TASS trans-MOSCOVA 7 (Agerpres).— 
mite : Cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a de
legației Skupșeinei Populare Federative a 
Republicii Populare Federative Iugoslavia, 
președintele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., A. P. Volkov și 
președintele Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., V. T. Lațis 
au oferit la 6 august o recepție.

în cadrul recepției, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră prietenie și 
cordialitate,, s-au rostit cuvântări.

Președintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., V. T. 
Lațis, adresându-se delegaților Skupșeinei 
Populare Federative a Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, a spus :

Dragi prieteni!
Venirea voastră în țara noastră mar

chează reluarea și adîncirea continuă a 
caldei prietenii tradiționale care a existat 
întotdeauna între popoarele noastre.

Popoarele Iugoslaviei și Uniunii Sovie
tice, a spus în continuare V. T. Lațis, au 
mers împreună cot la cot prin grelele în
cercări al celui de al doilea război' mon
dial. în asemenea încercări se cunoaște 
adevărata.. prietenie a popoarelor. In pre
zent, a subliniat el, nu există nimic care 
să împiedice popoarele noastre să meargă 
din nou împreună pe calea construcției 
pașnice, pe calea înfloririi. Aceasta umple 
inimile noastre de bucurie, deoarecs știm 
că această cale duce la un viitor minu
nat.

A luat apoi cuvîntul V. Bakarici. care 
a mulțumit președintelui Sovietului 
Uniunii, A. P. Volkov și președintelui So

vietiului Naționalităților, V. T. Lațis, pen
tru cuvintele calde adresate lui și mem
brilor delegației, precum și pentru invita
ția de a asista la recenta sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. El a declarat că 
prezența membrilor delegației la această 
sesiune a fost utilă pentru ei nu numai 
pentru că au văzut cum lucrează Sovietul 
Suprem, ci și pentru că au constatat că toti 
deputății Sovietului Suprem au aprobat în 
unanimitate îmbunătățirea relațiilor dintre 
Iugoslavia și Uniunea Sovietică.

Pentru noi — a declarat V. Bakarici — 
aceasta are o însemnătate deosebit de 
mare, deoarece începînd din anul 1943 și 
ptnă în ultimul timD am trecut nrintr-o 
perioadă foarte grea. Și ar fi nesincer să 
spunem, că aceste, zile tragice nu au lăsat 
nici un fel de "ufrtîe. ;

Aceste relații noi, care se Creează în .pre
zent — a spus în continuare V. Bakarici 
— nu vor fi ca cele vechi. Relațiile noasire 
trebuie întemeiate .pe o bază nouă. Dală 
vom proceda astfel, ele pot deveni mai 
bune ca oricînd.

Șeful delegației iugoslave a subliniat că 
cel mai important pentru poporul iugoslav 
este faptul că oamenii sovietici sprijină pe 
deplin această politică a guvernului so
vietic.^ în Iugoslavia această politică sg 
bucură de o înaltă prețuire.

în continuare V. Bakarici a spus că sin
ceritatea cu care este dusă această poli
tică corespunde celor mai bune tradiții ale 
leninismului revoluționar.

Cred — a declarat V. Bakarici — că am 
găsit aici definitiv un limbaj comun și că 
nu există nici un fel de motive ca relațiile 
noastre să nu devină în viitor din ce în 
ce mai bune

Vizita delegației agricole sovietice in S.U.A
BROOKINGS (statul Dakota de sud) 7 

(Agerpres). — TASS transmite : Delegația 
agricolă sovietică și-a terminat călătoria 
prin statul Dakota de sud. La 3 august 
membrii delegației au vizitat unul din' cele 
mai- mari elevatoare din acest stat și o 
mare fermă de creștere a porcilor din 
apropierea, orașului Aberdeen. Seara, dele
gația a participat' la o recepție oferită în 
cinstea ei de Camera de comerț din orașul 
Aberdeen. După recepție a avut loc un 
Concert de muzică rusă.

A doua zi delegații au vizitat ferme de 
creștere a vitelor de rasă.

în seara zilei de 4 august, delegația a 
participat la un spectacol de balet pe ghea-

ță în orașul Huron. Publicul a prim't cu 
aplauze anunțarea că la acest spectacol 
asistă, Ia invitația guvernatorului statului 
Dakota de sud, oaspeți din U.R.S.S- După 
spectacol, guvernatorul, a oferit o recepție 
în cinstea delegaților sovietici.

La 5 august delegația a vizitat Colegiul 
de agronomie din Brookkingsst, iar apoi a 
plecat în orașul Wortington (statul Minne
sota).
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Mesajul lui N. A. Bulganin LA TELEFON, ORAȘUL FESTIVALULUI?
ädresat președintelui Conferinței tehnico-științifice internaționale

pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice
MOSCOVA 8 (Ag«pr«s). — TASS transmite mesa j ti! adre

sat de N. A. Bulganin președintelui Conferinței tehnico-știin- 
țifice mte-naționai'.e pentru folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

Domnului Bhaba
Geneva

Uniunea Sovietică, acardînd o mare importantă dezvoltării 
teolaborării internaționale pe scară largă în domeniul! folosirii 
marilor descoperiri științifice ale timpului nostru, nu în sco
puri de război și distrugere, ci în scopuri constructive, pen
tru binele omenirii, pentru ridicarea bună stării și nivelului

de trai aii popoarelor, salută Conferința tehnico-știintîfkă in
ternațională pentru schimbul de cunoștințe și experiență în 
domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice.

Guvernul sovietic își exprimă speianta că conferința va 
constitui un mare pas înainte pe calea dezvoltării colaborării 
științifice internaționale în domeniul aplicării energiei atomice 
în scopuri pașnice și urează conferinței tot succesul în înfăp
tuirea acestei sarcini nobile.

N. A. BULGANIN 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S,

7 august 1955.

Deschiderea conferinței internaționale 
pentru folosirea pașnică a energiei atomice de la Geneva

GENEVA. — Trimisul special Agerpres 
transmite :

In marea sală de marmoră a Palatului 
Națiunilor s-a deschis luni dimineață la 
ora 10,45 (ora locală) conferința interna
țională tehnico-științifică pentru folosirea 
pașnică a energiei atomice. Această con
ferință a fost convocată conform hotărî- 
rii din 4 decembrie 1954 a celei de a 9-a se
siuni a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. In fața participantelor 
la conferință stă sarcina de a face schimb 
de experiență in domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice ți astfel 
a-și aduce contribuția la cauza slăbirii 
încordării internaționale și a întăririi în
crederii între state.

La conferință participă 360 de savanți 
d’n 72 de țări printre care: U.R.S.S.,
R. S S. Ucrainiană, R.S.S. Bielorusă,
S. U.A., Anglia, Franța, Canada, India, 
Polonia, Cehoslovacia, Romînia, Ungaria, 
Iugoslavia, Japonia, Austria. Birmania, 
Egiptul, Indonezia, Italia și altele.

Cu mult înainte de deschiderea primei 
ședințe, în sală îșl fac apariția în mici 
grupuri oameni de știință cu renume 
mondial, reprezentanți ai ambasadelor și 
legațiilor, ziariști elvețieni și străini și 
radioreporteri, reporteri de cinematograf 
și televiziune. Ei iau loc la mesele ce le 
sint rezervate, utilate cu căști care le vor 
da posibilitatea să asculte referatele în 
una din cele patru limbi ale conferinței: 
engleza, rusa, franceza și spaniola. Au 
luat loc în Prezidiu președintele Confede
rației elvețiene M. Petitpierre, secretarul 
general al Organizației Națiunilor Unite 
D. Hammarskjoeld, președintele conferin
ței Bhaba și secretarul general al confe
rinței W. Whitman.

Ziariștii, mai puțin familiarizați cu fi
gurile savanților de cit cu cele ale oame
nilor de stat, caută să recunoască in rân
durile delegaților personalitățile științi
fice din diferite țări. Iată pe președintele 
conferinței, profesorul indian Bhaba și pe 
cei șase vicepreședinți : prof. Scobelțin 
(U.R.S.S.), Sir John Cockcroft (Anglia), 
prof. Rabi (S.U.A.), prof. Perrin (Franța), 
Lewis (Canada), De Mates (Brazilia).

Președintele conferinței, prof. H. Bhaba, 
dă cuvintul președintelui Confederației el
vețiene,. M. Petitpierre. Președintele M. 
Petitpierre salută pe pârtie ipanții la con
ferință în numele autorităților federale 
elvețiene și al autorităților din orașul și 
cantonul Geneva.

V-ați adunat aici, a spus M. Petitpierre, 
gata să vă uniți cunoștințele, să faceți 
schimb de experiență și să cercetați îm
preună numeroasele domenii în care 
energia atomică poate deveni o binefacere 
pentru oameni și poate deschide noi și 
largi «posibilități in lupta împotriva boli
lor și pentru ridicarea bunăstării popoa
relor... In acest fel participați la o ac
țiune de bunăvoință care se desvoltă în 
prezent Și are drept scop atenuarea di
vergențelor și a contradicțiilor care ame
nințau pînă în prezent pacea, Datorită 
inițiativei Organizației Națiunilor Unite, 
vă veți împărtăși secretele și descoperi
rile în loc să le păziți cu strășnicie. Aceste 
eforturi, îndreptate spre as’gurarea pro
gresului general întreprinse în comun nu 
numai în interesul țărilor voastre ci pen
tru binele întregii omeniri, progres de la 
care nimeni nu trebuie exceptat, sint 
după părerea mea foarte promițătoare și 
ne îndreptățesc să privim cu încredere 
spre viitor.

M. Petitpierre declară că este convins 
că această conferință va constitui un 
exemplu de colaborare pe calea atingerii 
unui țel ce slujește cauzei păcii.

Apoi președintele dă cuvîntul secreta
rului general al organizației Națiunilor 
Unite, D. Hammarskjoeld.

In cuvîntarea sa, D. Hammarskjoeld 
subliniază însemnătatea deosebit de mare 
a conferinței care s-a deschis. In această 
ordine de idei el arată că deși conferința 
a fost organizată pe o bază științifică, ea 
va avea consecințe foarte Importante —

Deschiderea expozițiilor de la Geneva
GENEVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 7 august s-au deschis la Pala
tul Națiunilor de , la . Geneva expozițiile 
mai multor state participante la conferin
ța internațională pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, printre 
care U.R.S.S., S.U.Â., Anglia, Franța, 
Canada și altele.

Expozițiile prezintă succesele realizate 
de diferite țări în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Vizitatorii și reprezentanții presei ma
nifestă un interes deosebit pentru expo
ziția sovietică Expoziția cuprinde câteva 
secții consacrate folosirii energiei atomice 
în diferite domenii ale economiei națio
nale și științei. La expoziție se pot vedea 
machete, modele, scheme, fotografii, utilaj 
industrial, instrumente medicale etc. Aten. 
ția tuturor vizitatorilor este atrasă de ma
cheta reactorului primei central« electri
ce. industriale pe bază de energie atomică. 
Vizitatorii privesc de asemenea cu interes 
materialele ilustrând rezultatele bune ob
ținute în tratamentul unor boli cu 
ajutorul izotopilor radioactivi. La expo
ziție s® pot vedea aparate terapeutice 
gamma, bazate pe folosirea energiei ato
mice, instalații pentru separarea izotopilor 

nu numai științifice ci și economice, so
ciale și politice.

S-ar putea ca conferința care se des
chide astăzi să constituie începutul unei 
perioade în care omul va uita că a fost 
derutat și speriat și va încerca un senti
ment de satisfacție în legătură cu uiia 
d'n cele mai mărețe descoperiri ale min
ții omenești...

Sint convins că această conferință va 
arăta în mod grăitor cum trebuie apli
cate în practică aceste descoperiri pen
tru vindecarea celor mai grave boli fi
zice, sociale și economice, precum și pen
tru ridicarea nivelului de trai și îmbu
nătățirea bunăstării omenirii.

D. Hammarskjoeld subliniază în conti
nuare că ,,ar fi nejust să se afirme că 
conferința nu are o însemnătate politică“. 
„Sînt convins, a spus el, că schimbul de 
informații științifice va crea încrederea 
și sînt sigur că în urma dezbaterilor (de 
la conferință — N.R), omenirea nu se 
va mai gîndi la război cî la pace‘‘

După D. Hammarskjoeld, H. Bhaba, 
președintei conferinței anunță că pe 
adresa conferinței au sosit telegrame de 
salut din partea șefilor guvernelor celor 
patru mari puteri, precum și din partea 
șefului guvernului indian, și propune con
ducătorilor delegațiilor țărilor respective 
să dea citire acestor telegrame de salut 
din tribuna conferinței.

Intîi se dă citire telegramei de salut a 
președintelui Consiliului de Miniștri al 
Franței, Faure. Apoi H. Bhaba dă citire 
mesajului de salut al primului ministru 
al Indiei, D. Nehru.

El anunță că la 7 august s-a primit 
telegrama de salut a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.SS., N. A. 
Bulganin și roagă pe conducătorii’ dele
gației sovietice, acad. D- V. Skcbelțin să 
citească telegrama șefului guvernului so
vietic. Telegrama de salut a lui N. A. 
Bulganin ca și telegramele celorlalți șefi 
ai guvernelor a fost primită cu aplauze.

După citirea telegramelor de salut ale 
primu’ui ministru al Angliei A. Eden și 
președintelui Statelor Unite ale Americii 
D. EisenhoWer, ia cuvîntul președintele 
conferinței H- Bhaba. El face un Istoric 
ai folosirii energiei de-a lungul secolelor 
începînd cu epoca in care omul nu dispu
nea decît de energia mușchilor săi și 
pînă astăzi — în era energiei atomice 
trecînd prin epocile folosirii ener
giei degajată de lemn, cărbune, petrol.

înfățișând perspectivele care se des
chid odată cu dezvoltarea folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, H. Bhaba 
s-a ocupat de însemnătatea energiei ato
mice pentru rezolvarea diferitelor proble
me economice.

Oratorul a făcut apel la colaborarea 
internațională în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice!

Există temeiuri, a spus el, să se con
teze că datorită îmbunătățirii considera
bile a situație,- politice, care a început re
cent și care, după cum sperăm, va con
tinua, treptat vor dispare toate barierele 
din calea colaborării internaționale.

Cu aceasta ședința de dimineață a con
ferinței a luat sfirșit.

★
Ședința din după amiaza de 8 august a 

conferinței tehnico-științifice internațio
nale pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, a fost consacrată proble
mei privitoare la necesitățile mondiale în 
resurse energetice-

La conferință au fost ascultate rapoar
tele savanților englezi Robinson și Daniel: 
„Necesitățile mondiale de noi izvoare de 
energie“, raportul lui Masson (S.U.A.) : 
„Dezvoltarea economică și necesitățile de 
energie“, raportul lui A. Sevczik (Ceho
slovacia) „Perspectivele dezvoltării pro
ducției de energie în Cehoslovacia și ro
lul energiei atomice în construcția paș- 
nică‘‘, precum și o serie de alte rapoarte 
prezentate de delegați ai Franței, Indiei, 
Braziliei, Iugoslaviei, Australiei, Belgiei, 
Japoniei și Argentinei.

Cu aceasta, ședința de după amiază a 
luat sfîrșit. Următoarea ședință va avea 
loc în dimineața de 9 august.

stabili și alte exponante Schemele ex
puse reprezintă folosirea energiei atomice 
în aparate, pentru cercetarea uzurii pie
selor mașinilor și a instrumentelor de aș- 
chiere în procesul metalurgic, folosirea 
energiei atomice în studierea proceselor 
fiziologice etc.

In cadrul expoziției s€ prezintă filmul 
documentar sovietic „Prima din lume”, 
consacrat centralei electrice industriale 
pe bâză de energie atomică.

La expoziție se pdt vedea, traduse în 
cîteva limbi, cuvintele savantului rus V. 
I. Vernadski, care încă în 1922 a spus:

„Nu este dapart« timpul când omul va 
obține energia atomică, un izvor de forță 
care îi va da posibilitatea să-și organizeze 
viața așa cum va dori... Va ști oare omul 
să folosească această forță, s-o folosească 
apre binele lui și nu pentru autonimicire ? 
Oamenii de știință nu trebuie să treacă cu 
vederea urmările posibile ale muncii lor 
științifice, ale progresului științific”.

La 7 augu-st, expoziția sovietică a fost 
vizitată de secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, d. Hammarsk
joeld, însoțit de directorul secției pentru 
Europa a secretariatului O.N.U., A. Pelt.

Lucrările conferinței 
internaționale 

de la Hiroșima
HIROȘIMA 8 (Agerpres). — China 

Nouă transmite ; Delegații la conferința 
internațională pentru interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen, care are loc 
la Hiroșima, s-au împărțit în șase grupe 
pentru discutarea problemelor privind ac
tivizarea campaniei de strângere a semnă
turilor pentru interzicerea armelor ato
mice.

In dimineața zilei de 7 august, în ca
drul ședințelor grupelor sus-menționats, 
au fost ascultate relatările ' rudelor victi
melor bombardamentului atomic de la 
Hiroșima și Nagasaki.

In după amiaza aceleiași zile au fest 
ascultate comunicările unui număr de 50 
de reprezentanți ai sindicatelor și ai or
ganizațiilor de femei, studențești și reli
gioase din Japonia, in legătură cu parti
ciparea lor la campania de strângere 
a semnăturilor pe Apelul de la Viena al 
Consiliului Mondial al Păcii.

La Hiroșima sânt organizate expoziț’i 
consacrate luptei pentru pace, pentru in
terzicerea armelor de exterminare în 
masă.

★
TOKIO 8 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Kiodo Țușin, la 8 au
gust, conferința internațională de la Hi
roșima pentru interzicerea armelor ato
mică și cu hidrogen și-a încheiat lucră
rile.

Potrivit planului elaborat anterior, la 
15 august conferința urmează să-și con
tinue lucrările la Tokio.

Demisia lui Mohammed Aii
CARACI 8 (Agerpres). — Agenția 

France Press anunță că primul ministru 
al Pakistanului, Mohammed Aii, a dem!- 
sbnat împreună cu întregul său cab'net. 
Demisia' lui Mohammed Aii a intervenit 
în urma unui vot de neîncredere dat de 
grupul parlamentar d!n care face parte 
fostul prem'er pakistanez.

Situația cabinetului pakistanez ccndus 
de Mohammed Aii s-a agravat c-a urmare 
a ultirnelor alegeri pentru Adunarea con
stituantă a Pakistanului cînd partidul gu
vernamental Liga Musulmană a obținut 
abia 10 la sută d'n voturi, înv'ngător în 
alegeri ieșind Frcntul unit și partidul 
„Awami“. D’n acest moment. Mohammed 
Aii a încercat să-și ccnsol’deze poziția cu 
sprijinul Frontului unit. Dar manevrele 
întreprinse de fostul premier pakistanez 
n-au dus la nici un rezultat. Divergențele 
ivite între el și conducerea partidului 
Liga Musulmană au grăbit demisia sa.

Prăbușirea unui avion 
al flotei aeriene civile sovietice

VORONEJ 8 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 6 august s-a produs la 12 km. 
de Voronej o catastrofă aeriană. Un avion 
al flotei aeriene civile care făcea curse 
regulate între Stalingrad și Moscova luînd 
foc în aer a făcut explozie și s-a prăbușit. 
In această catastrofa au pierit 20 de călă
tori și cinci membri ai echipajului. Prin
tre călătorii care au pierit sânt 10 mem
bre ale delegației femeilor norveg'ene, 
care a sosit în Uniunea Sovietică la invi
tația Comitetului antifascist al femeilor 
sovietice și trei membre ale Comitetului 
care însoțeau delegația.

O comisie guvernamentală, în frunte cu 
M. V. Hrunicev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 
Voronej pentru a cerceta la fața locului 
cauzele catastrofei.

Scurte știri
'• După cum anunță agenția lugopres 

la Belgrad s-au încheiat tratativele dintre 
delegațiile guvernelor Iugoslaviei și Un
gariei pentru problemele sistemelor hi
draulice de frontieră și reglementarea 
cursului Dravei, Dunării și Tisei cu aflu
enții lor.

•• La 6 august, delegația parlamentară 
romînă, condusă de Gheorghe Vidrașcu, 
membru în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, a vizitat orașul 
Sztalinvaros.

'• La 6 august, Ministerul Culturii al 
U.R S.S., la cererea guvernului italian, a 
predat ambasadorului Republicii Italia 
la Moscova tabloul „Madona cu pruncul 
în peisaj“ al pictorului italian Giorgione. 
aparținînd Ermitajului de stat din Lenin
grad, pentru a fi expus la Expoziția lu
crărilor lui Giorgione de la Veneția.

• La 7 august delegația agricolă ame
ricană a făcut o excursie pe bordul vapo
rului „Tolstoi1 ‘pe Donul inferior și pe ca
nalul navigabil Volga-Don „V. I. Lenin“.

'• După cum transmite postul de radio 
Londra, Statele Unite au fost cuprinse 
de mari canicule. Peste 60 de. persoane 
au murit din cauza insolațiilor. Nu
meroase cartiere din Chicago suferă din 
cauza lipsei de apă.

După cum a comunicat Departamen
tul de stat al S.U.A., ministrul Afacerilor 
Externe al Japoniei, Sighemițu, va vizita 
Washingtonul, unde va duce între 29 și 
31 august tratative cu Dulles și cu alți 
reprezentanți oficiali ai S.U.A-
• O delegație comercială egipteană, 

condusă de Mohamed Abu Nusseir, mi
nistrul Comerțului și Industriei al Egiptu
lui, care se afla la New Delhi, a plecat 
pe calea aerului în China.

„Niciodată să nu mai cadă 
bomba atomică!“

•Vf '’V' *X»< '"X-' ,

j La ora 16 în Staroe Miasto nu se > 
( mai putea face nici un pas. Dintre ga- ț 
? zețarii veniți din zeci de țări, o poziție ( 
f mai favorabilă își crease doar cores- ? 
i pondentul radiodifuziunii romîne, ațe- 
; zat pe un scăunel, pe acoperișul ma- - 
f șinii speciale.
? La tribună urcă Bruno Bernini, pre- 
f ședințele F.M.T.D. care deschide mi- 
j tingul.
j In numele Consiliului Mondial al 
‘ Păcii, participanții la, mit’ng au fost. 
? salutați de cunoscutul militant pentru 

pace din Argentina, Alfredo Varella.
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Luînd cuvîntul, delegatul tineretului 
. Japonez Ukio Matuyasi locuitor al ora- 
, șului Hiroșima, a povestit cum, fiind 
j martor ocular la explozia primei bom- 
' be atomice, a văzut cu groază uciși 
? intr-o fracțiune de secundă 300.000 de 

oameni.
El a chemat tineretul să lupte pen

tru sprijinirea hotărârilor Conferinței 
internaționale împotriva folosirii arme
lor atomice și termonucleare ce se 
desfășoară actualmente la Hiroșima , 
interzicerea armei atomice și folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Delegatul tineretului indian Drubo- 
tyati Gangoli care a strâns 38.000 de 
semnături pe Apelul de la Viena a de 
clarat : Poporul indian vrea pace șl 
luptă activ pentru pace-

Tineretul american e pentru înțeie 
gere cu celelalte popoare, pentru re 
ducerea generală a armamentelor —■ » 
declarat reprezentanta delegației t'nc- 
retului progres’st d'n Statele Unite.

Participânț’i la miting care af'nseră 
cu interes, in cursul dim’neții. despre 
raportul președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu privire la re
zultatele conferinței de la Geneva a șe
filor guvernelor celor patru puteri, 
l-au primit cu căldură pe Serghei Ro- 
manovski, președintele Comitetului 
antifascist al tineretului sovietic.

Prieteni — s-a adresat el ascultăto
rilor — tineretul, ca și întregul popor 
sovietic, este adine interesat în menți
nerea păcii. împreună cu voi o vom 
cuceri. El a chemat apoi tineretul să 
ridice sus steagul prieteniei.

Președintele conducerii organizației 
din Varșovia a Uniunii Tineretului Po 
lonez, F/.i Volcik, a arătat că în Varșo
via, care a suferit t !1 
pot înțelege și mai bine 
șelor distruse de război.
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atit, cei prezenți 
tragedia ora

T__  ___ ... ... El a propus £
și zecile de mii de tineri partic'panți p
la miting au acceptat cu aclamații en- , 
tuziaste trimiterea unui salut al par- f 
ticipanților la Festival către conferința f 
internațională do la Hiroșima. f

Din nou a vorbit Bruno Bernini,
Apoi l-am ascultat pe Paul Robeson. 

El nu a putut fi azi la Varșovia, dar 1 
la al V-lea Festival a răsunat prin , 
vocea sa fierbinte finalul imnului , 
„Bucuriei“ din simfonia a IJț-a de 
Beethoven învingătoare

Un cor internațional. în care se gă- 1 
seau numeroși japonezi, a intonat cîn- , 
tecul „Niciodată să nu mai cadă , 
bomba atomică”, învățîndu-i și pe cei ( 
de față zguduitoarea sa muzică-

Imnul F.M.T.D. a încheiat acest 1 
neuitat miting. Pînă la . noi cuvintele i 
limbilor diferite se estompau, dar , 
nespus de clar se auzea melodia co
mună. Se vedeau mîini prinse laolaltă 
deasupra capetelor- Steaguri cu steme, ’ 
steaguri cu semilune, steaguri de tot < 
felul — fluturau în același ritm. (

Varșovia, 6 august. ;
râx? /"Kz Z^/
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Noi succese ale
Tenis de masă

Ultima zi a întrecerilor de tenis de 
masă a atras în frumoasa sală a Palatu
lui Culturii un număr record de specta
tori.

Cel mai mare succes l-au înregistrat 
reprezentanții R. P. Romîne care prin 
maestra emerită a sportului și campioana 
mondială Angelica Rozeanu (3) și pere
chea Toma Reiter — Matei Gantner, au 
cucerit 5 medalii de aur.

Handbal
In cursul zilei de duminică, echipele de 

handbal ale țării noastre au repurtat 
două prețioase victorii. La băieți, echipa 
noastră a întilnit echipa Belgiei, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 19-—3 (11—3).

Echipa noastră feminină a înțîlnit pu
ternica echipă a R. D. Germane, cîștigă- 
toarea întrecerilor d« handbal din cadrul 
Festivalului de la București. Desfășurând 
un joc excelent, echipa noastră a reușit 
o prețioasă victorie, cu scorul de 4—2 
(2—1).

Box
10.000 de spectatori au asistat din tri

bunele stadionului Budowlany la desfășu
rarea primei reuniuni a tUrheulMj de box. 
Treptele ^ringului au fost 'urcate da trei 
dintre boxerii noștri.. Ip limitele catego
riei semj-grea, .Petre Zaharia a pornit de- 
c’s la atac și, încă din primul m’nut, ad
versarul său, Follte Strandberg (Suedia) 
recepționează o serie puternică, fiind tri
mis Ia podea pentru opt secunde. Zaharia 
a boxat, corect și combativ, cucerind o 
meritată victorie la puncte. întâlnirea din
tre Constantin . Dumitrescu și elvețianul 
Michaud. in cadrul categoriei ușoare, a 
decurs în nota de evidentă superioritate a 
reprezentantului nostru, care a cucerit o 
clară victorie la puncte. La categoria co
coș, Victor Schiopu a avut dP susținut un 
dificil examen în fața pugilistului sovietic

Entuziasmul constructorilor noii Polonii
Dacă duminica trecută prin centrul Var

șoviei. au demonstrat solii tineretului lu 
mii, azi — după o săptămînă — e rîndul 
tineretului țării gazde.

In aceste Zile oaspeții au mers oriunde 
au dorit, au cunoscut Varșovia și ritmul 
construcției acestui oraș m'nunat. au vi
zitat uzinele puternice ca : Nowâ-Huta și 
U.R.S.V.S., gospodăriile agricole înflori
toare. S-au cunoscut și au început să se 
înțeleagă cu populația atit in iâei, cit și 
in grai. Cu atit mai mult solii tinerei ge
nerații de pretutindeni, au putut aprecia 
acum in rrtod just prezentarea vieții tine
retului polonez, care a început in această 
d mineăță in Piața Stalin,

In tribuna de granit din fața Palatului 
Științei și Culturii, puțin înainte de ora 
10, au sosit conducători ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, ai guvernului 
Republicii Populare Polone, membri ai 
Comitetului de conducere a Uniunii Tine
retului Polonez (Z.M.P.), conducători ai 
F.M.T.D. și ai delegațiilor naționale de 
tineret. In centrul pieței, de o parte Și 
de alta a străzii Marszalkov-'șka s-au strîns 
Zeci de mii de tineri din toate țările.

După cuvîntul de deschidere rostit de 
Helena Jaworska, președinta Comitetului 
de conducere a Uniunii Tineretului Polo
nez, un grup de copii de uîrsta Poloniei 
populare a deschis demonstrația. Apoi, 
au început să treacă prin fața tribunelor 
reprezentanții tuturor regiunilor țării, în 
costumele lor specifice, jucînd minunate 
dansuri populare ; craeovienli, perech1, 
perechi, în jurul unui carușel, muntenii 
cu toporițti măiestru mînuițe, cei din 
părțile Poznanului în pelerine negre cu 
fuste și zăbune roșii, alții sărind veseli. 
Tinerii aceștia au conturat în ochii lumii 
întregi harta Polon'ei; cu tot ce talentul 
poporului are mpi bun.

La un moment dat se poate citi o lozin
că plină de semnificație : „Avem dreptul 
l,3 știință”. Cu panoul reprezentând cărți 
și flacăra pe un marc glob, coloana stu
denților pătrunde în piață.

. La balul studenților de acum cîteva 
zile m-am împrietenit cu cîțiva studenți 
fruntași din Varșovia. încă de atunci 
ne-am putut convinge de condițiile opri
me pe care le creează statul democrat- 
popular studenților, de buna lor pregă
tire. de încrederea, t neretului studios în 
viitor. Și cîteva cifre ne întregesc im
presia. ;

In 1935 — spune p'acarda, în Polonia 
erau 48.000 de studenți. In 1954— 131.000 
de studenți. 66% d'n studenți beneficiază 
de burse de stdt iar 50% locuiesc în că
mine.

„Avem dreptul la muncă” rostește a 
doua lozincă. Și primele rînduri ale tine
rilor muncitori, cei din bazinele industriei 
grele ale Sileziei, inima țării, trec și defi
lează prin fața tribunelor. Minerii în uni- 
fornze gălbnatc cu aur, avînd la chipie 
penaje roșii, și negre sint aclamați <yt 
n'ște generali victorioși, ce vestesc cuce
ririle clasei muncitoare poloneze. „Azi la 
noi nu mai există șomeri’’. „94.000.000 de 
tone de cărbune pentru pace”. Siderurgi- 
știi in costume de azbest, lingă miniatu
rii? unor furnale moderne, reprezintă pe 
oțelarii și furnaliștii polonezi din nume
roasele combinate; numărul lor este în- 
scrts pe roți dințate. Cum s-au creat att- 
tea uzine ? Ajutorul, exemplul, prietenia 
cu U,R.S.S. — iată sursele fundamentale 
ale victoriei noastre — răspunde o altă 
lozincă purtată de tineri. Coloanele mun
citorești continuă. Un freamăt cuprinde 
asistența la apariția panoului care arată 
că in 1955 producția industrială a Polo
niei a crescut cu 450% față de 1938. Tine

sportivilor noștri
Vorobiev, mai înalt și avantajat de 
alonje. Schiopu a boxat într-o defensivă 
exagerată. Victoria la puncte a revenit lui 
Vorobiev.

Lupie
Duminică după-amlază a început com

petiția de lupte clasice la care participă 
98 de concurent! din 11 țări. In prima 
reuniune au evoluat 6 luptători romîni. 
Iată ... rezultatele . obținute: Horvath
(R.P.R.) b. p. Abduladi Ibrahim (Egipt); 
Ligtinen (Finlanda) b. p. Ion Oprescu 
(R.P.R.) ; M. Belușica (R.P.R.) b. tuș So- 
bak (Liban) ; D. Cuc (R.P.R.) b. p. Tarron 
(Franța) ; Tkacev (U.R.S.S.) b. p. I. Cor- 
neanu (R.P.R.). Cernea s-a calificat direct 
în turul al doilea. In momentul cînd tele
fonăm se desfășoară întîlnirea dintre Șuii 
(R.P.R.) și Bogdanov (U.R.S.S.).

Ciclism
Prima probă din cadrul întrecerilor ci

cliste, care a avut loc duminică dimi
neața, a reunit la start 15 reprezentative 
de țări. Ele aveau să-și dispute probă de 
100 km. contra cronometru. întrecerea 
s-a desfășurat de la Varșovia la Szczytna 
(50 km.), de unde concurenții au revenit 
în Varșov’a. Cu excepția unei porțiuni, 
de circa 200 m., parcursul a fost în între
gime asfaltat.

Timpul extrem de răcoros nu a împie
dicat pe pasionalii ciclismului să fie pre
zenți pe traseu în număr fnare. Această 
cursă a prilejuit tinerei formații repre
zentative a țării noastre o performanță 
excelentă : ocuparea locului doi, cu un 
rezultat deosebit ; 100 de ktn- în 2 ore 23 
minute 52 sec., la numai 45 de secunde 
de cîștigătoarea probei, reprezentativa 
Angliei. întreaga noastră formație — C. 
Dumitrescu, N. Maxim, G. Moiceanu, — 
L. Zanonl — are merite în realizarea aces
tui rezultat, dar în special C. Dumitrescu 
care a avut conducerea pe cea mai mare 
parte a traseului. 

retul din industria chimică, stăpînii mole, 
culelor au demonstrat cu însuflețire și în 
mod original. Halatele le sint albe, fețele 
imbujorate, așa incit despre condiții de 
muncă nu mai trebuie scris. Textilistele 
se recomandă cu uriașe suveici, pescarii 
din Ba.tica cu un pește enorm prins in
tra plasă purtată de 11 rînduri de oameni, 
constructorii de nave cu un vapor, iar 
marinarii cu steaguri purtind numele por. 
turilor lumii in cate duc marfă și ideea 
schimburilor comerciale. Din r.ndurile 
spectatorilor citesc Hamburg, Izmir, Da
kar, Port-Sa’.d. Noi ne bucurăm de Cons-. 
tanța. Urmează coloana tinerilor din agri. 
cultură; spice, porumb, grîu, rinduite pe 

o spațioasă machetă, tractoare și com
bine autopropulsate fabricate in țară vor. 
besc despre continua dezvoltare a agricul
turii în Po'.on:a populară. Miile de tineri 
țărani d’n toată lumea cu care joi eram 
împreună la Sărbătoarea recoltei își 
amintesc de ogoarele lor: u.tii seamănă 
gr.u, alții porumb, unii seamănă orz, al
ții manioca, dar toți vor aceeași recoltă 
— hrană și pace pentru fiecare, om rl 
lum’i.

Un panou anunță sos'rea lucrăton^r 
Pe tărimul culturii. Chdp'.n, creatorul 
muzicii, care a dăț lumii ’ fiorii muzicii. ' 
Skladovskă Curie, care a dă't lumii prima 
substanță radio-activă, MiczkewiCz, care a 
dat lumii versuri nemuritoare, Copern k. 
care a dat lumii adevărul dedpre sistemul 
solar, au' astăzi în' t'neretul po'onez 
demni continuatori, care le poartă înainte 
nu numai chipul, ci Ș1- gcnia'â lor creație.

„Avem dreptul lâ odihnă!", anunță un 
alt panou. Un grup de tinere fete, cîteva 
flori d'n bogatul buchet ăl ’’frumuseților 
varșoviene, începe demonstrația sportivi
lor. Proporțiile dezvoltării sportului de 
masă reies puternic din cifră 1.170.000 
de oameni purtători ai insignei „Gata pen
tru muncă și apărarea patriei'' - ■

Rindurile cicliștilor si motocicl’șt'lor 
s'.nt deschise de un ciclist indian, care 
face ocolul lumii pe bic'cletă. Sportivii 
polonezi urmeflza apoi în -rinduri ap o- 
piate — pe motociclete TpoToneze de ulti
mul tip, pe motociclete sovietice, ceho
slovace, engleze.

Sportivii militari, minunați ținteși, .c. 
cu armele strlnse în mîini. Aeromodeliștl, 
pionieri, radiotelegrafiști de aviație, para- 
șutiști cu parașute multicolore umflate de 
vînt, fetele din planoare duc cu g'ndnl 
pe cei de față la vitejii aviatori ai Polo
niei : piloții avioanelor de .transporturi 
D.O.T., cit care sute și sute de oameni au 
venit la Feștivali piloții avioanelor cu 
reacție, a căror rn.ă estrip am putut-o bine 
vedea pe cerul Varșoviei.

O largă colOănă încheie demonstrația. 
Lozincile ei vorbesc în graiul întregii lunii 
despre ideile păcii între popoare. E sa
lutat tineretul Asiei și cel al Europei, e 
salutată Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat, sînt salutate toate popoa
rele. In Varșovia s'.nt zeci de mii de oas
peți străini, dar flecare vede aici înfipt 
steagul patriei sale.

Răsună un vals și sute de tineri polo
nezi, în urale de bucurie, vin alergînd din 
cealaltă parte a pieții, către tribune, pur
tind în mîini lujere de crin. Una ne exîe 
destinată.

Sărutări, îmbrăț'șări...
Doi tineri, vietnamezul A. Phan și bel

gianul Pierre Bonants, scriu în carnetele 
noastre simțămintele lor : „Privesc prie
teni, minunatul tineret polonez, ' privesc 
prieteni, întreg tineri tul lumii”.

Valsul cuprinde întreaga piață. 
Varșovia, 7 august 1955.

FILIP CERBU

Ziln’c se leagă noi 
prietenii, se discută 
aprins despre cele 
mai însemnate pro
bleme ale zilelor 
noastre: despre pace, 
despre lunta oame. 
nilor cinstiți din în
treaga lume pentru 
interzicerea armei a- 
tomlce.

O asemenea discu
ție prietenească a 
prilejuit șl vizita Ia 
'dlul cantonamentu. 
i delegației R.P.R. 

la Varșovia a unor 
delegați din țării» 
arabe.

Reprezentanții R. P. R. au primit 
numeroase premii

VARȘOVIA 8. — Trimisul special Ager
pres transmite: Juriul concursurilor in
ternaționale’ de artă populară, de arte 
plastice, filme, fotografii a prem’at o serie 
de lucrări create în cinstea celui de al 
V-lea Festival Mondial ăl Tineretului și 
Studenților de la Varșovia, Reprezentanții 
țării noastre aii numeroase succese, pri
mind mai multe premii.

Astfel, în cadrul concursului de artă 
populară, unde au fost atribtiite șase pre
mii 1, nouă premii 2 și nouăJpremii 3, re
prezentanții noștri au primit : Pal Nico- 
lae, premiul 1 pentru „Cojocel“ ; Mar a 
iordan — premiul 2 pentru- „Traistă cu 
motive naționale“ ț I. Petrescu' — premiul 
3 ■ pentru „Discotecă sculptată“.

Dintre premiile speciale „al păcii“, 1 
muncii“, ,,al unității” și „al prieten«^ ‘, 
F. Șava a .obținut „premiul prietenie.“ 
pentru „Păpușe“.

Pentru lucrările prezentate în cadrul 
concursurilor de ..ațte plastice, pictorului 
Corneliu Baba i., s-a atribuit premiul 1 
pentru tabloul „Odihnă după munca la 
cîmp“„ sculptorului Szobotka Andrei — 
premiul. 1 pentru Se naște,, oudee nouă”, 
pictorului Teodor,. Harșia r-r. premiul 2 
«pentru „Sărbătoarea, de.l Mai“, pictorului 
Lucian Grigorescu, premiul 3 pentru 
tabloul în ulei ,.Stejar pe malul Neajlo- 
vului“, iar. Bela .Gy. Szabo a primit o 
diplomă.

„Carnavalul colorai"
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Sîmbă’ă 

seară în parcul „Skaryszowski“ d'n Var
șovia a fost organizat „Carnavalul colo
rat“. Parcul, bulevardul Washington și 
strada Zielenecka au fost tfanșformate în 
uriașe estrade de dans pentru aproximativ 
150.000 de persoane — atît delegați la 
festival cît și locuitori ai Varșov’el.

Mii de tineri s-au alăturat procesiu-rl 
care a traversat aleile parcului. Tinerii 
care formau procesiunea erau costumați 
în personală din „1001 de nopți“. Acest 
carnaval pitoresc a provocat un mare en
tuziasm .printre spectatori.
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