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Majorarea 
pensiilor

Prin Decretul Prezidiului Mar:i Adunări Na
ționale din 30 iulie 1959, pensiile I.O.V.R, au 
fost majorate în medie cu 41 la sută.

Majorarea pensiilor IO.V.R. are tn vedere 
toate categoriile de beneficiari.

Invalizii mari mutilați. în afară de pensie 
majorată, vor primi o indemnizație de îngrijire 
In sumă de 200 lei lunar. : .

I. O. V. R.
Invalizii și accidentalii de război, încadrați 

în gradul 1 de invaliditate, în afară de pensia 
majorată, vor primi o indemnizație de îngrijire 
în sumă de 100—200 lei lunar, în raport cu lo
calitatea în care își au domiciliul.

Majorarea pensiilor I.O.V.R. intră în vigoare 
pe data de 1 august 1959.

Consumuri
specifice mici - 

economii mari
Ene

director 
in Ministerul Industriei

Ion
general
Bunurilor de Consum

Tn anii regimului democrat- 
popular, industria noastră de în
călțăminte s-a dezvoltat vertiginos 
reușind să satisfacă in măsură tot 
mai mare cerințele și exigența 
populației. In prezent, producem 
cu peste 50 la sută mai multă 
încălțăminte decît în anul 1955. 
Hotărîți să întîmpine cea de a 
XV-a anive sare a eliberării pa
triei cu noi succese, muncitorii din 
sectorul încălțăminte luptă pentru 
creșterea necontenită a producției 
ți productivității ------ ---------- ‘—
reducerea prețului 

Organizațiile 
U.T.M. din între, 
prinderi, sub con
ducerea organi
zațiilor de par
tid, au mobilizat 1 
pe tineri la rea
lizarea de cit 
mai multe economii prin reducerea 
consumurilor specifice Ia materii 
prime și auxiliare. Alături de 

vîrstnici, tinerii au contribuit 
la realizarea în primul semestru 
al anului curent a unei economii de 
7.223.000 lei depășindu-se angaja
mentul luat cu 2.443.000 lei. 
Spre exemplu din economiile rea
lizate în primul tr mestru al acestui 
an se pot confecționa 210.000 pe
rechi fețe încălțăminte și 200.000 
perechi tălpi pantofi bărbătești.

Partidul și guvernul se îngrijesc 
în permanență de creșterea nive
lului de trai al celor ce muncesc. 
Recenta plenară a C C. al P M R. 
a adoptat un nou complex de mă
suri privind creșterea nivelului 
de trai, printre care majorarea sala
riilor, reducerea impozitului pe 
salarii, reducerea p-ețului la 
peste 2.600 de sortimente. La baza 
acestor măsuri — așa cum arată 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
I>ej — 
oamenii 
ccsele 
nostru, 
apariția 
al P.M R. colectivele 
de muncă și-au analizat activitatea 
căutind noi căi pentru realizarea 
de economii, convinse fiind că 
astfel își aduc contribuția la reali
zarea și depășirea cifrei de un mi
liard lei, la ridicarea și pe mai de
parte a nivelului de trai al po
porului nostru muncitor Muncito
rii, tehnicienii și inginerii, stu
diind procesul tehnologic, rezervele 
interne existente și au spo it anga
jamentele. Așa, spre exemplu,

munții, pentru 
de cost.

Un aspect de la mitingai ce a avut loc in piața I. V. Sta'.in din Oradea

Vineri 7 august 1959

Citifi
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Timișoara —- 
important centru 

de cercetări 
științifice

SUCCESE
ALE MINERILOR

Hotărîți să asigure siderurg'ști- 
lor cantități tot mai mari de mi
nereu de fier, m.nerii din exploa
tarea Ghelar și-au intensificat efor
turile în cinstea zilei de 23 August 
și a sărbătorii lor — Z ua mine
rului. Astfel, de la începutul lunii 
iulie și pînă în prezent ei au ex
tras peste pian 1560 tone minereu 
de fier. Nuniai în primele patru 
zile din luna aceasta, minerii de 
la Ghelar au livrat peste plan fur
nalelor de la Hunedoara 605 tone 
de minereu de fier.

Cu succese de seamă întîmpină 
ziua de 23 August și Z ua mineru
lui, colectivul exploatării Țebea, 
care de la începutul anului și pînă

acum a scos la suprafață în plus 
peste 2600 tone de cărbune ener- 
ge.ic. Al nerii de aici și-au depă
șit astfel cu mult înainte de ter
men angajamentul luat. Prin folo
sirea raționala a energiei electrice 
și a lemnului de mină, pr n redu
cerea cheltuielilor de transport, 
atit în subteran cît și la suprafață, 
minerii din această exploatare 
carboniferă au realizat anul acesta 
econom i în valoare de 512.000 lei. 
In frunîda luptei pentru cît mai 
multe economii se situează brigăzi
le conduse de Uiman Căsălean, 
Nico'îae Lăzărud și Teodor Mariș.

Foto : N. STELORIAN I 

la Viena, a »pus în continuare vor* 
hitorul, Alături de golii tineretu- 
lui din celelalte țări socialiste și 
împreună cu reprezentanții tineri
lor luptători pentru pafce și pro
gres din întreaga lume, delegații 
tineretului din patria noastră au 
contribuit activ la depl nul succes 
al Festivalului.

Membrii delegației noastre s-au 
prezentat cu citiate la toate mani- 
frslările organizate în zilele Fes
tivalului : la întîlnirile t’.ner lor 
pe profesii, pe interese și activități, 
precum și la întîlnirile prietenești.

Succese deosebite au obținut la 
Viena formațiile noastre cultural- 
artiatice rare au făcut ca arta po
porului romîn, cìntecele, jocurile 
noastre să fie admirate și prețuite 
de reprezentanții tinerei generații 
din toată lumea. Grupurile cul.ti- 
ral-artistice din delegația noastră, 
care au participat la concursurile 
internaționale, au fost distinse cu 
28 medalii de aur și argint.

Festivalul a fost o măreață de
monstrație a voinței de pace a ti
neretului lumii. Delegația noastră 
a arătat încă o dată că tinerelul 
d n R. P. Romînă este ferm hotărît 
să nu precupețească nici un efort 
în lupta nobilă pentru pace și prie
tenie cu popoarele și tineretul lu
mii întreg’.

Miile de partecipanti la miting 
au manifestat cu căldura pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, pen
tru guvernul R. P. Romîne, pentru 
pace și prietenie între popoare»

Joi, tn primele ore ale dimi
neții, delegația țârii noastre la cel 
de-al Vll-lea Festival -Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena a sosit în țara.

La punc.ul de frontieră Borș, în 
întîmpinarea delegației au sosit to- 
varașii Ion Iliescu, secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele 
U.A.S.R., Fazehaș Ludovic, secre
tar al Comitetului regional Oradea 
al P.M.R., Gheorghe Orban, vice
președinte al Comitetului executiv 
al sfatului popular regional, Szi- 
lagy Ludovic, președintele Consi
liului sindical regional, Pavel Meș
ter, Ioan Ardeleanu și Ioan Capră, 
secretari ai Comitetului regional 
Oradea al U.T.M., activiști ai cr- 
garfebr locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor U.T.M., tineri ro- 
mini și maghiari din întreprinde- 
r.le și instituțiile orădene.

i;i sunetele imnului F.M.T.D., 
coloana de mașini a delegației ti
neretului nostru la festival a tre
cut pe pămîntul patriei.

Cei prezenți au făcut solilor ti
neretului nos.ru la festival o pri
mire călduroasă.

Delegația s-a îndreptat apoi 
spre Oradea.

★
Joi dimineața, in piața 1. V. Sta- 

lin din Oradea a avut loc un mi
ting cu prilejul întoarcerii in țară 
a delegației tineretului din R. P. 
Romînă care a participat la cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena.

La miting nu participat mii de 
tineri muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari din întreprinderile 
și instituțiile orădene, elevi ro- 
mini și maghiari din localitate, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost de față activiști ai Co
mitetului Central U.T.M., ai Comi
tetului regional Oradea al P.M.R., 
ai Comitetului regional Oradea 
al U.T.M., reprezentanți ai comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regional și orășenesc.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Pavel Meșter, secretar al Comite
tului regional U.T.M. 
in numele tineretului 
Oradea a urat bun 
(Hor.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Iliescu, secretar al C.C. al V.T.M., 
care a transmis, în numele C.C. 
al U.T.M., un călduros salut tovă
rășesc solilor tineretului nostru 
care s-au întors de la cel de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților.

Tineretul nostru a urmărit cu 
viu interes desfășurarea Festivalu
lui și participarea delegației noas
tre la această măreață manifesta-e 
a tiner lor iubitori de pace din 
întreaga lume — « spus vorbitorul. 
Am aflat cu multă bucurie și satis
facție despre largul ecou de care 
s-a bucurat Festivalul în rîndul 
populației și tineretului din Au
stria, de faptul că toate încercările 
dușmanilor Festivalului de a dimi
nua succesul său, de a împiedica 
buna sa desfășurare au sufcr.t un 
eșec lamentabil.

O deosebită satisfacție ne-au o- 
ferit rezultatele obținute de repre
zentanții noștri în cadrul concursu
rilor artistice și sportive.

Tov. Ion Iliescu a felicitat apoi 
pe membrii delegației care au re
prezentat cu cinste tineretul ro- 
min și au făcut cunoscută bogăția 
artei noastre care, a înflorii in 
anii regimului democrat-popular. 
Reprezentanții noștri — a spus in 
încheiere vorbitorul — au expri
mat la Festival hotărirea întregului 
tineret din Republica Populară 
Romînă de a lupta pentru apăra
rea păc i, pentru prietenie și co
laborare cu tineretul luptător pen
tru pace din întreaga iume și de

a apăra cuceririle poporului nos
tru muncitor obținute în cei 15 ani 
de regim de democrație popu
lară, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

In numele delegației tineretului 
nostru la Festival a luat cuvîntul 
tov. Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., cttre a mulțumit 
pentru călduroasa primire ce li sa 
făcut.

Tineretul nostru ne-a trimis la 
Festival, marea întîlnire a tinerei 
generații a lumii — a spus vorbi
torul — pentru a eXp im a acolo 
ideile păcii și prieteniei de care 
sîntem însuflețiți, pentru a face 
cunoscută tineretului din întreaga 
lume viața nouă pe care și-o con
struiește poporul romîn. Am plecat 
la Festival convinși că ideile noa- 
s’re vor învinge, că steagul nobil 
al păc i și prieteniei va fîlfîi tri
umfător în orașul Festivalului.

Și la Festival s-a dovedit încă 
o dată că forțele dușmănoase pă
cii și progresului care au încercat 
să zădărnicească reușita unor ac
țiuni ale Festivalului, nu sînt în 
stare să umbrească aceste nobile 
idealuri ale omenirii, care cîștigă 
tot mai mult teren, care sînt îm
brățișate de pături tot mai largi 
de oameni din diferite colțuri ale 
planetei noastre. Acum ne întoar
cem de la Festival mîndri de forța 
uriașă a ide lor noastre și mai pu
ternic încredințați de triumful a- 
cestor idei în lumea întreagă.

Delegația tineretului din țara 
noastră a obținut suecese strălucite

..Flacăra Roșie“ la 1.350.000 lei în 
loc de 700 000 lei, Fabrica „8 Mai“ 
din Mediaș și-a mărit angajamentul 
cu 181.000 lei, „Partizanul“-Bacău 
cu 339.000 lei, Fabrica „Kirov“ 
din București s-a angajat să eco
nomisească în acest an 4.000.000 lei 
în loc de 1.400 000

Cum, prin ce căi 
contribuția tinerii 
nostru la realizarea 
un miliard lei peste

~ atenție
s reducerea continuă 

specific de materii 
prime și mate
riale auxiliare, 
deoarece o redu
cere doar de un 
singur procent 
pe sector în a- 
cest an înseamnă 
110.000 perechi 

de încălțăminte realizate din ace
eași cantitate de materie primă. Or, 
f ebuie spus că mai avem încă în
treprinderi în acest sector, cum 
sînt „13 Decembrie“-Sibiu și „11 
Iunie*’-Rm. Vîlcea, unde încă nu 
există suficientă preocupare pentru 
descoperirea și valorificarea rezer
velor interne.

In raportul prezentat la ple
nara C.C. al P.M R. din 13—14 
iulie a.c- de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej se subliniază ea 
una din sarcinile princ pale redu
cerea permanentă a consumurilor 
specifice, cale principală de re- 
duce'e a prețului de cost, lată de 
ce este necesar să se desfășoare o 
intensă muncă politică în rîndul 
tinerilor pentru ca fiecare tînăr să 
partiepe efectiv la mișcarea pa
triotică a oamenilor muncii de a 
da în acest an 1 miliard lei eco
nomii peste plan. In consfătuirile 
de producție, in discuțiile care se 
organizează pe iodic în brigăzile 
de tineret, in emisiunile stațiilor 
de radioamplificare 

la
se
in

Principala i 
dreptată spre 
a consumului

lei etc. 
își pot aduce 
din sectorul 
economiei de 
plan 1 
trebuie în-

(Agerpres).

Cum pot contribui 
tinerii din industria 

pielăriei la reducerea 
prețului de cost

PE ȘANTIERELE
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI

Sosirea în țară a unul 
grup de tineri străini 
care au participat 

la Festival

stau succesele obținute, de 
muncii printre care și suc- 
muncitorilor din sectorul 

In zilele de 
Hotărîrii plenarei C.C. 

P.M R. colectivele noastre

după colele publicate 
perete e bine să

( Continuare

sau in arti- 
gazetele de 

vorbească ti- 
pag. 3-a)
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centrala hidroelectrica So

pprimi lumini
tn 

meșul Rece se 
care de departe se vid asemenea 
unui stol de licurici. Ceața lăp
toasă coboară din ce in ce mai 
jos, învăluind toată clădirea.

Una dintre sălile uzinei e lu
minată 
loc o 
de bază UTM, în care 
cută primirea in UTM 
tineri

— Să fii credincios

mai puternic. Aici are 
adunare a organizației 

se dis- 
a noi

putem realiza economii? întrebarea aceasta și-au pus-o și ti- 
din echipa de revizie de la Depoul I.T.B.-Ditdești, condusă de

Cum
nerii ___ ,r_ . . .
comunistul Vasile larga. lată-i in fotografia noastră discutînd îm
preună cu inginerul Ion Cristea, șeful secției, și Gheorghe Tacite, 
secretarul organizației U.T.M., despre căile prin care pot obține cit 

mai multe economii.
Foto: S. NICULESCU

Să învățăm
9

din faptele lor

FUNCIARE
Oradea care, 
din regiunea 
sosit delega-

eroice

numeroase șantiere de îmbu- 
lucrările au fost 

In

Colectivul secției eroii confecții de 
la Fabrica de mase plastice „Bucu
rești" s-a angajat ca in cinstea 
zilei de 23 August să obțină o eco
nomie de materie primă in valoare 
de tO.ODO lei prin reducerea con 
sumuluj specific, lată-l în fotogra
fia noastră pe muncitorul Ghenr. 
ghe Bucurencîu lucrimi la mașina 
electrică de croit. El depășește zil
nic c> 7 la sută angajamentul luat 

In cinstea zilei de 23 August.

— Să fii credincios cauzei 
partidului nostru, ca și comuniș
tii care nu și au precupețit viața 
in lupta cu dușmanii de moarte 
ai poporului !

— Să-i urăști pe dușmanii 
orinduirii noastre noi, așa cum 
i-au urit pe fasciști muncitorii 
care, la chemarea partidului, 
s-au ridicat la luptă cu arma in 
mini pentru libertatea și ferici
rea noastră !

— Să înveți să iubești uzina 
iubi'-o muncitorii, 

de fasciști cu

tovarăși ! — 
stăpinit de e- 

de seamă eve- 
trăi-a in

(Foțoi 4G8RPRES)

așa cum au 
care au apăral-o 
prețul vieții !

— Așa voi fi, 
răspunde tinărul, 
moția celui mai
nimeni pe care-l 
viața sa. Cunosc faptele lor și 
nu-i voi face niciodată de rușine.

Da ! Tinărul Ion Stan nu 
poate uita faptele de. eroism ale 
comuniștilor și ale celorlalți pa
trioți, care au apărat uzina cu 
prețul vieții lor,

...După cotitura istorică de la 
23 August 1944, organizată și 
înfăptuită sub conducerea par
tidului, lupta poporului nostru 
pentru eliberarea întregului teri
toriu al patriei noastre de sub 
jugul fascist s-a întețit. Mii și 
mii de patrioți. întreaga armată 
romînă, s-au alăturat Armatei 
Sovietice eliberatoare. Ca un 
monstru rănit hoardele fasciste 
căutau ca, in retragere, să facă 
cit mai multe distrugeri-

Pe la începutul lunii septem
brie in acel an de neuitat, fas
ciștii, in retragerea lor, s-au a- 
propiat și de aceste locuri, pu- 
nîndu-și in gînd să arunce in 
aer centrala hidroelectrică So
meșul Rece. Dar și-au greșit so
cotelile.

Oamenii muncii, mobilizați de 
partid la lupta împotriva hoar
delor hitleriste care se retră
geau, hotărîți să apere de dis
trugerea fasciștilor orașele, sa
tele, fabricile și uzinele, au răs
puns chemării comuniștilor și 
au organizat apărarea uzinei.

Gura Riștii, unde organiza
seră muncitorii apărarea uzinei, 
in dimineața zilei de 5 sep'em- 
brie a devenit o fortăreață de 
netrecut in calea fasciștilor.

— Sîntem foarte puțini ! a 
rostit atunci cineva.

— E drept, tovarăși ! a răs
puns mecanicul Dumitru Cadif 
de la centrala hidroelectrici. 
Sîntem puțini. Dar Care dine

tre voi nu iubește uzina ? Cin» 
ar putea să o lase pe mâinile 
fasciștilor pentru a fi transfor
mată in moloz și ruine ?

— Ai dreptate. Dumitre ! Fas
ciștii nu vor trece mai departe, 
căci pe aici nu-i loc de trecere 
pentru fasciști ! i-au răspuns 
tovarășii săi de muncă.

— Să economisim cartușele. 
Să lovim la țintă, căci azi cartu
șele ne sînt mai scumpe decit 
plinea — a spus alt muncitor.

Lupta n-a început însă ime
diat. Nouă zile fasciștii n-au în
drăznit să se apropie de uzină, 
de adincitura dintre munții de 
la Gura Riștii, ori de punctul 
denumit Corabia, unde muncito
rii, îndrumați de comuniști, or
ganizaseră apărarea. Zadarnic se 
străduiau fasciștii prin iscoadele 
lor să afle ce fel de armament 
posedă și care sint forțele de 
luptă ale muncitorilor, care își 
puseseră în gînd să-i înfrunte. 
Zadarnic ! Patrulele lor. care vo
iau să prindă cel puțin o „lim
bă" trădătoare, in nouă zile n-au 
putut face nimic.

Ura nestinsă impo'riva fasciș
tilor, chemarea Partidului Comu
nist Romîn, care cerea apărarea 
uzinei, l-au făcut pe țăranul mun
citor Vasile Marinca, din comu
na Muntele Rece, să se strecoare 
în tabăra dușmană neobservat, 
tă afla tot e» puneau la cale fol-

ciștii, să -afle însăși ziua hotărîtă 
pentru atacul lor — 14 septem
brie 1944. Vasile Marinca știa 
că apărătorii uzinei sint puțini 
la număr. El a mers și a strins 
40 de oameni cinstiți din satul 
său, cărora le-a dus chemare^ 
partidului, a străbătut apoi că
rările muntelui cu ei și s-au unit 
cu grupul muncitorilor care apă
rau uzina.

In zorii dimineții de 14 sep
tembrie, o companie fascistă înar
mată pină in dinți a început să 
înainteze spre uzină. Cind fasciș
tii se aflau la vreo 300 metri de 
Gura Riștii, muncitorii și țăranii 
au deschis focul.

Dezorientați și înspăimintați 
de rezistența dirză ce o intîmpi- 
nau, fasciștii n-i.u mai putut să 
pună in bătaie brandurile de di
ferite calibre și tunul anticar.

Jbio după ce și-au revenit, în 
urma focului viu tras de munci
tori și țărani, ei au îndreptat 
spre înălțimile munților puștile 
și gurile de foc ale mitralierelor-

A durat mult lupta. Copiii de 
atunci — tinerii de azi — ba 
chiar și femeile, nu luat parte 
la bătălie. Aceștia treceau peste 
o punte improvizată dintr-un co
pac prăvălit peste albi» Some
șului Rece, cărau din depozitul 
de muniții din uzină lăzi cu car
tușe, se cățărau pe stînci, pe po-

ION TEOHARIDE
(Continuare in pag. 3-a)

Pe
nătățiri funciare 
intensificate in ultima vreme, 
săptămina 26 iulie — 2 august a 
fost efectuat un volum total de
terasamente de 960.000 m.c. a- 
proape dublu față de săptămina 
precedentă.

De la începutul anului și pînă 
acum au fost executate lucrări 
care totalizează peste 20.1X10.000 
m.c., raprezentînd 52 La sută din 
prevederile planului arma'. Au fost 
amenajate pintru irigații 76.599 
ha. și sînt în curs de amenajare 
alte 17.800 ha. in toate regiuni'e 
țării unitățile agricole cooperatis e 
au terminat amenajarea suprafețe
lor prevăzute pentru irigat, depă
șind sarcinile planului anual cu 
16.600 ha.

Un volum mai mare de lucrări 
de îndiguiri și desecări a fost 
executat piuă acum în regiunile 
Constanța, Craiova și București. 
In regiunile Galați, lași, Oradea, 
Ploești și Timișoara lucrările nu 
se desfășoară potrivit graficului 
săptăminal de lucru. Este necesar 
să se acorde o mai mare atenție 
mobilizării țărănimii muncitoare la 
această importantă acțiune menită 
să ducă la sporirea producției a- 
gricole. In multe regiuni treteri- 
șul fiind terminat sau aproape de 
sfîrșit se creează condiții mai bune 
pentru intensificarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, astfel 
pină la 31 octombrie acestea să fie 
terminate pe toate șantierele.

ca

(Agerpres)

Joi au sosit în Capitală, venind 
de la Viena, unde au participat la 
cei de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, un 
numeros grup de tineri jin Africa, 
Argenrina, Brazilia, Cuba, Dane
marca, Franța, Ind a, Italia, Mex'c, 
R. F. Germană, Suedia și din al.e 
țari ale lumii.

La sosire, in Gara de Nord, oas
peții au fost întîmpinați de acti
viști ai Comitetului Central și al 
Comitetului orășenesc LJ.T.M, •- și 
de tineri din București.

Timp de 10 zile cît vor fi oaspe
ți țării noastre, tinerii vor vizita 
unele regiuni și localități, din 
R. P. Romînă, stațiunile de pe Va
lea Prahovei și de pe litoralul Mă
rii Negre, marile șantiere de con
strucții din Moldova, fabrici și uzi. 
,net unități ale agriculturii noastre 
socialiste, instituții culturale și de 
arta etc.

(Agerpres)

Hunedoara, cetatea oțelului, a luat in anii puterii populare o mare dezvoltare. In fotografe: Uzina 
cocso-cnimicâ, ”

nos.ru


(Din chemările C.C. al P.M.R. 
cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei de 

sub jugul fascist)

Oameni de știință din 
Republfca Populară 
Romînă! Ridicați acti
vitatea voastră știin
țifică la nivelul cerin- ‘ 
țelor actuale ale con
strucției socialiste! Pu- 
neți-vă toate cunoștin
țele în slujba dezvol
tării economiei și cul
turii în patria noastră!

oara

s-p li fùtili
piùi/iemiiii

tehnic.

important centru

Știința timișoreană 
în plin avînt creator

Cu siguranță că nici unul din
tre profesorii care au trăit în 
urmă cu numai două-trei decenii 
în Timișoara nu și-ar fi putut 
Închipui că orașul acesta care 
avea înainte de 23 August o 
simplă școală politehnică să 
devină în numai 15 ani un pu
ternic centru de cercetări știin
țifice, cunoscut în țară și peste 
hotare, un centru universitar care 
dă an de an țării noastre sute 
de specialiști.

Puterea populară a acordat o 
deosebită grijă ridicării orașului 
Timișoara, transformării lui în- 
tr-unul din orașele țării cu o 
industrie dezvoltată, cu o cul
tură înaintată. In Timișoara 
există astăzi nu numai un singur 
institut de învățămînt superior 
ca înainte de război ci 4 insti
tute de învățămînt superior cu 
ppt facultăți.

In orașul Timișoara, în care 
nu exista înainte de 23 August 
nici un membru al Academiei, lu
crează astăzi savanți de renume 
internațional ca academicianul 
Cornel Miklosi, vechi specialist 
în sudură, profesorul B. Menkes, 
embriolog de seamă al țării, 
membru corespondent al Acade
miei, profesorul Aurel Bărglă
zan. membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, unul din 
marii specialiști în domeniul ma
șinilor hidraulice, precum și alți 
membri corespondenți ai Acade
miei, renumiți profesori universi
tari care prin munca și cercetă
rile lor fac gloria străvechiului 
nostru oraș.

Puterea populară a pus la dis
poziția cercetătorilor noștri ex
cepționale condiții de lucru, de 
cercetare pe care nici nu le visau 
profesorii vechii Timișoare. Prin 
grija Partidului Muncitoresc Ro
mîn a luat ființă în 1951 Baza 
de cercetări științifice cu cîteva 
secții de cercetare — una din 
„uzinele“ de lucru ale Academiei 
R.P.R. — unde se desfășoară o 
intensă activitate pe linia rezol
vării unor probleme legate de 
dezvoltarea economică a țării 
noastre, a regiunii noastre. Co
lectivele noastre de cercetători au 
la dispoziție laboratoare, utilaje 
cu cele mai moderne aparataje 
cu care n-au fost înzestrate nici- 
cînd atît de puținele laboratoare 
ce existau la vechea școală poli
tehnică. Cercetătorii noștri au la 
dispoziție o bibliotecă cu peste 
100.000 ,de volume ce are relații 
de schimb cu 374 parteneri.

Răspunzînd grijii cu care au 
fost înconjurați 
tri șl-au dăruit

Ing. V. Dobîndă
Secretarul organizației de bază 
P.M.R. a Bazei de cercetări 
științifice Timișoara a Academiei 

R.P.R.

luptei pentru ridicarea științei și 
tehnicii timișorene, pentru apli
carea în viață a indicațiilor 
partidului nostru care cere tu
turor cercetătorilor să-și îndrepte 
atenția spre rezolvarea proble
melor ridicate de practica con
strucției socialiste.

Intr-adevăr, in toate dome
niile de cercetare lucrările noas
tre au fost strîns tegate de re
zolvarea unor probleme practice, 
ridicate de dezvoltarea industriei 
și agriculturii noastre. Iată din 
acest punct de vedere cîteva 
exemple pe deplin semnificative.

Cercetătorii din domeniul me
canicii aplicate sînt în etapa de 
sfirșit (respectiv la proba va
goanelor) în domeniul realizării 
unor vagoane de mare capa
citate sudate din oțel nealiat. 
Valorificarea rezultatelor acestor 
studii va duce la o economie de 
17 la sută din oțelul folosit 
pînă acum la construirea unui 
vagon. In prezent, mai toți 
cercetătorii 
colectiv se 
unde fac 
goane.

Cercetările din . .
briologiei (unde lucrează și tinerii 
Sandor Ștefan, Deleanu Mihai și 
alții) care lucrează sub condu
cerea profesorului B. Menkes la 
studiul mecanismului dezvoltării 
ontogenetice a vieții embrionare 
au dus prin lucrările lor faima 
cercetărilor științifice timișorene 
departe peste hotarele țării. In 
urma vizitei pe care a făcut-o în 
cursul lunii decembrie 1958 prof. 
B. Menkes la Institutul de Em
briologie din Moscova s-a ajuns 
la o convenție de colaborare 
științifică intre embriologii din 
ambele colective.

Citind cîteva din lucrările ce 
vin în sprijinul ridicării produc
ției agricole, trebuie să eviden
țiem printre altele remarcabilele 
cercetări pentru aclimatizarea 
oilor de rasă superioară în 
munții Banatului, contribuțiile la 
îmbunătățirea raselor de cai etc.

Nu putem încheia această 
scurtă listă de exemplificări a 
succeselor obținute de cercetă
torii noștri fără a sublinia 
că mare parte din realizările 
noastre se datoresc faptului că 
colectivele noastre din domeniul 
tehnicii, chimiei, agronomiei au

prezent, 
noștri 
află 

proba

mai toți 
din acest 

la București 
acestor va-

domeniul em-

ținut o strînsă legătură cu di
verse întreprinderi, au fost chiar 
ajutați în munca lor de munci
tori, tehnicieni din anumite în
treprinderi. Un singur exemplu 
pe care am să vi-1 dau este și 
aci pe deplin semnificativ. Cer
cetătorii noștri au fost ajutați să 
realizeze vagoane de mare capa
citate sudate din oțel nealiat de 
către muncitorii și tehnicienii 
Combinatului Metalurgic Reșița, 
uzinelor „Gh. Dimitrov“ din A- 
rad și de la „Industria Sîrmei" 
Ciinpia Turzii.

Datorită succeselor obținute de 
cercetătorii noștri pe drumul re
zolvării unor importante pro
bleme ridicate de știința și teh
nica modernă, Centrul de Cer
cetări tehnice de la Timișoara se 
bucură de multă stimă și peste 
hotare. El este membru al Insti
tutului Internațional de Sudură 
cu sediul la Londra, membru în 
Biroul de colaborare al țărilor 
socialiste în domeniul sudurii cu 
sediul la Bratislava, membru al 
Societății hidrotehnice din Franța. 
Lucrările oamenilor de știință 
publicate în U.R.S.S., R. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, Portu
galia, Franța, R. F. Germană au 
dus departe peste hotarele țării 
numele cercetătorilor timișoreni 
care desfășoară o intensă activi
tate științifică.

In zilele acestea, cînd înțregul 
nostru popor se pregătește să în- 
tîmpine cea de a 15-a aniversare 
a eliberării patriei, cercetătorii 
noștri, răspunzînd grijii deose
bite cu care sînt înconjurați oa
menii de știință din orașul no
stru, se angajează să-și dăruias
că toate forțele continuului avînt 
al științei noastre.

Acad. prof. C. Miklosi
directorul Centrului de cercetări tehnice și șeful secției de sudură 
a Bazei de cercetări științifice Timișoara a Academiei R.P. Romîne

In Timișoara, cultivarea științe
lor tehnice a început abia în 1920 
cînd s-a înființat Școala Politeh
nică cu o secție de electromecanică 
și o alta pentru mine. Această in
stituție de învățămînt superior a 
fost inaugurată atunci cu mult 
fast, însă înzestrarea ei a rămas 
cu mult în urma cerințelor de a- 
tuncl. Laboratoarele de atunci nici 
pe departe nu au putut face față 
cerințelor unor cercetări științifi
ce din domeniul tehnicii.

Prin grija Partidului Muncito
resc Romîn în 1948 s-a înf.ințat 
la Timișoara în locul vechii Poli
tehnici, Institutul Politehnic cu 
patru facultăți.

Cercetarea științifică din Ti
mișoara estei bazată pe o tematică 
stabilită după nevoile economiei 
noastre naționale. Enumerîndu-vă 
numai cîteva din temele principale 
care stau în atenția cercetătorilor 
noștri: calea ferată continuă cu 
șine sudate; teoria și utilajul ne
cesar ; folosirea oțelului de mare 
rezistență pentru construcții su
date ; mărirea rezistenței la uzură 
cu aplicațiuni în cadrul uneltelor 
agricole, a bandajelor de roți de 
cale ferată etc; sudarea la rece a 
aluminiului și cuprului ; automa
tizarea proceselor de sudare; ca- 
vitația la mașini h'draulice; ma
șini hidraulice; turbine și pompe 
cu randament ridicat; cuplaje hi
draulice ; transformatoare hidra
ulice, vă puteți da seama cum toa
te cercetările noastre sînt strîns 
legate de rezolvarea unor proble
me ridicate de industria noastră 
în continuul ei avînt. Incer- 
cînd să subliniem cîteva din 
realizările colectivului pe care-1 
conduc și care vin cu toate să re
zolve diferite probleme practice 
ridicate de economia națională, tre
buie să evidențiez instalațiile de 
sudat șine de cale ferată, cu aju
torul cărora se introduce la noi 
in țară calea ferată continuă. Lu-

crările da sudarea șinelor au în- 
ceput în țoanina anului 1958 și ele 
se execută actualmente pe linia 
BucureșțițArasj-

La fafcrica „Gh. Dimitrov“ din 
Arad s-au.-construit vagoane grele 
prin folosirea1 unui oțel de mare 
rezistență elaborat pe baza cerce
tărilor efectuate. Aceste vagoane 
sînt supuse actualmente unor în
cercări cu caracter științific.

S-a elaborat un procedeu pen
tru sudarea pieselor de mașini din 
fontă.

Sînt în curs lucrări pentru defi
nitivarea unui' procedeu de încăr
care prin sudare ă uneltelor agri
cole și a bandajelor de cale ferată.

S-a elaborat o documentație 
pentru un procedeu și utilaj auto
matizat, pentru sudarea electrozi
lor de nichel la bujiile motoare
lor de automobil. Acest procedeu 
asigură o productivitate de trei ori 
mărită față de cel manual, între
buințat la noi în țară in trecut.

In laboratorul de sudură

Nu v-âm dat decît cîteva exem
ple care vorbesc din plin despre 
realizările practice, ale cercetători
lor', care-și dăruieâc . toate efortu
rile’rid carii industriei‘'noastre so
cialiste.

Cercetătorii colectivelor din Ti
mișoara întîmpină cu însuflețire 
cea de-a 15-a aniversare a măre
ței zile de 23 August și vor con
tinua cu elan sporit munca lor 
spre binele scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă.

Prof. dr. ing. A. Bărglăzan
membru corespondent al Acaaem iei R. P. Romîne, șeful secției ma- 

științifice Timișoara a Academiei 
Romîne

fini hidraulice a Bazei de cercetări 
R. P.

ApărînJ sănătatea 
oamenilor muncii

Prof. dr.
Gheorghe Cadariu

Medic emerit al R.P.R. 
directorii! Institutului de igienă 

fi sănătate publică 
din Timișoara

cercetătorii noș- 
toate eforturile

In laboratorul de mașini hidraulice

CHIMIA
IN AJUTORUL
PRODUCȚIEI

Căutînd să rezolvăm la nivelul ce
lei mai înalte tehnici probleme 
de prim ordin ale industriei noas
tre în plină dezvoltare a declarat 
prof. A. Bărglăzan unui redactor 
al ziarului nostru noi ne-am 
îndreptat atenția spre două di
recții ; în primul rînd spre o se
rie de cercetări teoretice cu impor
tante aplicații practice, iar în al 
doilea rînd în direcția perfecționă
rii construcției de mafini hidra
ulice.

în cadrul primei direcții de cer
cetări, noi am făcut o serie 
studii asupra fenomenului de 
tație la mașinile hidraulice, 
cunoașterea acestui fenomen, 
fim să realizăm construcții 
bune și mai viabile. Pe baza cer
cetărilor secției noastre în dome
niul cavitației s-au realizat turbi
nele de la Reșița, turbinele de la 
Tg. Mureș, pompele pentru stația 
de pompare cu alimentare cu apă 
a orașului Timișoara, pompele de 
la Reșița pentru alimentarea fur
nalelor, pompele de la minele de 
la Anina, twrbotransformatori hi
draulici pentru utilajul petrolifer. 
Ținînd seama de cercetările noas
tre, s-au putut construi mașini cu 
un randament mult mai mare, adu- 
cîndu-se astfel economiei naționale 
importante economii. în direcția 
perfecționării mașinilor hidraulice 
vă putem spune că turbinele de la 
Tg. Mureș, turbinele de la Văliug 
s-au făcui pe baza studiilor pe 
modele din laboratorul nostru.

în lupta pentru rezolvarea sar
cinilor care au stat în fața noastră 
un rol însemnat l-au avut legătu
rile noastre cu industria sub for
ma colaborărilor pe bază de con

de 
cavi- 
Prin 
reu- 
mai

venții de colaborare precum ți sub 
forma de asistență tehnică științi
fică- Combinatul Metalurgic Reși
ța, Uzinele „Vasile Roaită“—Bucu
rești, întreprinderile Comunale ale 
orașului Timișoara, Combinatul Si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Hunedoara, Fabrica de ciment din 
Turda etc. sînt citeva din între
prinderile cu ajutorul cărora noi 
am obținut anumite succese în ac
tivitatea noastră științifică.

Nu putem încheia aceste cîteva 
cuvinte despre realizările colectivu
lui nostru fără a nu arăta că mul
te din comunicările cercetătorilor 
noștri s-au bucurat de un succes 
deosebit peste hotare fiind publica
te în diverse reviste de speciali
tate.

întîmpinînd eu noi succese în 
muncă cea de a XV-a aniversare a 
eliberării patriei, cercetătorii noș
tri se angajează în fața Partidului 
să-și dăruiască și pe viitor toate 
eforturile continuei ridicări a știin
ței și tehnicii romînești.

tn întâmpina
rea celei de a 
XV-a aniversări a 
eliberării patriei, 
institutul nostru 
se prezintă cu 
un bogat bilanț 
de realizări.

Tematica de cercetare a insti
tutului nostru a fost strîns legată 
de cerințele îmbunătățirii condi
țiilor de muncă, ocrotirii sănătății 
oamefiilor muncii. Rezultatele a- 
cestor cercetări au fost date orga
nelor puterii de stat, șau rețelei 
sanitare, pentru a fi utilizate în 
scop practic.

Astfel, secția de igiena muncii 
și-a centrat activitatea în special 
pe problemele de sănătate specifi
ce întreprinderilor mari mețalo- 
giderurgice și anume :

Prin aplicarea unor teste fizio
logice și biologice, în cadrul unor 
cercetări, s-a pus în evidență la 
muncitorii din sectorul siderurgic, 
expuși acțiunii unui microclimat 
de variații bruște de temperatură, 
modificări ale puterii de adaptare 
a organismului, care duc la creș
terea rezistenței acestora față de 
îmbolnăvirile favorizate de răcea
lă, Acest fenomen nu se observă 
la muncitorii care lucrează în con
dițiile unui microclimat monoton. 
Rezultatele acestor cercetări au 
dus la recomandări privind necesi
tatea de a favoriza posibilitățile 
de călire ale acestora din urmă 
prin sport și acțiunea rațională a 
factorilor naturali, precum și la 
normarea condițiilor de microcli
mat din întreprinderile siderurgi-

oe, îa limitele 
unui microclimat 
dinamic, nede 
pășind însă po- 
sibilitățile de «■ 
daptare ale mun 

citorilor.
S-au făcut cer.

cetări privind alegerea unor hai
ne de protecție pentru oțelari, car« 
să corespundă atît tehnic, cît și din 
punct de vedere al cerințelor fi
ziologice ale organismului.

Acțiunea trepidațiilor produse 
de ciocanele pneumatice a fost de 
asemenea studiată, recotnandîn- 
du se o seamă de măsuri în vede
rea diminuării acțiunii lor nocive.

Secția de igienă comunală, a 
cut cercetări în problema 
zionării cu apă potabilă 
centre muncitorești.

De asemenea, în oadrul 
Secții s-au făcut cercetări 
condițiile igienico-sanitare din sec
torul agricol socialist de pe terito
riul deservit de institut

Secția de igiena alimentației a 
urmărit valoarea nutritivă și igie
nică a unor alimente, condițiile de 
preparare a unor alimente și felul 
de alimentație al muncitorilor Jin- 
tr-un centru minier, ap țăranilor 
din cîteva cOmune rurale de mun
te, a unor colectivități de copii și 
altele.

Toate aceste realizări din oadrul 
institutului nostru au fost posibile 
numai datorită interesului deosebit 
pe care regimul nostru de demo
crație populară îl acordă cercetă
rii științifice.

fă- 
aprovi- 
a unor

acestei
privind

fa ®on- 
Interna- 

; Shimie

zentată 
greșul 
țional de 
Analitică de la 
Lisabona. In ca
drul cercetărilor 
în domeniul co- 
loranților s-au

®a în mai 
toate domeniile 
creației științi
fice — a decla
rat profesorul G. 
Drăgulescu unui 
redactor al zia
rului nostru —
cercetările în domeniul chimiei 
erau foarte puțin dezvoltate îna
inte dé eliberare. In anii puterii 
populare s-a schimba) fundamen
tal această situație. In locul cer
cetărilor personale, total nepla
nificate, desfășurate din bunăvo
ința cîtorva profesori care nu aveau 
nici un fel de mijloace la înde- 
mînă și ale căror cercetări nu 
aveau nici un fel de legătură cu 
activitatea practică, în orașul no
stru au luat ființă colective pu
ternice de chimiști.

înființarea în anul 1951 în ca
drul Bazei de cercetări științifice 
a Academiei R. P. Romîne a sec
ției de chimie, a constituit un pas 
esențial în direcția creării și pro
movării unei activități științifice 
bogate în domeniul chimiei în 
orașul Timișoara.

Incercînd să evidențiem cîteva 
dintre lucrările chimiștilor noștri 
din cadrul Bazei, în anii din urmă, 
pe linia rezolvării unor probleme 
practice ridicate de economia na
țională, trebuie să subliniem în 
primul rînd în domeniul chimiei 
organice problema producerii anhi
dridei ftalice, un produs pe care 
noi înainte îl importam și care are 
o mare importanță pentru indu
stria maselor plastice. De aseme
nea cercetătorii noștri au între
prins studii asupra formării unor 
combinații ale bismutului, argin
tului, talîului, cu scopul cunoașterii 
însușirilor lor și posibilităților de 
utilizare analitică cantitativă. O 
comunicare cu privire la rezolva
rea acestei probleme a fost pre-

Prof. dr. C. Drăgulescu
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, decan al Facul
tății de cftimie industrială, șeful 
secției chimice a Bazei de cercetări 

științifice-T imișoara.

făcut lucrări cu privire la proble
ma componenței separatoare în sin
teza coloranților organici unde se 
urmărește efectul influenței reci
proce a unor grupe de atomi din 
moleculă și influența separatoare 
a unor sisteme centrale datorită 
structurii lor electronice specifice. 
S-a găsit de asemenea un număr 
de coloranți noi care au intrat de 
acum în producție.

In afara colectivului Bazei de 
cercetări, colectivele catedrelor de 
la Facultatea de chimie indu
strială desfășoară și ele o intensă 
activitate pe linia rezolvării unor 
probleme practice.

Cercetătorii din cadrul facultății 
au făcut astfel un pilot pentru fa
bricarea anhidridei maleice reali
zat la o fabrică din Oradea, un 
alt pilot productiv de oxid cu- 
pros la fabrica „Gh. Doja“ din 
Timișoara. S-au făcut de asemenea 
studii cu privire la hidrazida ma- 
leică pentru agricultură, punerea 
la punct a fabricării fierului elec
trolitic, s-au fabricat rășini sinte
tice pentru lacuri, s-a executat un 
mare număr de analize de ape, o 
serie de studii asupra fabricării 
unor materiale de construcții din 
regiunea noastră.

Cele cîteva exemplificări pe care 
vi le-am dat mai sus 
plin despre avîntul 
științifice timișorene 
care, sub conducerea 
Muncitoresc Romîn, 
știință își dedică toate eforturile 
construcției unei vieți noi.

vorbesc din 
cercetării 

în anii în 
Partidului 

oamenii de

Pentru înflorirea

Ca să ne dăm mai bine seama de 
marile înfăptuiri realizate în agricul
tură sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn în anii 
regimului de democrație populară, este 
bine să aruncăm o scurtă privire în 
trecut.

Este cunoscut faptul că în perioada 
antebelică, datorită exploatării nemi
loase și lacome a pămîntului, produc
țiile de cereale nu depășeau canti
tatea medie la ha. de 800—900 kg. 
fiind cele mai scăzute din Europa, 
cu toate că solul țării noastre este 
dintre cele mai bune.

In anii de după eliberare, ca urmare 
a politicii înțelepte a partidului de 
transformare socialistă a agriculturii și 
de înzestrare a acesteia cu o puternică 
bază tehnică, producția a crescut necon
tenit.

In anul 1959 s-au înregistrat pro
ducții nebănuite vreodată în agricul
tura țării noastre, cum sînt acelea 
de peste 7.000 kg. grîu la ha. la 
G.A.S. Teremia Mere, regiunea Timi
șoara, 6.000 kg. grîu la ha. la G.A.S. 
Scînteia, regiunea Oradea etc.

Dacă privim situația agriculturii din 
Banat constatăm că aceasta a luat cel 
mai mare avînt odată cu așezarea ei 
pe baze socialiste. Gospodăriile agri
cole de stat și cele colective înfăp
tuiesc cele mai mărețe visuri ale ță
rănimii muncitoare. Gospodăriile agri
cole colective din cele șase raioane

agriculturii Banatului
1959 peste 2000 kg. la hectar.

complet colectivizate din regiunea 
Timișoara înregistrează noi și noi suc
cese, devenind multimilionare, cum 
sînt acelea din comunele: Lenauheim, 
Biled, Cărpiniș, Jimboiia și multe al
tele. Trebuie de asemenea să subliniem 
faptul că rezultatele științifice obți
nute în munca migăloasă de cercetare 
în cîmpurile experimentale și labora
toarele Institutului agronomic, aie 
Bazei Academiei R.P.R., ale Stațiuni
lor experimentale Lovrin, Cenad, Cea- 
la, Minis, Pădureni eu contribuit în- 
tr-o oarecare măsură la dezvoltarea 
vertiginoasă a agriculturii din Banat.

Veriga de legătură între cercetarea 
științifică și aplicarea în producție o 
îndeplinesc cele 14 case laborator, 20 
cîmpuri demonstrative cu loturi re
cord și 8 cîmpuri experimentale în. 
ființate în gospodăriile agricole colec
tive precum și 5 cîmpuri demonstra- 
tivș experimentale la G.A.S.-uri. Re
țeaua aceasta de aplicare a rezulta- 

. telor științifice în agricultură s-a do
vedit în același timp un izvor nesecat 
de probleme noi pentru cercetare — 
unele cîmpuri experimentale, cum sînt 
acelea de la G.A.S. Sălbagelul Nou, 
regiunea Timișoara, G.A.C. Qoroiu, 
regiunea Oradea și altele, prin multi
lateralitatea problerhelor pe care le 
urmăresc se dezvoltă către adevărate 
stațiuni experimentale.

Datorită acestei colaborări între 
munca de cercetare științifică și apli
carea practică s.a reușit să se mă
rească cu 2—3 ori sortimentul de

Gultura de grîu pe sărituri care a produs în

Prof. univ. dr. C. V. Oprea
Șeful colectivului de pedologie 

al Bazei de cercetări științifica
Timișoara a Academiei R.P.R.

plante cultivate în Banat față de tre
cut. •>

Munca de creație în instituțiile de 
cercetare și învătămînt a luat de ase
menea un avînt deosebit de mare, re
zultatul acestei munci fiind crearea 
unor soiuri noi de plante ca : grînele 
„Cenad 117“, „Odvos 241“, orzul „Ce- 
nad 359“ și „Extensiv 1“, orzoaica 
„Cenad 75“, „Cenad 88“, „Cenad 2T“, 
sfecla de nutret „Sacharaza de Ce
nad“, o serie de soiuri de legume etc.

O contribuție deosebit de însemnată 
a adus-o științei și producției colecti
vul de pedologi de la Institutul agro
nomic și Baza Academiei R.P.R. Timi
șoara prin lucrările de punere în va
loare a întinselor suprafețe de sără- 
turi (cca. 180.000 ha.) Pe aceste so
luri înainte total neproductive prin folo
sirea rezultatelor cercetărilor științifice 
din cadrul Stațiunii Experimentale Soco- 
dor a Catedrei de Pedologie de la 
Institutul agronomic s-a reușit să se 
obțină începînd din anul 1956 produc
ții tot mei mari, cițlminînd anul a- 
cesta, cînd. s-a obținut peste 2000 kg. 
grîu la ha., 2500 kg. orz Ia ha„ 22.000 
kg. la ha. masă verde din puccinellia 
limosa, planta de nutreț denumită și 
mierea pășunilor.

Cercetările în agricultură eu atins

ta aceeași măsură și sectorul produc
ției animale unde s.au înregistrat 
deosebit de însemnate succese în acli
matizarea și ameliorarea unor rase de 
bovine și cabaline, porcine și păsări, 
aducîndu-se contribuții înseninate la 
sporirea producției lor și la consoli
darea unor caractere bune alp acesto
ra. Producțiile au atins și în acest 
sector culmi nemaifntîlnite în istoria 
agriculturii romînești. Nu puține sînt 
unitățile agricole socialiste din Banat 
cere produc astăzi pe cap de vacă 
furajată 3000—4000 litri lapte pe an, 

-6 kg. lînă-pe cap de oaie tunsă, 280 
ouă pe cap de pasăre etc.

bToate acestea ne arata cu, prisosință 
că agricultura de astăzi a țării noa
stre se deosebește fundamental de cea 
dinainte de 23 August 1944. De ase
menea perspectivele de dezvoltare în 
viitor ale acestei importante ramuri 
de producție sînt nebănuit de mari 
pentru că la baza agriculturii socia
liste a fost așezat adevărul științific 
izvorît din cercetarea materialistă a 
naturii.

Ca să ne dăm seama de perspecti
vele de dezvoltară a agriculturii din 
Banat este suficient să arătăm doar 
citeva din aspectele temeliei științifice 
create acesteia în cei 15 ani ai re-. 
gimului de democrație populară.

Astfel, prin cercetările întreprinse 
asupra solurilor din cîmpia de vest 
a R.P.R. s.a reușit să se cunoască

perioadele caracteristice de geneză șl 
evoluție, însușirile caracteristice și 
valoarea agricolă a solurilor.

Sînt astăzi cunoscute solurile ne
productive' sau slab productive ca să
raturile, nisipurile, lăcovistele, solu
rile mlaștinizate, solurile er'&date, 
podzolurile etc. nu numai în ceea ce 
privește aria lor de răspîndire, însu
șirile fizico-chimice și agrobiologice 
ci șl metodele prin care aceste Soluri 
pot fi puse în valoare, Experiențele 
făcute în cîmp și în vasele de vege
tație dau astăzi posibilitatea de a se 
întocmi pentru aceste soluri rețete 
precise de ameliorare a fertilității lor.

Cercetările de biologie și producție 
animală au dat rezultate însemnate 
pentru producție, în problemele de 
ralonare a raselor de animale, de îm. 
bunătățire și sporire a producției pă
șunilor și tinetelor, în cultura și con
servarea plantelor de nutreț, organL 
zarea alimentației anuale etc. La a- 
ceștea trebuie adăugafe preocupă
rile și rezultatele obținute în direcția 
înlăturării sterilității animalejor,' corn- ■ 
baterii tuberculozei, brucelozei, para, 
zitozelor etc.

Cele arătate nu reprezintă decît cî- 
teva aspecte ale cercetărilor din do
meniul producției vegetale și animale 
din Banat și cîmpia de vest ale căror 
rezultate vor ajuta dezvoltarea lă un 
nivel tot mai înalt a agriculturii 
noastre.



Ce au răspuns cititorii la întrebarea
„Cum s-o ajutăm pe

Așa se încheia articolul în 
care s-a povestit viața unei fe
tițe care a avut de suferit de pe 
urma unui om care nu-și merită 
numele. Pe marginea acestui ar
ticol la redacție au sosit în fieca
re zi zeci și sute de scrisori, prin 
care tineri și vîrstnici din toate 
colțurile țării, fete și băieți, 
mame, muncitori de cele mai di
verse profesiuni i-au scris Aurei 
din toată inima, sfătuind-o să-și 
ridice fruntea, să aibă încredere 
în viitor. „Ești încă toarta tină- 
ră, nu trebuie să fii dezamăgita, 
— scrie Aurei un colectiv de 
fete de la Fabrica de confecții 
„Proletarul Roșu“ din Birlad. 
Ai vrut să înveți o meserie, vino 
la noi și învaț-o 1 In mijlocul 
nostru vei fi cu siguranță feri
cită“.

Scrisorile prin care Aura 
chemată să învețe meseria 
sînt cele mai numeroase, 
care din aceste 
cititori se întrec 
în a-i dezvălui 
Aurei posibilită
țile măti care le 
are ea în condi
țiile noi de viață 
și muncă create 
mocrat-popular. în scrisoarea ti
nerilor de la Fabrica de con
fecții „6 Martie“ din Curtea de 
Argeș i se descrie Aurei pînă și 
atelierul în care va lucra, cu ma
șinile sale, cu ferestrele sale 
mari și luminoase, cu rondurile 
de flori care-1 împrejmuiesc... 
E atîta dragoste și căldură în 
aceste scrisori ineît simți cum 
în fiecare dintre ele pulsează o 
inimă, părticică din marea și 
generoasa inimă a constructori
lor' socialismului din patria 
noastră. „Nu există loc . pe pă
mîntul patriei noastre, în _ .care 
omul muncitor să nu fie încon
jurat cu dragoste și căldură... 
Vino la noi și vei fi primită cu 
toată dragostea... Fetița va A 
îngrijită la creșa și căminul de 
zi... Veii fi ajutată să-ți urmezi 
mai departe cursurile la învăță- 
mîntul de stat... Orice vis, cit 
de îndrăzneț ar fi el, ți-1 poți 
împlini, ai curaj, nu te sfii, pă
șește cu încredere în viața noas
tră nouă 1 —- glăsuiesc aceste 
scrisori sincere, avîntate, izvorte 
din inimile oamenilor care tră
iesc viața nouă din patria noa
stră.

în același timp, în scrisori, 
sînt condamnate cu multă indig
nare atît fapta odioasă a indivi
dului Moraru cit și atitudinile 
de împăciuitorism manifestate de 
Glf. Gîrbă, Ion Murgu și Maria 
Hanutnolu.

„Citind articolul am simțit o 
ură nemărginită împotriva tică
losului de Moraru cate, ca și. 0 
fiară de pădure, se simte bine 
numai atunci, cînd face , rău — 
scrie ziarului, revoltată, tînăra

scrisori

e 
dorită 
în fie- 
tinerii

du-le fără nerușinare, sau cutre- 
ierînd locurile de distracție unde 
strică prin prezența lor atmosfe
ra reuniunilor noastre. De la a- 
semenea manifestări pînă la o- 
dioasa fapta a lui Moraru nu e 
decît un pas. Iată de ce trebuie 
să avem o permanentă grijă pen
tru educația tineretului nostru, 
să-i înconjurăm cu atenție pe a- 
cei tineri cu mai puțină expe
riență de viață, slab educați, ba- 
rînd in felul acesta la timp pe
ricolul influenței elementelor rău. 
făcătoare pentru care acești ti
neri pot fi o pradă ușoară“.

Continuînd ideea, tînărul meta
lurgist Marin Lăpuș de la Com
binatul metalurgic Reșița, stu
dent la cursurile fără frecvență 
ale institutului politehnic con
damnă cu asprime atitudinile 
împăciuitoriste față de abaterile 
de la morala comunistă. „Cine 
fee împacă cu asemenea abateri, 
înseamnă că e de acord cu ele,

de regimul de-

scrie ziarului, revoltată, tînăra 
mamă Maria Podaru din Cluj. 
Un asemenea nemernic merită 
tot disprețul nostru“. Georgeta 
Cotoanță, secretara organizației 
de bază U.T.M. de la cooperativa 
„Munca colectivă“ din Cîmpu- 
1 ung Muscel, subliniază în scri
soarea sa necesitatea unei lupte 
permanente și hotărîte împotriva 
elementelor descompuse morali
cește, răufăcătoare. „E întruto- 
tql îndreptățită repulsia oameni- 
lor muncii față de acele soiuri 
de pierdevară care-și petrec 
timpul băttnd trotuarele, pîn- 
dind la colțuri fetele și acostîn-

le aprobă. In cazul în care-1 dis
cutăm, atitudinile lui Gheorghe 
Gîrbă, Ion Murgu și Măriei Ha- 
numolu, care nu s-a dat în lă
turi să-i ia apărarea ticălosului 
pînă șt în fața justiției populare, 
sînt deosebit de grave și con
damnabile. Asemenea indivizi 
gata oricînd să apere pe cei 
care încalcă legile societății noa
stre socialiste se conduc ei în
șiși, în viață, după principii 
burgheze.“.

Pline de ură și indignare sînt 
de asemenea și scrisorile care 
vorbesc despre purtarea de pa
troană a soției lui Moraru. 
„Doamna" care a transformat-o 
pe fetița luată din sat, prin min
ciuni și înșelătorii, într-o slugă, 
umillnd-o în fel și chip și-a a- 
tras un adine dispreț din partea 
oamenilor muncii. Ca un jet de 
foc țîșnește din inima acestor 
oameni ura împotriva exploatării 
omului de către om, apusă pen
tru totdeauna în patria noastră 
socialistă. „Cine încearcă să tră
iască din sudoarea altuia, cine 
mai crede că în patria noastră 
mai e loc de jecmănire și umilin
țe, se înșeală amarnic — scrie 
indignat ziarului, minerul Pe
tre Marica din Petroșani. Toate 
marile realizări din patria noas
tră socialistă încep tocmai cu 
desființarea din viața poporului 
a celei mai odioase plăgi a tre
cutului — exploatarea — care 
mai domnește încă în lumea ca
pitalistă“.

Alte scrisori sosite la redacție 
pe marginea articolului „Cum 
s-o ajutăm pe Aura“ ridică pro
blema responsabilității părinților 
tn educarea și îndrumarea în 
viață a copiilor. „Trăim zile pli
ne de clocot — scrie bobinatoa- 
rea Veronica Popa din Gura Oc- 
niței-Tîrgoviște. Fața patriei 
noastre e într-o cont nuă schim
bare, apar mereu construcții noi, 
uzine, școli ba chiar orașe noi 
și fiecare părinte are datoria să 
cunoască bine aceste realizări și 
să întrevadă din timp viitorul 
copiilor săi. Ioana C. Vasile, 
mama Aurei n-a știut să-și ajute 
fiica să pășească în viață pe 
drumul luminos al tineretului 
muncitor din patria noastră. Așa 
se explică de ce atunci cînd soții 
Moraru i-au cerut fata s-o învețe.

Expozîtie consacrată celei de a 30-a 
aniversări a luptelor minerilor de la Lupeni 

în sălile clubului minier din 
Lupeni s-a deschis joi după-amiază 
o expoziție consacrată aniversării 
a 30 de ani de la eroicele lupte 
ale minerilor din Lupeni din au
gust 1929. Expoziția, organizată de 
Institutul de istorie a partidului, 
cuprinde exponate din perioada 
premergătoare grevei din 1929, 
Oare înfățișează condițiile de mize
rie ale minerilor, precum și do-

La Moscova au început 
întrecerile celei de-a 

li-a Spartachlade a po
poarelor din U.R.S.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres).— TASS 

transmite : La 6 august 0u început 
la Moscova întrecerile celei de-a. 
doua Spartachisde a popoarelor 
din U.R.S.S, Primii eu intrat în 
concurs voleibaliștii, baschetba- 
liștii, jucătorii de polo și șahiștii. 
In programul . Spartachiadei sînt 
înscrise concursuri la 22 de ramuri 
sportive. La finale participă apro
ximativ 10.000 de sportivi, repre- 
zentind echipele republicilor unio
nale, .precum și selecționatele ora- 
șelor Moscova Și Leningrad. La 
primele etape ale Spartachiadei, 
oare au avut un caracter de masă, 
iau lu&'t pante 35 milioa'n-e de per- 
’'printre particiipanțil la finale se 
află sportivi renumit! ca V. Kuz- 
nețov, I. Kașlîarov (atletism) 
V Stogov, A. Medvedev (haltere), 
V. Enghibarlan, G. Șatkov (box). 
B. Șahlin, I. Titov (gimnastică), 
Larisa Victorova (înot), T. Leius 
(tenis), etc. . ....La invitația organizațiilor spor
tive din U.R.S.S. au sosit la 
Moscova pentru a asista la S.par- 
tachiadă reprezentanți al aportului 
din 20 de țări. Printre aceștia se 
allă secretarul general al Jocurilor 
OliîTiipice de la Roira, Sialnzi 
(Italia), președintele Federației in
ternaționale de volei, Libaud 
(Franța), președintele Fenerației 
internaționale de .pentatlon . mo
dern, Durssen (Suedia) și alții.

Festivitatea de deschidere a 
spartachiadei va av9a. l°c i‘a ® 
august. In această zi pe Sta
dionul central „V.'l. Lenin“ se Va 
desfășura o mere serbare sportivă 
în încheierea Căreia va. ave,a loc 
meciul dintre cele mai populare 
echipe sovietice de fotbal : Dinamo 
și Spartak.

(Agerpres)

cumente cu privire la greva și ma
sacrul de la Lupeni din 6 august 
1929.

Expoziția mai cuprinde nume
roase exponate înfățișînd aspecte 
din viața nouă de azi a minerilor 
din Lupeni și din celelalte loca
lități ale Văii Jiului.

în aceeași zi, la clubul minier 
din Lupeni s-a deschis și expoziția 
de arte plastice a membrilor ce
naclului de creație al artiștilor 
plastici din Petroșani. Sînt expuse 
aproape 100 de lucrări de arte 
plastice prezentînd aspecte din lup
ta minerilor din Valea Jiului care 
a culminat cu greva din 1929 de la 
Lupeni.

Multiplicări după linogravuri ale 
artiștilor plastici vor fi expuse zi
lele acestea și în celelalte localități 
miniere din Valea Jiului, precum 
și în cîteva orașe din țară.

(Agerpres)
—
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Idilă în Cișmigiu

MAJESTAȚII SALE IMPERIALS 
HAILE SELLASSIE I, 

ÎMPĂRAT AL ETIOPIEI
ADDIS-ABEBA

la ei acasă, croitoria, Ioana O. 
Vasile, neștiutoare, i-a privit pe 
aceștia ca pe niște „binefăcă
tori“.

„Părinții sînt primii educatori 
ai copiilor, scrie ziarului tînărul 
profesor Romulus Popescu din 
Hunedoara. Ei așează prima că
rămidă la edificiul educației lor, 
și, firește, aceasta le cere o mare 
răspundere socială. Dar cum 
poate un părinte să-și educe co
piii ca oameni folositori societă
ții dacă nu este el mai întîi pă
truns de sensul vremurilor în 
care trăim ? Am întîlniț o mamă 
care voia neapărat să-și căsăto
rească feciorul cu o fată boga
tă. Ea era chinuită de această 
idee tocmai pentru că prin felul 
ei de viață era cu totul străină 
de direcția în care merge viața 
noastră nouă“.

Prin scrisorile lor cititorii zia
rului au arătat cît de retrograde 
sînt concepțiile unor astfel de 

părinți care da
torită mentalită
ții lor învechite, 
a lipsei de con
tact cu viața 

de pe cuprinsul 
împiedica, sau în-

Sri ifaâ/foft rfayife

clocotitoare 
țării, pot
greuria drumul firesc a! copiilor 
lor în viața noastră nouă. Scri
sorile au dezvăluit limpede mul
titudinea posibilităților tineretului 
nostru de a-și realiza în viață 
visurile cele mai îndrăznețe. In 
rînduri emoționante mulți tineri 
din generația lui 23 August, po- 
vestindu-și biografia, au arătat 
cît de 
create 
tru ca 
patria 
făptui
„Am dorit mult să fiu ing.ner, 
scrie ziarului tînărul M. Zamfir, 
și iată eu, copil de oameni să
raci și sărmani în trecut, lucrez 
acum ca inginer la Atelierele 
principale C.F.R. Ploeiști. Intîl- 
nesc adesea, colindînd țara, ti
neri cu care am copilărit sau 
i-am cunoscut în diverse împre
jurări și sincer vă mărturisesc 
că nu mă uimesc cînd aflu că 
sînt: unul muncitor fruntaș în
tr-o uzină sau maistru, altul, me
dic într-un sat sau director da 
școală... Nu mă uimesc pentru 
că în patria noastră sînt larg 
deschise căile muncii și învă
țăturii“.

Sfătuind-o pe Aura să fie dîr
ză, să pătrundă cu curaj în via
ța luminoasă a tineretului patriei 
noastre, cititorii au dezvăluit 
totodată prin scrisorile lor marea 
frumusețe morală a oamenilor 
zilelor noastre, crescuți și edu
cați de partid, pentru care grija 
și dragostea față de omul mun
citor sînt principii supreme de 
viață.

minunate sînt condițiile 
de partid și guvern pen- 
fiecare tînăr muncitor din 
noastră să-și poată în- 
nestingherit țelul ales.

V. POJOGEANU

Sosirea ministrului Invățămîntului 
al Finlandei

Joi la amiază a sosit în Capitală 
dl. Hossia Heiki, ministrul Invă- 
țămîntului din Finlanda, care face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
acad. Atanase Joja, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul Invățămîntului și Culturii, Va- 
sile Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Ion Pas, 
președintele Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, acad. Ște
fan Milcu, secretar prim al Acade
miei R. P. Romîne, Alexandru 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și funcționari su
periori din Ministerul Tnvățămîn- 
tului și Culturii și Ministerul Afa
cerilor Externe.

A fost de față Niilo Pusa, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Fin
landei la București.

★
Joi, 6 august 1959, acad. Atana

se Joja, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii, a primit pe 
ministrul Invățămîntului Republi
cii Finlanda, dl. Hossia Heiki.

La primiră au fost de față Con
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii,

Mihai Alexandru, secretar general 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, Virgil Florea și C. Ionescu 
Bujor, directori generali în Minis
terul Invățămîntului și Culturii, 
și Boris Feltev, directorul Direcției 
relațiilor externe din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii.

★
Seara, acad. Atanase Joja, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămîntului și 
Culturii a oferit o masă în cinstea 
d-lui Hossia Heiki, ministrul In- 
vâțămîntului Republicii Finlanda.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Prin ordinul nr. 441 al Ministe

rului Finanțelor din 1 august 1959, 
a fost prelungit, pînă la noi dis- 
pozițiuni, termenul de valabilitate 
al timbrului fiscal emis prin ordi
nul nr. 276 al Ministerului Finan
țelor din 19 mai 1957.

Acest timbru are aceleași valori 
și culori ca și timbrul dat în 
circulație la 1 iulie 1959.

★
Joi, membrii delegațiilor partici

pante Ia lucrările consfătuirii in
ternaționale privind „Agrotehnica 
culturii porumbului folosit pentru 
boabe și siloz“, au fost oaspeții 
Institutului de cercetări pentru cul
tura porumbului.

Cu prilejul împlinirii a 14 
de la bombardamentul atomic 

Hiroșimei

Bibliotecara Crainic Elisabeta, citind la biblioteca de casă de pe 
Bulevardul 1848, bloc 27, din Orașul Muncitoresc Hunedoara,

Să învățăm
(Urmare din Pag. l-a)

maiteci, căutînd drumul cel 
scurt pînă la tovarășii lor postați 
la strîmtorile potecilor. Gurile 
mitralierelor se înroșeau de foc, 
precum se înroșeau și apele tiu- 
lui de sîngele hoiturilor fasciste.

Vreo 80 de fasciști au luat-o 
la fugă spre codri. Dar și codrul 
i-a întîmpinat cu ură. O grupă 
de muncitori și țărani a dat 
lupta piept la piept cu ei. 30 
dintre fasciști au căzut, iar 
bălți s-au predat. Hitleriștii 
mași pe poziții continuau 
atacul mai înverșunați.

— Aha ! Nu vreți să renun
țați la uzină. Vă trebuie jaf ? 
striga Dumitru Cadiș. Stați voi, 
că vă arătăm noi jaf... Iar cuvin
tele și le însoțea cu o nouă ra
fală de mitralieră. Dumitru Ca
diș încearcă să mute cuibul de 
mitralieră și se ridică deasupra 
unei stânci pentru a avea posibi
litatea să țintească mai bine. Un 
foc ucigător de mitralieră duș
mană îl ajunse însă. Ultimele 
cuvinte le-a adresat tovarășilor 
săi, îndemnîndu-i la luptă :

— Apărați uzina, fraților 1 
Tovarăși ! Ea e a noastră, a po-

cei- 
ră- 

însă

porului. Nu vă dați... mai apuci 
să strige. Apoi căzu moale pe 
pămîntul jilav.

Spre seară, cînd amurgul că
dea lin peste văi, cînd ceața în
cepea să învăluie înălțimile, fas
ciștii, înconjurați și presați de 
focul ucigător, au fost siliți să se 
predea. 105 soldați și 7 ofițeri 
și subofițeri fasciști au aruncat 
din ghiarele lor blestemate ar
mele. Muncitorii și țăranii con
duși de comuniști învinseseră.

Toată cantitatea de explozibil 
cu care voiau să arunce in aer 
uzina, tunul anticar, brandurile, 
mitralierele și toate celelalte ar
me au fost capturate.

Pe aceste î 
însă la datorie și mulți munci
tori și țărani.

Tinerii știu, 
fiecăruia.

înălțimi au căzut

cunosc povestea 
-i— Mulți. dintre eroi au 

lost din satul lor, din Someșul 
Rece, din Răcătău, din Măguri, 
ori din alte sate și comune.

Pe coama muntelui, la Bor- 
dești, se găsesc 32 de morminte. 
32 de eroi căzuți pentru apăra
rea uzinei și satelor din jur. In 
cătunul Puiulești se găsește de 
asemenea un mormînJ. : este a- 
cela al mecanicului Dumitru Ca-

(Agerpres).

am 
asupra

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Majestății Voastre Impe
riale — sărbătoare națională a Etiopiei — rog să primiți din partea 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
și a mea personal, felicitări cordiale și sincere urări de fericire pentru 
Majestatea Voastră și de prosperitate pentru poporul etiopian.

ION GHEORGHE MAUSER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
B Republicii Populare Romîne

EXCELENȚEI SALE DOMNULUI 
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne 

BUCUREȘTI

Vă'rog să primiți, Excelență, profunda mea apreciere pentru mesa
jul de felicitări și bune urări pe care ați avut amabilitatea de a4 
trimite în numele dv. personal și al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Romîne, cu ocazia zilei mele de naștere.

HAILE SELLASSIE I, 
împărat

încheierea unui protocol între
R. P. Romînă și R. D. Germană 

privind livrările suplimentare 
de mărfuri pe anul 1959

Tn perioada 18 iulie — 4 august 
1959 au avut loc la Berlin trata
tive între Ministerul Comerțului 
din R. P. Romînă și Ministerul 
Comerțului Exterior și Intergerman 
din R.’ D. Germană, pentru înche
ierea unui protocol privind livră
rile suplimentare de mărfuri în 
anul 1959.

Livrările reciproce de mărfuri 
pentru anul 1959 au fost majorate 
cu circa 20 la sută față de valoa
rea mărfurilor stabilite prin a- 
cordul comercial 1959.

R. P. Romînă va livra către 
R. D. Germană, printre altele, pro
duse chimice, produse ale industriei 
lemnului, produse ale industriei

textile, precum și produse ale In
dustriei alimentare.

R. D. Qermană, la rfndul său, 
va livra către R. P. Romînă: pro
duse chimice, mașini-unelte, pro
duse de mecanică fină și optică, 
produse ale industriei electro
tehnice, produse ale industriei 
ușoare, produse de larg consum.

Tratativele au fost purtate în 
spiritul prieteniei și al înțelegerii 
reciproce.

Din partea romînă, Protocolul a 
fost semnat de tov. Ion Stoian, 
director în Ministerul Comerțului 
al R.P.R., iar din partea germană 
de tov. Tuerpe, director în Mi
nisterul Comerțului Exterioi și 
Intergerman al R.D.G.

Simpozionul „Colaborarea creatoare dintre

Miercuri după-amiază a avut loc 
la Casa universitarilor din Ca
pitală o conferință organizată de 
Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii din R- P. Romînă și de 
Liga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, cu pri
lejul împlinirii a 14 _ ani de la 
bombardamentul atomic asupra 
Hiroșimei.

A conierențiat acad- Horia Hu
lubei, vicepreședinte al Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, care a subliniat printre al
tele că popoarele întregii lumi, tot 
mai conștiente de necesitatea ur
gentă a dezarmării, cer cu insi
stență să se pună capăt experien
țelor atomice ca primă și cea mai 
necesară, măsură în acest dome
niu.

Vorbitorul a arătat că poporul 
romîn, care muncește cu avînt 
pentru înflorirea necontenită a pa
triei sale, fiind vital interesat în 
crearea tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea nestingherită a capa
cităților sale creatoare, luptă cu 
hotărîre pentru întărirea, păcii în 
lume, sprijinind toate acțiunile în
dreptate spre bararea drumului 
unui război atomic, încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și in
terzicerea armelor de exterminare 
în masă. R. P. Romînă, alături de 
celelalte țări ale lagărului socia
list în frunte cu marea Uniune 
Sovietică, militează consecvent 
pentru a se asigura folosirea ener-

exclusiv în scopuri 
binele și progresul

giei atomica 
pașnice, spre 
omenirii.

La sfîrșitul 
au luat parte numeroși oameni de 
știință și cetățeni ai Capitalei, ac
torii Elena Sereda și Grigore Pa- 
vel, de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ au recitat „Umbra Hi
roșimei“ de Mihai Benittc și frag
mente din poemul „Surîsul Hiro
șimei“ de Eugen Jebeleanu.

Cu prilejul împlinirii a 14 ani 
de la bombardamentul atomic a- 
supra orașului japonez Hiroșima, 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă și Liga 
romînă de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa au trimis o tele
gramă Consiliului național japonez 
pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen în care 
se arată că milioanele de luptă
tori pentru pace din țara noa
stră cer din nou să înceteze 
experiențele nucleare, să fie inter
zise definitiv și pretutindeni ar
mele de exterminare în masă spre 
binele întregii omeniri. De aseme
nea, Comitetul național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Romînă și 
Liga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa au tri
mis, cu același prilej, o telegramă 
Conferinței de la Geneva a celor 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

(Agerpres)

conferinței, la care

oamenii de știință
In ciclul de conferințe „15 ani 

de rodnică colaborare romîno-șo- 
vietică“, organizat de Consiliul 
General A.R.L.U.S., a avut loc joi 
seara, la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S., simpozionul 
cu tema „Colaborarea creatoare 
dintre oamenii de știință romîni și 
sovietici“.

Au luat cuvîntul acad. dr. Șt. 
Milcu, secretar prim al Academiei 
R. P. Romîne, directorul Institutu
lui de endocrinologie al Academiei 
R. P. Romîne, acad. dr. Ștefan S. 
Nicolau, membru în Prezidiul 
Academiei R. P. Romîne, directorul

romîni și sovietici"
Institutului de infrarnjcrobiologig 
al Academiei R. P. Romîne ?i 
acad. prof. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică atormeă 
al Academiei R. P. Romînă. Expu
nerile — care au scos în relief re
lațiile de colaborare din ce în ce 
mai strînse dintre oamenii je știin
ță sovietici și romîni, ajutorul pre
țios primit din partea științei so
vietice, precum și rezultatele deo
sebit de importante obținute în 
diferite ramuri ale științei în urma 
acestei colaborări — au fost 
audiate cu viu interes de asistență.

(Agerpres)

Consumuri specifice mici— 
economii mari

Sosirea unui ansamblu 
de varietăți din R. P. Chineza
In cadrul planului de colaborare 

culturală dintre R. P. Romînă și 
R. P. Chineză, joi după-amiază a 
sosit în Capitală un ansamblu de 
varietăți din R. P. Chineză format 
din peste 50 de persoane.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpinați de re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mintului și Culturii și ai Oficiului 
de spectacole și turnee artistice 
(O.S.T.A.).

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

Ansamblul, care a participat la 
cel de-al Vll-lea Festival Mondial

al Tineretului și Studenților de la 
Viena, unde s-a bucurat de un 
frumos succes, va prezenta cu pri
lejul turneului pe care îl întreprin
de în țara noastră o serie de spec
tacole în București, precum și la 
Eforie, Vasile Roaită, Ploești și 
Orașul Stalin.

In programele spectacolelor fi
gurează numere de acrobație, 
jonglerie, iluzionism, numere co
mice etc.

Primul spectacol al artiștilor 
chinezi va avea loc sîmbătă, 8 au
gust, în Sala Sporturilor Flo
re isca.

(Agerpres)

din faptele lor eroice
diș, luptător din pentru cauza 
partidului, pentru libertatea po
porului-

...Astăzi, utemiștii cinstesc me
moria eroilor căzuți in lupta 
pentru izgonirea cotropitorilor 
fasciști de pe pământul patriei 
noastre. In fiecare primăvară pe 
mormintele eroilor răsar flori ro
șii, aidoma singelui pe care și l-au 
vărsat fără preget pentru apăra
rea uzinei, a salului lor. Sint 
flori răsădite și îngrijite cu dra
goste și recunoștință de către 
utemiștii oare cinstesc memoria 
celor ce și-au dat viața pentru 
ca ei astăzi să se bucure de viața 
luminoasă pe care o trăiesc.

Deseori, în adunările lor, ute
miștii, vorbind despre trăsăturile 
morale ce trebuie să caracteri
zeze pe un tînăr comunist, con
structor activ al socialismului în 
patria noastră, își amintesc și e- 
vocă figurile eroilor căzuți, cu
rajul lor, dîrzenia, spiritul de sa
crificiu, dragostea și devotamen
tul lor nemărginit față de popor. 
La multe din aceste adunări sint 
invitați comuniști și oameni mai 
vîrstnici — oameni care i-au cu
noscut îndeaproape pe cei ce-au 
căzut apărând uzina. Ei le vor-

besc tinerilor cu căldură, sădind 
în sufletele și conștiința lor înal
tele trăsături de caracter proprii 
omului înaintat, contemporan u- 
riașelor prefaceri din viața po
porului nostru. De la comuniști 
învață utemiștii să îndrăgească u- 
zina și să lupte pentru apărarea 
ți dezvoltarea ei, așa cum a făcut 
mecanicul erou Dumitru Cadiș. 
De la ei învață utemiștii să fie 
cinstiți, dîrzi și curajoși ca Ion 
Borlea, care, deși singur în fața 
unui grup de fasciști, n-a dat un 
pas înapoi, dîndu-și viața, dar 
nelăsindu-i pe dușmani să trea
că. De la ei învață utemiștii să 
fie vigilenți, să-i urască pe duș
mani, așa cum i-a urît eroul Du
mitru Gherman...

Inițiativa tinerilor din Vladi- 
miri a fost primită cu entuziasm 
și de tinerii din acest colțișor al 
țării noastre. Sprijiniți și îndru
mați de organizația de partid a 
uzinei, utemiștii au adunat docu
mente, fotografii, mărturii des
pre viața eroilor căzuți pentru 
apărarea uzinei, despre lupta lor, 
mărturii cu oare vor amenaja o 
cameră-muzeu închinată memo
riei luptătorilor antifasciști.

Aici, în camera-muzeu, vor fi ex
puse biografii ale eroilor, rela
tări despre lupta lor dîrză în 
care și-au dat viața pentru apă
rarea uzinei, portretele lor, 
hărți tactice de luptă, alături de 
grafice și fotografii oglindind 
realizările cu privire la dezvol
tarea uzinei în anii regimului 
nostru, date cu privire la viața 
de mizerie din trecut a munci
torilor, comparată cu traiul lu
minos de astăzi — ilustrare vie 
a faptului că jertfa lor a fost în
chinată fericirii și libertății po
porului.

Semnificativ e și faptul că ti
nerii uzinei cinstesc prin munca 
lor de fiecare zi memoria eroi
lor de care-și amintesc mereu cu 
dragoste și recunoștință. Toți ti
nerii sînt fruntași în muncă și 
și-au făcut o obligație de onoare 
din datoria de a depune toate 
forțele, tot elanul, toată energia 
lor clocotitoare, pentru a fi 
demni urmași ai acelora care, 
cu cincisprezece ani în urmă nu 
și-atu precupețit nici sângele, nici 
chiar viața pentru a apăra uzina, 
pentru a izgoni de pe pământul 
patriei pe cotropitorii hitleriști.

(Urmare din p<sg- l-<s) 

nerilor despre valoarea celor mai 
mărunte economii.

în procesul de producție brigă
zile de tineret s-au dovedit colec
tive închegate, puternice de mun
că. Noi dorim ca în cadrul lor să 
se pună mai mult ca pînă acum 
accentul pe economii, pe calitate. 
Aș vrea să recomand organiza
țiilor U.T.M. să creeze mai multe 
brigăzi de economii și calitate. 
Trebuie cultivat la fiecare tînăr 
spiritul de răspundere față de 
materia primă și materialele cu care 
lucrează. Pentru aceasta facem 
apel la posturile utemiste de con
trol să organizeze mai multe rai
duri, să scoată cu curaj la iveală 
lipsurile, să biciuiască nepăsarea, 
risipa, să formeze opinia colecti
vului împotriva celor ce mani
festă asemenea lipsuri. Cerem 
totodată conducerilor întreprinde
rilor să sprijine activitatea postu
rilor utemiste de control, să ana
lizeze propunerile făcute și să ia 
operativ măsuri concrete pentru 
traducerea în viață a acestor pro
puneri.

Ca să lucreze mai bine, să rea
lizeze cît mai multe economii, ti
nerii trebuie să cunoască bine me
seria. Un muncitor calificat este 
un controlor exigent al produselor 
sale, al secției în care lucrează, 
stăpînește cu precizie mișcările. 
Croitul, de exemplu, cere multă 
iscusință și pricepere, priceperea 
de a așeza astfel tiparele îneît să 
folosești cu maximum de randa
ment suprafața pielii. Or, pentru 
aceasta trebuie să fii stăpîn pe 
meserie.

Aplicarea metodelor înaintate 
este de asemenea stins legată de 
ridicarea calificării profesionale. 
Tinerii pot realiza însemnate eco
nomii prin aplicarea metodei de 
croire combinată prin care crește

randamentul, creîndu-se posibili
tatea de a se reduce cheltuielile 
de producție.

Conducerile întreprinderilor din 
sectorul nostru, cabinetele teh
nice, cercurile Â S.I.T. trebuie să 
sprijine tineretul în dorința sa de 
a-și desăvîrși calificarea profesio
nală, să organizeze conferințe, 
consultații pe teme de specialitate, 
ilustrate cu exemple din munca 
de fiecare zi a tinerilor. Partioi- 
panții la concursul — faza pe țară 
— a croitorilor și ștanțatorilor au 
rămas impresionați de felul cum 
a lucrat utemiste Maria Irimcscu 
de Ia Fabrica „FJacăra Roșie“ 
din Capitală, cîștijgătoarea con
cursului. Cu multă stăpînire de 
sine, cu multă siguranță mînuia 
cuțitele și tiparele. Așa lucrează 
numai cci care zi de zi se ocupă 
de ridicarea calificării lor profe
sionale. Trebuie să facem pe fie
care tînăr să lucreze ca Maria Iri- 
mescu. Aoest fapt va avea ca rezul
tat sporirea contribuției tinerilor 
la realizarea celor 16,000.000 lei 
economii peste plan, sumă cu care 
sectorul nostru ți-a mărit angaja* 
mentul.

Partidul a creat toate condițiile 
pentru afirmarea inițiativei crea
toare. Inovațiile ușurează munca, 
duc la oreșterea productivității 
muncii, la însemnate economii, 
în fabricile noastre sînt însă prea 
puțini tineri inovatori, nu este 
cunoscută inițiativa tinerilor de la 
Fabrica „Encsel Mauriciu“. Cred 
că organizațiile U.T.M. ar putea 
să facă mai mult în direcția mo
bilizării tinerilor la realizarea de 
cît mai multe inovații iar condu
cerile întreprinderilor, inginerii, 
cabinetele tehnice, să-i sprijine pe 
tineri, să-i îndrume cu răbdare, 
cu perseverență.

Acestea sînt numai cîteva căi 
prin care cred că tinerii pot con
tribui la realizarea miliardului.



Opinia publică mondială salută cu căldură 
schimbul de vizite N. S. Hrușciov - 0. Eisenhower

Declarația Iui A. Â. Gromiko 
Ia plecarea de Ia Geneva

Oamenii sovietici salută 
schimbul de vizite

Comentariile presei americane

1 MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Oamenii sovie
tici’ salută în unanimitate apropia
tul schimb de vizite dintre preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov și preșe
dintele S.U.A., D. Eisenhower.

Poporul sovietic, a declarat 
rnaistrul-furnalist P. Egorov din 
Dnepropetrovsk (Ucraina), nu a 
pierdut niciodată .spieranța că mai 
devreme sau mai tîrziu gheața 
„războiului rece“ dintre marile 
noastre țări va începe să se to
pească. Acest lucru noi l-am aș
teptat de mult. Ne punem mari 
speranțe în contactele personale 
dintre conducătorii statelor. Ele 
vor contribui la soluționarea paș
nică a problemelor internaționale 
complexe.

Cunoscutul scriitor, sovietic Ni
kolai Tihonov scrie : Oamenii sînt 
convinși că conducătorii guverne
lor celor mai puternice țări din 
lume vor găsi mijloacele necesare 
pentru realizarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce care va con
tribui la destinderea încordării in
ternaționale, va pune bazele unei 
apropieri multilaterale, prietenești 
a celor două popoare, care nu 
poate să nu se facă simțită și in

toate celelalte țări. După aceste 
irjtîlniri poate să aibă loc confe
rința la nivel înalt. Ea va limpezi 
definitiv problemele cele mai com
plexe ale coexistenței țărilbr, va 
înmormânta „războiul rece“, va 
contribui la întărirea păcii în lu
mea întreagă.

După părerea mea, a subliniat 
scriitorul Nikolai Gribăciov, apro
piatul schimb de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower con
stituie un eveniment cu adevărat 
.admirabil care va permite celor 
doi conducători ai celor mai pu
ternice țări din lume.să stabileas
că contacte in interesele păcii și 
coexistenței, în pofida organizato
rilor și apologeților „războiului 
rece“.

Studentul V. Simakov, de la In
stitutul agronomic din Ivanovo, 
declară : Am marea speranță că 
în cursul apropiatelor discuții se 
vor obține rezultate bune care vor 
contribui la rezolvarea problemelor 
ce neliniștesc pe toți oamenii.

Aprobînd cu căldură apropiatul 
schimb de vizite, muncitorii, col
hoznicii, intelectualitatea sovietică 
urează succes misiunii înalte ce îi 
revine lui N. S. Hrușciov în S.U.A. 
și lui D. Eisenhower în U.R.S.S.

NEW YORK 6 (Agerpres}. — 
TASS transmite: Presa americană 
continuă să comenteze pe larg ști
rea cu privire la apropiatul sciiimb 
de vizite între N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și D. Eisemiower, preșe
dintele S.U.A. Din marele număr 
de articole, reportaje și comentarii 
consacrate acestei știri se descin
de o idee predominantă. Majorita
tea ziarelor americane recunosc că 
vizita lui N. S. Hrușciov in 
S.U.A. și vizita de răspuns a lui 
D. Eisenhower în Uniunea Sovieti
că vor contribui la îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două mari 
puteri și la destinderea încordării 
internaționale. Subliniind că astăzi 
„atenția întregii lumi este ațintită“ 
asupra apropiatului schimb de vi
zite, ziarul „News“ care apare la 
Washington, scrie că acest eveni
ment de seamă este de natură să 
ducă la topirea gheții după 15 ani 
de relații încordate intre U.R.S.S. 
și S.U.A.

R. Donovan, coresjxmdentul din 
Washington al ziarului „New York 
Herald Tribune“, arătă că „știrea 
de importanță istorică“ cu privire 
la schimbul de vizite a stîrnit o 
reacție puternică nu numai în Sta
tele Unite ci și în întreaga lume. 
Donovan anunță că de cînd s-a 
aflat despre apropiata vizită în 
S.U.A. a lui N. S. Hrușciov, mai 
multe orașe americane încearcă 
„să pună mîna pe el“. Primarii o- 
rașelor New York, Philadelphia, 
Dallas, Marshalltown și altor ora-

șe au jeclarat că ar dori să 
găzduiască pe înaltul oaspete.

Formulînd argumente în favoa
rea întîlnirilor dintre șefii guver
nelor Uniunii Sovietice și S.U.A., 
Donovan scrie: „In ultima anali
ză tratativele pot asigura ieșirea 
din impasul care există în relațiile 
dintre Est și Vest“.

Poporul chinez 
a primit 

cu bucurie 
marele eveniment

„Gheata s-a spart“
OSLO 6 (Agerpres). — Șt'rea 

despre vizitele lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. și a lui D. Eisenhower 
în Uniunea Sovietică a dus la 
„schimbarea atmosferei politice“, 
scrie ziarul norvegian „Dagbladet“.

In articolul redacțional „Gheața 
s-a spart“ ziarul „Friheten“ scrie 
că, după știrea cti privire la vizite, 
„toți parcă respră mai ușor“.

„Popoarele din toate țările lumii, 
scrie ziarul în legătură cu aceste 
întilniri, 
vor duce 
gheței în

Ziarul 
niază în
datorită acestor vizite, se va reuși 
mai curînd sau mai tîrziu să se 
realizeze destinderea încordării in 
relațiile dintre Est și Vest.

din 6 au-

Un eveniment istoric 
din cele mai importante

DELIII 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Un purtător de cuvînt 
oficial al guvernului indian a de
clarat la 5 august că guvernul In
diei salută declarația cu privire 
la schimbul de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower- La Del- 
hi se consideră, a spus el, că ast
fel de vizite și întilniri trie condu
cătorilor celor două mari puteri 
vor contribui la slăbirea încordării 
internaționale.

Ziarul ,„Naw Bharat Times" a- 
preciază aceste vizite „ca fiind un 
eveniment istoric din cele mai im
portante".

Salutind schimbul de vizite, zia
rul „Hirulustan Times" arată că el 
„poate servi ca început al dezghe
țului în „războiul rece".

Ziarul „Times of India" subli
niază că chiar dacă apropiatele în
tilniri nu vor duce la rezolvarea 
problemelor care creează divergențe 
intre Statele Unite și Uniunea So
vietică, ele pot crea o atmosferă 
mai 
lor.

O cotitură în relațiile 
dintre state

BERLIN 6 (Agerpres). — După 
cum a declarat Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
ia 5 august în fața oamenilor 
muncii de la Uzina „Leuna-Werke“, 
una din cele mai mari întreprin
deri din R. D. Germană, schimbul 
de vizite intre N. S. Hrușciov, pre-

ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., are o mare în
semnătate internațională și va 
contribui la destinderea continuă 
a încordării internaționa e. Această 
vizită este de natură să inițieze 
o cotitură în relațiile dintre state.

prielnică pentru. rezolvarea

înfîlnire care va avea 
influentă nemijlocită

O
o

asupra soartei păcii
TEHERAN 6 (Agerpres). —

Pars a transmis decla- 
rația Ministerului Afacerilor Ex
terne al Iranului, în declarație se 
arată că „Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iranului a întîmpinat cu 
bucurie știrea cu privire la vizita 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, domnul 
Hrușciov, în America și vizita pre
ședintelui S,U.A,9 Eisenhower, in 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. El speră că vizitele a- 
mințile vor contribui efectiv la ca
uza întăririi păcii și înlăturării 
contradicțiilor dintre Est și Vest.

Știrile și comentariile agențiilor 
s'răine asupra apr op. aiului schimb 
de vizite dintre N. S. Hrușciov și 
P. Eisenhower sînt publicate la loc 
de frunte în primele pagini ale 
ziarelor din Teheran. „Ettelaat" 
scrie că, fără îndoială, această în- 
tîlnire „va avea o influență nemij
locită asupra soartei păcii'.

Poporul polonez 
schimbul

VARȘOVIA 6. Corespondentul 
Agerpres transmite :

La Varșovia ca și în întreaga 
Polonie vestea schimbului de vi
zite dintre conducătorii celor 
două mari state — Uniunea So
vietică și Statele Unite aie Ame- 
ricii — a stîrnit în inimile oa
menilor muncii o mare satisfac
ție ca și o mare încredere în po
sibilitatea rezolvării pe cale paș
nică a problemelor litigioase la 
ordinea zilei, a îndepărtării nori
lor negri și amenințători ai unui 
război nuclear. Presa poloneză 
din capitală și din provincie a 
acordat o deosebită însemnătate 
comunicatului dat simultan la 
Moscova și Varșovia, comunicat 
care a fost publicat însoțit de 
ample comentarii. „Este clar pen
tru fiecare că o apropiere intre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
și o mai mare înțelegere între 
ele ar da omenirii perspectiva 
îndepărtării înspăimîntătoarei a. 
menințări a unui conflict armat“, 
subliniază ziarul „Trybuna Ludu" 
din 4 august. Apoi, același ziar 
arată că deși partizanii războiu. 
lui rece au depus mari eforturi 
pentru a împiedica destinderea 
între Est și Vest, viața dove
dește că a învins judecata sănă
toasă. „Poporul polonez salută 
călduros schimbul de vizite din-

în-

Varșovia, secretar 
de partid din fa. 

„Cred că nu mai 
subliniez că știrea

nutresc speranța 
la o spargere 
războiul rece“. 
„Arbeiderbladet“ 
articolul

că ele 
reală a

subli- 
redacțional că

O mare contribuție 
la slăbirea încordării 

internaționale
MEXICO CITY 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum a de
clarat Kiși, primul ministru al 
Japoniei, care a sosit la 5 august 
la Mexico City, venind din Lima, 
schimbul de vizite dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și D. Ei
senhower, președ ntele S.U.A., va 
aduce o mare contribuție la slăbi
rea încordării internaționale. K'și 
a spus de asemenea că Japonia nu 
va permite niciodată amplasarea 
de arme nucleare și arme rachetă 
pe teritoriul său. Poporul japonez, 
a subliniat el, a dobîndit o tristă 
experiență în ce privește bombar
damentele atomice și va lupta eu 
hotărîre pentru interzicerea expe
riențelor nucleare

subliniază 
declarat că 
depune toa- 
a contribui

PEKIN 6 (Agerpres). — Opi
nia publică și presa chineză sa
lută hotărîrea șefilor de guverne 
ai U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la un schimb reciproc de vizite, 
precum și declarația lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., făcută în 
cadrul conferinței de presă pen
tru corespondenții sovietici și 
străini în legătură cu acest 
schimb de vizite. Reprezentanții 
opiniei publice și ziarele chineze 
consideră în unanimitate că în 
condițiile actuale apropiatele în. 
tîlniri ale conducătorilor guver
nelor U.R.S.S. și S.U.A. au o im
portanță istorică.

Toate ziarele chineze
gust publică știrea cu privire la 
conferința de presă a lui N. S. 
Hrușciov pentru ziariști sovie
tici și străini. In prezent, su'o i- 
niază în titlu ziarul „Jenminji- 
bao", există posibilități reale ca 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
să se întemeieze pe fundamentul 
păcii și prieteniei. Schimbul de 
păreri va da rezultate bune nu. 
mai atunci cind participanții vor 
porni de la dorința de a asigura 
o pace trainică.

Ziarul „Dagunbao" 
că N. S. Hrușciov a 
Uniunea Sovietică va 
te eforturile pentru
la realizarea unei înțelegeri re
ciproce între U.R.S.S. și S.U.A. 
și pentru îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-americane.

Toate ziarele subliniază hotă
rîrea guvernului sovietic de a 
face tot ce-i stă in putință pentru 
ca schimbul reciproc de vizite să 
contribuie la întărirea păcii între 
popoare.

Postul central de radio ăl R P. 
Chineze a consacrat știrii cu pri
vire la conferința de presă a pre. 
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. cîteva emisiuni ex
terne și continuă să transmită re
gulat expunerea declarației șefu
lui guvernului sovietic la confe
rința de presă în toate limbile și 
dialectele principale din China.

O perioadă, de cotitură 
în politica mondială

(Agerpres). — In
fond intitulat „O 

în politca

HELSINKI 6 
tr-un articol de 
perioadă de cotitură 
mondială" ziarul finlandez ,,Kan- 
san Uutiset“ 
fele vizite ale 
in S.U.A. și 
U.R.S.S. ca o

for-

Chiar simplul chip al responsabilului brigăzii comsomoliste Valentin 
Gustov din Kuzbas reflectă viața minunată a minerilor sovietici, 
demnitatea pe care ți-o insuf ă credința că țara care construiește 

comunismul ți-a Încredințat o sarcină de seamă.

tre Hrușciov și Eisenhower“, 
cheie „Trybuna Ludu".

Bucuria deplină, entuziasmul și 
încrederea manifestată de opinia 
publică poloneză sînt firești 
dacă ținem seama de faptul că 
ultimul război mondial a costat 
viața a peste 6 milioane de ce
tățeni polonezi, precum și pier
deri din avutul național în pro
porție de 38 la sută.

Piotr Kuba, muncitor la marea 
uzină de radio-aparate „Martin 
Kasprzak“ din 
al comitetului 
brică, spunea : 
este nevoie să
întîlnirii lui N. S. Hrușciov cu 
D. Eisenhower mi-a umplut inima 
de bucurie și satisfacție". Mer- 
gînd prin uzină în aceste zile, am 
fost martor al convorbirilor vii 
și aprinse ale oamenilor. Aș pu
tea să le rezum astfel: „în sfîr
șit iată o veste extrem de îm
bucurătoare ; în sfîrșit, iată pu
ternica speranță că se va ajunge 
Ia o înțelegere trainică, la destin, 
dere în situația internațională. In 
sfîrșit, sperăm că spectrul răz
boiului va putea fi îndepărtat și 
pacea va triumfa".

In comentariul său de marți, 
ziarul „Glos Pracy" sub'inia: 
„La plecarea în Statele Unite, noi 
îi urăm lui N. S. Hrușciov drum 
bun și mult succes în realizarea 
țelului păcii, atît de scump po
porului polonez“.

apreciază apropia- 
lui N. S. Hrușciov 

D. Eisenhower în 
incontestabilă coti

tură spre bine în situația interna
țională încordată și subliniază că 
această evoluție este o victorie a 
politicii externe a Uniunii Sovie
tice. Ziarul citează aprecierea fă
cută situației internaționale de 
N. S. Hrușciov în cuvîntarea ro
stită la Dnepropetrovsk și arată că 
capitalismul a fost nevoit să re
cunoască ex'stența țărilor socia
liste, să se obișnuiască cu ideea că 
distrugerea prin forță a socialis
mului este impos'bilă și că încer
carea de a realiza aceasta nu ar 
face decît să grăbească propria 
înfringere a capitalismului.

Arătînd că știrea cu privire la 
schimbul de vizite a fost întîmpi- 
nată în întreaga lume cu un sim- 
țămint de ușurare, ziarul „Păiviăn 
Sanomat“ scrie într-un articol de 
fond : chiar și numai acest fapt 
dovedește că cele două părți nă- 
zuesc în mod serios să prein- 
tîmpine creșterea încordării. Tot
odată se prea poate că aceste 
vizite vor duce la încălzirea at-

mosferei. Ele sînt o dovadă a 
ței dragostei de pace.

Sîntem convinși, arată z arul, 
că și popoarele din nord ar dori ca 
N. S. Hrușciov să le fie oaspete.

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

conferinței 
de la Hiroșima

MOSCOVA 6 (Agerpres). —
TASS transmite mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. celei 
de-a 5 a conferințe internaționale 
pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen de la Hiroșima în 
care se spune : „în numele po
porului și guvernului Uniunii So
vietice și al meu personal, salut pe 
participanții la cea de a 5-a Con
ferință internațională pentru in
terzicerea armei atomice și cu hi
drogen.

Țeluț înalt și nobil al conferin
ței de a obține interzicerea armei 
nucleare este apropiat ț 
sovietic. în politica sa internă 
externă guvernul U.R.S.S. 
mai presus de orice grija pentru 
binele omului și pentru viitorul 
lui. El duce o luptă consecventă și 
neobosită pentru ca starea de „raz 
boi rece“ să fie lichidată, pentru 
ca pacea și colaborarea internațio
nală să fie asigurate în mod te
meinic. El pornește de la faptul 
că statele cu sisteme sociale dife
rite pot și trebuie să coexiste în 
pace, să se întreacă nu în cursa 
înarmărilor, ci în construcția de 
case de locuit, școli, spitale, în ri
dicarea bunăstării poporului.

Sarcina cea mai urgentă o 
st'tuie salvarea omenirii de 
mejdia unui război nuclear.

In prezent, la Conferința de Ia 
Geneva, delegația sovietică insistă 
asupra încetării imediate a expe
riențelor cu arma nucleară, ceea ce 
trebuie să constituie un pas impor
tant spre interzicerea totală a ar
mei nucleare și spre scoaterea ei 
din armamentele statelor.

Oamenii sovietici sînt ferm con
vinși că împreună cu popoarele 
iubitoare de pace din întreaga lu
me poporul japonez își va aduce 
contribuția Ia consolidarea păcii și 
la dezvoltarea colaborării priete 
nești între state. Poporul sovietic 
își exprimă speranța că 
japonez, care a suferit bombarda
mentul atomic d’ la Hiroșima și 
Nagasaki, nu va permite ca țara sa 
să se înarmeze cu arma nucleară 
așa cum doresc anumite cercuri 
din Japonia. Interesele întăririi 
păcii în Extremul Orient și ale 
securității Japoniei însăși vor fi 
cel mai bine asigurate dacă Japo
nia va renunța la pactul agresiv 
ce i-a fost impus ei din afară, va 
lichida bazele străine de pe teri
toriul ei și va merge pe calea unei 
politici independente, a politicii de 
neutralitate.

La o serioasă însănătoșire a si
tuației în Extremul Orient ar con
tribui crearea unei zone a păcii și 
în primul rind a unei zone denu- 
clearizate în Extremul Orient și în 
întregul bazin al Oceanului Păci 
fie. Poporul sovietic speră că pro
blema creării unei asemenea zone 
va găsi sprijin din partea confe
rinței.

Urez din toată inima succes par- 
ticipanților la conferință“.

poporului
----- 1 ți

pune

viitorul

con-
pri-

poporul

„15 ani ai Rominiei libere
— O culegere de articole publicate 

la Moscova dedicată apropiatei sărbători 
a poporului romîn —

MOSCOVA 6. — Corespondenlul 
Agerpres transmite: In editura 
Institutului de relații internațio
nale din Moscova a apărut cârtea 
„15 ani aj Rominiei libere“, dedi
cată apropiatei sărbători națio
nale a poporului romîn. Cartea re
prezintă o culegere de articole care 
tratează cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării istorice de 
după 23 August 1944.

Articolul introductiv ffste semnat 
de tov. Mihai Dalea, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine la Moscova. De-a 
lungul a 250 de pagin:, oameni de 
stat din Uniunea Sovietică,, acti
viști ai PC.U.S. și oameni de 
șt.ință relatează despre adincile 
transformări sociale’ și economice 
care s-au petrecut în țara noastră.

(( ozupț ta
In Germania occidentală a deve

nit aproape cotidiană izbucnirea 
scandalurilor politice, care au drept 
temă centrala, corupția. Nume ale 
unor simandicoase personalități, 
chiar și ale unora dintre fruntașii 
aparatului guvernamental, apar in 
procese de acest gen, fie ca mar
tori, fie ca acuzați. Presa occiden
tală califică fiecare scandal politic 
ce izbucnește la Bonn drept „cel 
mai mare din ultimii 30 de ani“, 
însuși acest lucru sugerează într-o 
lumină elocventă mocirla în care 
își fac veacul destui politicieni 
vest-german;, strîns legați de oli
garhia financiară. Aceștia sînt pro
motorii ideilor revanșarde, ai poli
ticii „războiului rece“, ai polit.cii 
de torpilare a oricăror încercări 
menite să îmbunătățească atmos
fera internațională.

Un judecător vest-german spunea 
de curînd că lă Bonn corupția 
„crește ca gazul care iese din tub" 
cu presiune și că îi este foarte 
greu să se descurce in calitatea sa 
in „labirintul mocirlos în care 
crește putrefacția corupției". Ase
menea declarații atestă faptul că 
la Bonn, corupția face casă bună 
cu regimul Iui Adenauer. Corupția 
este acolo mijlocul cel mai eficace 
de a face avere și de a se instala

pe un fotoliu din fruntea aparatului 
de stat.

Dar să revenim la destăinuirile 
judecătorului vest-german. Ce l-a 
făcut să ajungă la concluzia măr
turisită ? lată doar cLeva mostre 
spicuite din presa vest-germană.

Unul din cele mai mari scanda
luri a izbucnit în legătură cu Hans 
Kilb, fost asistent personal al can
celarului Adenauer. Acest Hans 
Kilb făcea afaceri cu limuzine lu
xoase ce i se dădeau în folosință 
„personală“ de către un fabricant 
vest-german de automobile în 
schimbul unor favoruri guverna
mentale. Nu este greu de ghicit ce 
însemnau aceste „favoruri“: posi
bilitatea oferită capitalistului yest- 
german de a-și rotunji mai v.îrtos 
averea prin comenzi avantajoase.

Să nu credeți cumva că cei de 
mai sus trag ponoasele de pe urma 
acestei descoperiri scandaloase. 
Nu, doamne ferește. Capitalistul a 
rămas capitalist; continuă să ofere 
„favoruri“ și să-și umple buzuna
rele exploatînd fără milă pe oa
menii muncii. In ce-l priveșie pe 
Hans Kilb,cancelarul a avut grijă 
de soarta lui, plasindu-1 tot în a- 
paratul de stat, dat fiind buna sa 
carte de vizită. E de mirare? Acolo 
unde banul are putere de lege, doar 
totul ia sfîrșit după vrerea lui.
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Evgheni Afanasenko, ministrul 
Invățămintului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, semnează un arti
col intitulat „Prietenia popoare
lor sovietic și romîn este puter
nică și de nezdruncinat“.

N. Mihailov, activist de partid, 
își consacră articolul Partidulu. 
Muncitoresc Romîn, forța conducă
toare a Rominiei democrat-popu
lare.

N. Lebedev tratează în mod a- 
mănunțit politica externă și rela
țiile internaționale ale R.P.R.

Alte articole se ocupă de« dezvol
tarea industriei, transformarea so
cialistă a satului, creșterea bună
stării poporului, construcția de 
stat în R.P.R. etc.

L a
Un alt caz, cel al colaboratorului 

ministerului Economiei din Bonn, 
Hans Strack, a stîrnit un mare 
scandal. Hans Strack, socotit in 
Germania occidentală drept un Om 
care „știe multe“, a fost înlăturat 
de la conducerea unui departament 
care se ocupă cu livrări de arma
ment. El n-a putut suporta pier
derea postului său, grație caruia 
desigur storcea grase venituri. $i 
Strack a declarat că personalități 
cu răspundere din Germania occi
dentală, după ce l-au admonestat 
pe baza unor „false“ (se putea 
altfel 1) acuzaț i de mituire, au în
cercat apoi sa-1 liniștească, oferin- 
du-i un post de ... ambasador. 
Strack nu s-a ferit să dea și nu
me. Cei care l-au „calomniat“, din 
motive de invidie, erau Blan- 
kenhorn, ambasadorul R.F, Ger
mane la Paris și Halislein, preșe
dintele pieții comune europene. Cu 
asemenea „dovezi“, S‘rack nu a 
stat pe ginduri și i-a dat in jude
cată pe... calomniatori. Omul 
care „știa multe“ despre afacerile 
veroase ale cercurilor conducă
toare de la Bonn a pus la grea în
curcătură pe guvernanții Germa
niei occidentale. După ce multă 
vreme procesul a fost amînat. de 
curînd un tribunal vest-german a 
stat în instanță timp de șase săptă-

GENEVA 6 (A ger preș).—TASS 
transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat la 6 august, ora 9,10 (ora 
locală), A. A. Gromiko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. și 
membrii delegației sovietice care au 
participat la Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne, au părăsit Geneva indrep- 
tindu-se spre Moscova-

înaintea decolării avionului mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R S.S., A. A. Gromiko, a făcut 
următoarea declarație :

Conferința miniștrilor Afaceri
lor Externe care a avut loc la Ge
neva a desfășurat o activitate sus
ținută și utilă.

Discutarea detailată a probleme
lor care au o deosebită însemnă
tate pentru toate popoarele Eu
ropei, pentru cauza păcii, a făcut 
ca în pozițiile părților să se înre
gistreze o anumită apropiere, iar 
înti -o serie întreagă de probleme 
s-a relevat posibilitatea încheierii 
unui acord.

In același timp, însă, 
ticipanții la conferință mai există 
încă, in ce privește unele proble
me divergențe esențiale, Acest lu
cru, după părerea noastră, subli
niază doar necesitatea continuării 
eforturilor statelor interesate în 
scopul găsirii unor soluții reciproc 
acceptabile.

Sperăm că lucrurile vor lua a- 
ceasta direcție și că tratativele ul
terioare, pe care guvernele statelor 
participante la Conferința de la 
Geneva au căzut de acord să le 
desfășoare vor fi fructuoase.

intre par-

Evoluția evenimentelor pe arena 
internațională fi in primul rind 
înțelegerea cu privire la vizita 
președintelui Consiliului de Mi* 
niștri al U.R.S.S-, N. S. Hrușciov, 
in S.U.A. și vizita președintelui 
S.U.A., D Eisenhower in Uniunea 
Sovietică demonstrează că climatul 
relațiilor internaționale se încăl
zește și se îmbunătățește vizibil, a 
declarat A. A. Gromiko.

Guvernul sovietic va face la ria
dul său tot ce depinde de el pen
tru ca problema reglementării paș
nice cu Germania, ce devine de 
neamiwat, și problema Berlinului 
Occidental — probleme care s-au 
discutat la Canferința de la Gene
va, — să fie rezolvate in interesele 
slăbirii încordării internaționale fi 
consolidării păcii. Cei care nu vor 
sprijini acest scop își asumă o 
mare răspundere.

Părăsind Geneva vreau să mul
țumesc in numele delegației sovie
tice reprezentanților organelor fe
derale ale Elveției și organelor 
cantonate pentru grija cu care au 
fost înconjurați participanții la 

mulțumesc locuitori- 
pentru atenția care 
conferinței. La re-

tratative, să 
lor Genevei 
au acordat-o 
vedere.

★
MOSCOVA. — La 6 august A. A. 

Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.SJS., șeful delegației 
sovietice la Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne și ceilalți membri ai delega
ției sovietice s au întors de la Ge
neva la Moscova.

L. Bolz a invitat 
pe cei patru miniștri de externe 

viziteze R. D. GermanăSa
(Agerpres). — La 66 (

dat publicității urmă-
BERLIN 

august s-a 
toarea comunicare a coresponden
tului din Geneva al agenției A.D.N.

Lothar Boîz, m.nistrul Afaceri
lor Externe al R. D. Germane, a 
invitat în numele guvernului R. D. 
Germane, pe miniștrii Afacerilor 
Externe ai celor patru mari puteri 
să facă o v.zită în Republica De
mocrată Germană.

In scrisoarea adresată lui A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., se spune:

Guvernul R. D. Germane consi
deră că vizita dvs. va contribui la

întărirea în și mai mare măsură 
a prieteniei dintre popoarele noas
tre.

In scrisorile adresate miniștrilor 
occidentali ai Afacerilor Externe, 
se spune:

Desfășurarea conferinței a ară- 
tat clar în ce măsură activitatea 
miniștrilor care au participat 1« 
ea a fost îngreunată de faptul că 
o parte din ei nu au cunoscut per
sonal situația din R. D. Germană. 
Guvernul meu dorește lichidarea 
acestor dificultăți și ar saluta sin
cer viz.ta dv în Republica Demo
crată Germană.

Libertate patrioților greci !
ATENA 6 (Agerpres). — TASS. 

transmite :
Avocații lui Glezos au introdus 

la Areopag (Tribunalul suprem 
al Greciei) recursul pentru ca
sarea sentinței date de tribunalul 
militar împotriva lui Glezos. In. 
vocînd articolul 8 din constituția 
Greciei care prevede că judeca, 
rea proceselor intentate persoane
lor civile trebuie să se facă de 
către tribunalele civile, apărarea 
contestă competența tribunalului 
militar de a judeca procesul lui

★

ATENA 6 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat în ultimul 
număr al revistei 
juristul grec 
noscut pentru vederile 
dreapta, critică procesul 
înscenat lui Manolis 1 
celorlalți patrioți greci

In articolul său 
acuză autor'tățile că 
cale o represiune politică impotriva 
lui Glezos. Actul de acuzare pre-

„Kini Gnomi“ 
A. Vamvetsos co

sale de 
' rușinos 
Glezos și

Vamvetsos 
au pus la

Glezos și cere anularea sentinței 
tribunalului militar. Rejudecarea 
procesului lui Glezos de către un 
tribunal civil va spulbera acuza
țiile false ce au fost ticluite îm
potriva lui Glezos și va duce la 
eliberarea rapidă a acestuia.

Cu cîteva zile înainte a fost 
introdus apelul în procesul lui 
Trikalinos și recursul în casație 
în procesul lui Raguzeriadis. Se 
așteaptă introducerea recursului 
în casație în procesul lui Vutsas, 
Singhelaris și Karkaianis.

♦
zenta lacune evidente, scrie Vam
vetsos.

Autorul amintește că la proces 
acuzațiile au fost întărite nu prin 
fapte care să dovedească vina 
acuzaților, ci , • ■ . -
despre comunismul internațional".

Vamvetsos arată că pe baza ma
terialelor tribunalului nu se putea 
formula o acuzație de „spionaj di
rect“, nici de „complicitate la 
spionaj", nici de „tăinuire de 
spioni“.

MOSCOVA. — Președ ntele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Kliment Voroșilov, și 
președinte'e Consiliu!u: de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikita Hrușciov, au 
adresat președintelui S.U.A., D. Ei
senhower, mesaje de răspuns la 
mesajele președintelui S.U.A. în 
legătură cu desch'derea Expoziției 
americane de la Moscova.

MOSCOVA. — Walker C’sler, 
președintele Consiliului de „dmi- 
nistrație al companiei „Detroit 
Edisson Electric Company“, con
ducătorul delegației americane de 
energeticieni și constructori de

mîni 
Rînd 
de frunte ai statului vest german, 
ca ministrul de Război Strauss, 
m.nistrul Economiei Erhard, mi
nistrul de Externe von Brentano. 
însuși cancelarul Adenauer, pentru 
a influența procesul, a făcut o 
„declarație de onoare“. Ziarul vest- 
gertnan „Die Welt“, descriind com
portarea judecătorului, arăta că 
„s-a putut constata cu ușurință 
cit de neplăcute și penibile îi a- 
păreau declarațiile mincinoase ale 
multora dintre martori“ și că nu 
i-a fost cu putință „să facă lumină 
în toate cotloanele întunecate".

Cu acest prilej s-au făcut auzite 
rechizitorii dintre cele 'mai aspre 
la adresa conducătorilor vest- 
germani. Ziarul vest-german „Der 
Tag“ recunoaște că procesul Strack 
a demonstrat că „Republica Federa
lă are o conducere politică corup
tă. putredă și lipsită de scrupule, 
care urmărește realizarea țelurilor 
sale de o manieră nedemnă pentru 
Germania“ $i ziarul hamburghez 
„Der Spiegel“ arăta că procesul 
a dovedit că „este vorba de o lup
tă pentru putere, fără scrupule în 
interiorul guvernului din Bonn“.

Corupția a cuprins toate treptele

dovedească vina 
prin „prelegeri

ascultind martori de seamă, 
pe rind s-au perindat stilpii

aparatului de sfat de la Bonn. 
După exemplul celor mai mari, 
funcționarii mai mărunți folosesc 
acest mijloc pentru a se căpătui. 
Atunci cind nu li se oferă mili
oane, ci doar .. cîteva zeci de mii 
de mărci ei nu se dau înlături. 
Principalul este să se îmbogățeas
că, să se îmbogățească necontenit, 
pr,n orice fel de mijloace necinsti
te. Aceasta este fizionomia tipică 
a aparatului de stat burghez.

Corupția este un fenomen de 
masă în Germania occidentală. în 
ultimii patru ani, după date ofi
ciale, nu mai puțin de 162 funcțio
nari suspuși, aparținînd aparatului 
guvernamental, au apărut in pro
cese pentru corupție. Cit privește 
ceilalți funcționari ai statului im
plicați în scandaluri și corupție, 
numărul lor nu este cunoscut, de
oarece cifra ar avea multe zerouri 
în coadă.

Ce dovedesc toate aceste fapte ? 
Corupția, putrefacția, descompu
nerea însoțesc pretutindeni orindu- 
irea capitalistă. Germania occiden
tală nu face excepție de la aceasta 
regulă generală. Dimpotrivă, la 
Bonn corupția a găsit un teren pri
elnic, în con,d.iti:le renașterii spi
ritului revanșard, ale incitărilor a- 
gresive.

R. LUCIAN

mașini electrice, care vizitează 
Uniunea Sovietică, a făcut la 4 
august vizite lui Frol Kozlov și 
Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Mi- 
n ștri al U.R.S.S.

MOSCOVA. — Grupul de co
lectiviști și de specialiști din agri
cultura R. P. Romine, care a venit 
la Moscova cu trenul prieteniei, a 
vizitat capitala sovietică. La 8 
august, grupul a vizitat Expoziția 
rea izărilor economiei naționale a 
Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. — Astăzi după- 
amiază in fața Uniunii cineaștilor 
sovietici a avut loc vizionarea fil
melor documentare romînești „Bi- 
caz cota 563“ realizat de Studioul 
„Alexandru Sabia“ și „La horă“ al 
Studioului „București".

PARIS — In după-amiaza zilei 
de 6 august, primul ministru al 
Franței, Michei Debre, a plecat in 
Algeria pentru o vizită de două 
zile. Ziarul „Le Monde“ scrie că 
această că ătorie urmărește scopuri 
exclusiv militare.

WASHINGTON.-La 5 august 
R. Nixon, vicepreședinte al S.U.A., 
s-a înapoiat la Washington după 
ce a vizitat Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Polonă.

. NEW YORK. — Expoziția sb- 
vietică contribuie la înlăturarea di
vergențelor care mai ex'stă încă 
între țari. Ea nu numai că vorbeș
te despre viața in U.R.S.S., ci a- 
jutâ și la apropierea popoarelor, a 
declarat reprezentanților presei 
Dag Hammarșkjoeld, secretarul 
gheneral al Organizație; Națiuni
lor Un.te, după vizitarea Expozi
ției sov'etice de la New York.

HIROȘIMA. — La 6 august, cu 
prilejul împlinirii a 14 ani de la 
bombardamentul atomic din Hiro
șima, în fața monumentului victi
melor bombardamentului s au adu
nat peste 30.000 locuitori ai orașu
lui și participanții la Conferința 
internațională pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen și 
pentru dezarmare.

După mitingul solemn de doliu 
Hamai, primarul orașului Hiroș* 
ma. a dat citire tradiționalei de
clarații a păcii.
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