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Să întîmpinăm cel de=al III4ea Congres al P. M. R.
cu noi realizări în muncă!

SUCCES
ÎN ÎNTRECERE !

Ne apropiem de un eveniment 
de mare însemnătate în viața 
partidului și a poporului nostru, 
in viața fiecăruia dintre noi — 
cel de-al lll-lea Congres ai 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Manifestîndu-șj dragostea și a- 
tașamentul fierbinte față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul nostru încercat, 
inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor noastre, oamenii 
muncii se pregătesc să întîmpine 
Congresul printr-un nou și pu
ternic avint de muncă creatoa*-^, 
prin noi și însemnate succese in 
construcția socialistă.

Ziarele au publicat chemarea 
la întrecere socialistă în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
partidului adresată muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din toate întreprinder.le 
de către colectivele a 19 între
prinderi industriale. Chemarea 
lansată este o expresie minunată 
a hotărirti clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii de a 
î.itîmpina Congresul partidului 
cu noi realizări în construcția 
socialistă. în îndeplinirea obiec
tivelor planului de stat pe anul 
1960

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii 
și inginerii din cele 19 intrepnn- 
deri s-au angajat ca în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R să Îndeplinească planul 
de stat pe anul 1960 la toți in
dicii, să-și îndrepte eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinii de reducere a prețului 
de cost și a cheltuielilor de cir
culație, cu îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, prin: 
reducerea consumului specific de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie, creșterea in
dicilor de utilizare a agregate
lor, mașinilor și utilajelor, folo
sirea economicoasă a capacități
lor de producție, mai buna or
ganizare a procesului de pro
ducție, darea în funcțiune înain
te de termen a noilor obiective 
industriale, îngrijirea cu simț 
gospodăresc a mijloacelor de 
producție și respectarea norme
lor de tehnica securității muncii.

Pe baza analizei posibilităților 
existente în respectivele între
prinderi, cele 19 colective s-au 
angajat să realizeze pe anul 
1960 un volum total de 
89.747.000 Jei economii la prețul 
de cost și 59.248.200 lei benefi
cii peste sarcinile planificate pe 
anul 1960.

Să descoperim și să valorifi
căm cît mai deplin rezervele in
terne, să obținem produse de ca
litate superioară cu un preț de 
cost cît mai scăzut, contribuind 
astfel la înfăptuirea politicii par
tidului de dezvoltare continuă a 
economiei noastre socialiste, de 
ridicare a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, iată conținu
tul principal al chemării la 
întrecere socialistă a ce’or 
19 întreprinderi.

Alături de toți oamenii muncii, 
tinerii din toate întreprinderile

din țară au primit cu însuflețire 
chemarea la întrecere socialistă 
lansată de cele 19 întreprinderi 
în cinstea celui de-a| lll-lea 
Congres al P.M.R. Ei sînt hotă- 
rîți ca sub conducerea organiza
țiilor de partid să contribuie cu 
toate forțele lor tinerești la 
obținerea de produse la un preț 
de cost cît mai scăzut și de o 
calitate superioară.

Organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
au acumulat o experiență bună 
în stimularea inițiativelor tinere
tului, în mobilizarea lui la desco
perirea și valorificarea cît mai 
deplină a unor rezerve interne, 
la realizarea de cît mai impor
tante economii.

Este necesar ca această expe
riență să fie extinsă, generali
zată. Activitatea organizațiilor 
U.T.M. din fabrici. întreprinderi, 
șantiere, trebuie îndreptată tot 
mai mult spre mărirea contribu
ției tinerilor la descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne, 
reducerea prețului de cost al 
producției și a cheltuielilor de 
circulație. îmbunătățirea calității 
produselor, realizarea de econo
mii bănești și de materiale peste 
plan, creșterea beneficiilor peste 
plan.

O atenție deosebită trebuie 
acordată in cadrul întrecerii îm
bunătățirii permanente a activi
tății tuturor brigăzilor de pro- 
djeție ale tineretului pentru ca 
acestea sl devină colective de 
muncă puternice, bine organiza
te, fruntașe în îndeplinirea obiec

tivelor întrecerii. Pentru aceasta 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să organizeze generali-, 
zarea experienței bune a brigăzi
lor pe calea schimburilor de ex
periență între brigăzi, între 
responsabilii acestora, să dea o 
mai mare atenție organizării 
într ajutorării în cadrul brigă
zilor. .

Un rol însemnat în descoperi
rea rezervelor interne în îmbu
nătățirea calității produselor îl 
au posturile utemiste de control. 
Activitatea acestora trebuie în-, 
dreptată cu precădere spre des
coperirea căilor de creștere a 
economiilor, spre mai buna or
ganizare a procesului de produc
ție. spre găsirea celor mai 
eficace mijloace pentru îmbună
tățirea calității produselor.

Pentru a spori și mai mult 
contribuția tineretului la îndepli
nirea obiectivelor întrecerii so
cialiste in cinstea Congresului 
partidului, aportul tinerilor la 
realizarea unei producții de ca
litate și la un preț de cost scă
zut, organizațiile U.T.M. trebuie 
să acorde o atenție deosebită ri
dicării continue a calificării pro
fesionale a tinerilor, dezvoltării 
mișcării de inovații în rîndurile 
tinerilor.

O cale importantă în lupta 
pentru scăderea prețului de cost, 
în îmbunătățirea calității produ
selor este larga răspindire a ex
perienței fruntașilor, organizarea 

„Scînteia tineretului" 
(Continuare in pag. 3-a)

în prima zi a întrecerii, la Fab ric<j de încălțăminte „Flacăra 
Roșie** din Capitală a fost creată o nouă brigadă, lată în foto
grafie pe membrii brigăzii discutînd despre noile posibilități de 

reducere a consumului de piele.

Chemarea 
e întărită 
prin fapte

PLOEȘTI (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Bri
gada de turnători — fontă con
dusă de comunistul Nemeș Vio
rel de la uzinele „1 Mai" Ploești 
a obținut un succes important 
încă din primele două zile a’e 
întrecerii pornite în cinstea ce
lui de al lll-lea Congres a! 
P.M.R. In d mineafa zilei de 13 
aprilie a sosit o comandă spe
cială — carcasa pentru cutia 
de viteză de la instalația de 
foraj 4 L.D. Carcasa trebuia fa
bricată în cel mult 32 de ore.

Cine s-o facă ? s-au întrebat 
responsabilul brigăzii și ingine
rul Dumtt-u Rocșăneanu.

— Sandu Alexandru și Po
pescu Tolin. au fost de părere 
membrii brigăzii. Și n-au gre
șit. Cei doi tineri stat bine cu. 
noscuți pentru priceperea și a- 
tenția cu care lucrează.

Organiztndu-și cu pricepere 
locul de muncă, astfel ca să 
nu piardă nici un minut. Sandu 
Alexandru și Popescu Tolin au 
reușit să execute carcasa pentru 
cutia de viteză în numai 16 ore. 
Era primul succes al brigăzii 
In întrecere.

In aceste zile brigada aju
tată de inginerul Rocșăneanu a 
făcut două propuneri: modifi- 
carea sistemului de căptușire a 
cuptorului rotativ prin care lu
nar se vor obține economii de 
6.500 lei, și introducerea siste
mului de evacuare a zgurși -la 
același cuptor cu ajutorul vago- 
netului. Prin reducerea maselo- 
tei la caseta de la troliul frină 
hidromatică, echipa lui Popescu 
Tolin va economisi S0 kg. me
tal la fiecare piesă.

N. PC1U

I

Către
Conferința Națională 

Trienală 
a Partidului Comunist 

din Noua Zeelandă
Auckland

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Conferinței Na

ționale a Partidului Comunist 
din Noua Zeelandă, Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn trimite Conferinței 
un cald și frățesc salut.

Vă urăm noi succese în lupta 
pentru unirea tuturor forțelor 
democratice în frunte cu clasa 
muncitoare în vederea realizării 
aspirațiilor lor spre pace și pro
gres social.

Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn

20 întreprinderi din Capitală 
au răspuns chemării Ia întrecere

ANGAJAMENT: In anul 1960 vor realiza un volum total de 34.917.000 lei economii 
prin reducerea prețului de cost ți 28.497.000 lei beneficii peste sarcinile planificate

Muncitorii, maiștrii tehnicienii și ingi
nerii din fabricile și uzinele Capitalei au 
primit cu entuziasm chemarea la întrecerea 
socialistă lansată în cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al P M.R. de 19 întreprin
deri din țară. Raspunzînd acestei chemări» 
colectivele de muncă din 20 unități indus
triale din Capitală s-au angajat, în cadrul 
unor însuflețite adunări organizate pe în
treprinderi, să dezvolte succesele obținute 
pînă acum prin obținerea unor produse de 
bună calitate și la un preț de cost cît mai 
scăzut, contribuind astfel în și mai mare 
măsură la întărirea și înflorirea economică 
a patriei noastre.

In urma propunerilor făcute de munci
tori și de colectivele pentru descoperirea re
zervelor interne s-au stabilit în întreprin
deri măsuri eficace pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, pentru creș
terea indicilor de utilizare a agregatelor, 
mașinilor și utilajelor, folosirea rațională 
a capacității de producție și mai buna or
ganizare a muncii. Pe baza dezbaterilor 
largi care au avut loc după apariția în 
presă a chemării la întrecere, aceste între
prinderi s-au angajat să realizeze in anul 
1960 un volum total de 34.917 000 lei eco
nomii prin reducerea prețului de cost și 
28.497.000 lei beneficii peste sarcinile pla
nificate pe anul I960. Astfel :

Uzinele „Republica"
— 4.000.000 lei economii la prețul de 

cost prin : reducerea consumului de metal

(1 600 tone), combustibil și energie elec
trică și a cheltuielilor de regie ;

— 4 000.090 lei beneficii.

Uzinele „Semănătoarea"
— 6 000 000 lei economii la prețul de 

cost prin : reducerea consumului de metal 
(700 tone), a cheltuielilor de regie, redu
cerea rebuturilor față de indicele admis și 
alte măsuri :

— 3.000.000 lei benefkiL

Uzinele „Tudor Vladimirescu"
— 3 070.000 lei economii la prețul de 

cost prin : reducerea consumurilor de me
tal (120 tone) și a unor materiale, reduce
rea cheltuielilor de regie etc.;

— îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor și crearea de noi tipuri de pro
duse la un nivel tehnic superior;

— 2.000.000 lei beneficii.

Uzinele „Timpuri Noi"
— 2.500.CC0 lei economii la prețul de 

cost prin : reducerea consumului specific 
de metal (400 tone), a cheltuielilor de re
gie și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor cu 10 la sută

față de indicele admis și realizarea unor 
produse de calitate superioară ;

— 1 000.000 lei beneficii.

Uzinele „Boleslaw Bierut"
— 2.000.000 lei economii la prețul de 

cost prin : reducerea consumului de mate
rii prime șl materiale, energie electrică și 
combustibil, a cheltuielilor de regie etc.;

— reducerea rebuturilor cu 5 la sută fată 
de indicele admis;

— 500 000 lei beneficii peste plan.

întreprinderea metalurgică 
„Dealul Spirei"

— 800.000 lei economii la prețul de cost 
prin : reducerea consumurilor de materiale, 
a cheltuielilor de regie etc.;

— 500.000 lei beneficii.

Uzinele metalurgice 
„21 Decembrie"

— 600.000 lei economii la prețul de cost 
prin: reducerea consumurilor specifice de 
materii prime. înlocuirea unor materiale 
scumpe cu altele ieftine, reducerea rebutu
rilor, creșterea indicelui de folosire a uti
lajelor și alte măsuri ;

— 600 000 lei beneficii.

Uzinele chimice „9 Mai"
— 1.000.000 lei economii prin : reduce-
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La invitația Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, și a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Chivu Stoica, 
în zilele de 11 — 14 aprilie I960 dr Sukarno, președintele și prim 
ministru al Republicii Indonezia, a făcut o vizită de stat în Republica 
Populară Romină.

In această vizită președintele Sukarno a fost însoțit de ministrul 
Afacerilor Externe, dr. Subandrio, ministrul Dezvoltării Industriei 
Populare, dr. Suharto, directorul Cabinetului Președintelui, dr. Tamzil, 
ambasadorul cu misiune specială, Adam Malik, precum și de alți 
demnitari ai Republicii Indonezia.

In Republica Populară Romină, președintele Sukarno și înalții 
oaspeți indonezieni care îl însoțesc, au vizitat instituții de artă, 
științifice, obștești din București și regiunea Ploești.

Populația Capitalei și a celorlalte localități vizitate a întîmpinat 
cu căldură pe președintele Sukarno și pe ceilalți înalți demnitari in
donezieni, manifestîndu-și sentimentele de sinceră prietenie pe care 
poporul romîn le nutrește față de poporul indonezian.

In timpul vizitei, între conducătorii de stat ai Republicii Populare 
Romîne și ai Republicii Indonezia au avut loc convorbiri la care au 
participat;

Din partea Republicii Populare Romîne:
Ion Gheorghe Maurer, președintele Prezidiului Marii Adunări Na

ționale, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe. Ilie Murgulescu. mi
nistrul Invățămîntului și Culturii și Pavel Silard, ministrul Repu
blicii Populare Romine la Djakarta.

Din partea Republicii Indonezia:
Dr Sukarno, președinte și prim-ministru, dr. Subandrio, ministrul 

Afacerilor Externe, dr. Suharto, ministrul Dezvoltării Industr.ei Popu
lare, dr. Tamzil. directorul Cabinetului Președintelui și Adam Malik, 
ambasador cu misiune specială.

In cursul convorbirilor care s-au desfășurat intr-o deplină înțele
gere reciprocă, s-a făcut o trecere în revistă a relațiilor dintre cele

două țări, precum și un schimb de păreri asupra principalelor prtM 
blem€ ale situației internaționale actuale.

Conducătorii de stat romîni și indonezieni constată cu satisfacție 
că în politica lor externă guvernele celor două țări sprijină pe deplin 
principiile coexistenței pașnice ; ei nutresc dorința sinceră de a-și 
aduce și pe viitor contribuția la lupta pentru preîntîmpinarea unui 
nou război, la dezvoltarea colaborării între state, indiferent de siste, 
mul lor social.

Ambele părți își exprimă satisfacția față de destinderea ivită în 
ultimul timp în situația internațională și apreciază meritul ce revine 
popoarelor din întreaga lume ca și oamenilor de stat de răspundere 
care sînt adine pătrunși de conștiința necesității de a promova cauza 
păcii.

Convinși că numai realizarea dezarmării va putea elibera omeni* 
rea de spectrul amenințător al războiului termonuclear, conducătorii 
de stat ai Republicii Populare Romîne și ai Republicii Indonezia de
clară că acordă tot sprijinul lor oricărei inițiative care poate duce 
la înfăptuirea dezarmării generale și totale.

Cele două guverne salută apropiata conferință la nivel înalt și își 
exprimă speranța că ea va avea rezultate rodnice, înlesnind soluțio* 
narea, pe calea tratativelor și înțelegerii, a celor mai importante 
probleme internaționale. De asemenea, cele două părți consideră că 
ar servi cauzei păcii dacă popoarele Asiei și Africii ar avea prilejul 
de a-și face auzit glasul și de a-și avea reprezentate interesele I4 
viitoarele conferințe la nivel înalt.

Cele două părți își exprimă speranța că toți participanții la confe- 
rința de la Geneva pentru încetarea experiențelor cu arme nucleare 
și ia conferința pentru dezarmare a Comitetului celor 10 state vor 
ține seama de spiritul Cartei O.N.U. și vor fi călăuziți de dorința 
universală de pace a popoarelor, astfel incit să aducă o contribuție la 
rezolvarea grabnică a problemei dezarmării.

Cu prilejul discuțiilor, cele două părți au subliniat cu o deosebită 
satisfacție că in prezent, la 5 ani de la istorica conferință a țărilor 
din Asia și Africa, principiile Bandungului se bucură de aprobarea
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Solemnitatea semnării Declarației 
comune romino -indoneziene

Aspect de Ia solemnitatea semnării Declarației.

Joi dimineață, la Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne a avut 
loc solemnitatea semnării Decla
rației comune romino-indonezie- 
ne cu prilejul vizitei președinte
lui Republicii Indonezia, dr. Su
karno, în Republica Populară 
Romină, a acordului de colabora
re științifică și tehnică și a acor
dului de colaborare culturală în
tre cele două țări.

Declarația comună romino- 
indoneziana cu prilejul vizitei 
președintelui Republicii Indone
zia, dr. Sukarno, în Republica 
Populară Romină a fost semna
tă din partea romină de preșe

dintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer, iar din partea indone
ziana de președintele Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno.

Acordul de colaborare științifi
că și tehnică între guvernul Re- 
publicii Populare Romîne și gu
vernul Republicii Indonezia a 
fost semnat din partea romină 
de Gherasim Popa, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, ial 
din partea indoneziană de dr. 
Suharto, ministrul Dezvoltării In
dustriei Populare.

Acordul de colaborare cultura
lă între Republica Populară Ro-

mînă și Republica Indonezia a 
fost semnat din partea romină 
de Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, iar din par- 
tea indoneziana de dr. Suban
drio, ministrul Afacerilor Exter
ne.

La solemnitate au participat î 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, general de arma

tă Leontin Sălăjan, Ștefan Voi* 
tec, Anton Moisescu, Mihail Ha
lea, Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Ilie Murgulescu, mi* 
nistrul învățămîntului și Culturii, 
și alți miniștri, precum și Pavel 
Silard, ministrul R. P. Romîne 
la Djakarta.

Din partea indoneziană la so
lemnitate au participat î dr. 
Tamzil, directorul Cabinetului 
Președintelui, Adam Malik, am
basador cu misiune specială, și 
alți colaboratori care îl însoțeso 
pe președintele Sukarno în vizita 
din R. P. Romînă.

Plecarea președintelui Republicii

Indonezia, dr. Sukarno
Joi după-amiază a părăsit Ca

pitala, președintele Republicii 
Indonezia, dr, Sukarno, care a 
făcut o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La aeroportul Băneasa mii de 
bucureșteni au venit să i salute 
pe înaltul oaspete.

Pe pavilioanele aeroportului au 
fost arborate drapelele de stat 
ale R.P. Romîne și Republicii 
Indonezia, în limbile romînă și 
indoneziană erau scrise lozinci 
închinate prieteniei dintre cele 
două popoare.

La plecare președintele Su
karno a fost condus de tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prim-secretar al C.C, 
al P.M.R , Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră
ghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălă

jan, Ștefan Voitec, Anton Moh 
sescu, Mihail Ralea, Gherasim 
Popa, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Avram, Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Ilie 
Murgulescu, ministrul învățămîn
tului și Culturii și alți membri 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și ai guvernului, pre
cum și de Pavel Silard, ministrul 
R.P. Romîne la Djakarta.

Au fost prezenți conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, generali și 0-

fițeri superiori, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale, zia* 
riști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față Adam Malik, 
ambasadorul cu misiune specială 
al Republicii Indonezia, și șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport coman
dantul gărzii de onoare, a pre* 
zentat președintelui Sukarno ra
portul. S-au intonat Imnurile de 
stat ale Republicii Indonezia și 
R.P. Romîne. Președintele Su
karno, însoțit de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a trecut în 
revistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice și persoanele ofi
ciale care au venit să-l conducă 
la aeroport.

Adresindu-se președintelui In* 
doneziei, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer, a rostit un 
cuvînt de rămas bun.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Sukarno.

Miile de bucureșteni veniți la 
aeroport l au salutat călduros pe 
președintele Indoneziei, mani
festând pentru prietenia dintre 
popoarele romîn și indonezian, 
pentru pace și colaborare inter-

Pe aeroport, înaintea plecării.

(Continuare în pag. 3-a)

Citifi
în pag. 3-a:

— Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Mauror.

- Cuvîntarea președintelui 
Sukarno.



Cartea de popularizare a științei
-ANCHETA NOASTRĂ

Zeci de tineri în jurul unui 
stand cu cărți de popularizare 
a științei,—iată o imagine des 
întîlnită în mai toate librări
ile de pe euprinsul țării To
tal desconsiderată in trecut, 
cînd nimeni nu se îngrijea de 
răspindirea științei in rîndui 
maselor, literatura de popu
larizare a științei se bucură 
astăzi de grija neprecupețită 
a statului democrat-popuiar.

Sutele și sutele de broșuri 
de popularizare a științei, 
editate de S.R.S.C., de Editu

ra Tineretului, de Editura 
Agrosilvică și de alte edituri 
din țara noastră, au găsit un 
larg răsunet în rlndurile tine
retului nostru. Numai in 
cursul anului trecut au apărut 
broșuri noi și reeditări intr-un 
tiraj de aproape un milion de 
exemplare Semnificativ este 
de asemenea faptul eă la o se
rie de broșuri întregul tiraj 
s-a epuizat doar in citeva zile 
sau citeva săptămini de ia a- 
pariție.

Oamenii de știință (mulți 
dintre el reprezentanți de frun

te al științei romîneștl) au ela
borat lucrări de valoare care 
se adresează celor mai largi 
pături de oameni ai muncii, 
de profesii foarte variate cu 
un nlvțl de cunoștințe dife
rit, dovedind in practică că 
au înțeles indicațiile marelui 
Vladimir Hid Lenin cu privire 
la popularizarea științei în 
mase care spunea că : „Popu
larizarea.., este toarte departe 
de vulgarizare, de banalizare. 
Seriltorul popularizator apro
pie pe cititor de o idee pro. 
fundă, plecind de la datele

cele măi simple șl îndeobște 
cunoscute, arățînd, cu ajuto
rul unor raționamente simple 
sau a unor exemple bine alese, 
concluziile principale care se 
pot trage din aceste date, pu. 
ne mereu pe cititorul care gin- 
dește în fața a noi și noi pro
bleme. Scriitorul popularizator 
nu presupune un cititor care 
nu g.îndește, care nu vrea sau 
nu știe să gindeaseă, dimpo
trivă, el presupune la cititorul 
Hedezvoltat o serioasă intenție 
de a lucra cu capul șî-i ajută 
să Iacă această muneă seri

oasă și grea, ii conduce, flju. 
tindti-1 să facă primii pași șl 
invățîndu-l să meargă mai de‘ 
parte singur".

Ancheta noastră pe care o 
publicăm în pagina de astăzi, 
prezintă citeva din părerile 
unor oameni de știință scri
itori de literatură de populari
zare a științei, a unor cititori 
pu privire la citeva din succe
sele și în special lipsurile 
acestei literaturi păreri de 
care vor ține cu siguranță 
seama în viitorul apropiat edi
turile noastre.

ÎN SPRIJINUL RIDICĂRII 
CALIFICĂRII TINERETULUI

O POARTĂ SPRE CETATEA ȘTIINȚEI
Literatura de popularizare a științei este 

privita la o scară de valori foarte diferite 
‘ de oamenii de știință ; unii o mai privesc cu 

indiferență dar cea mai mare parte dintre 
savonții patriei noastre o privesc cu atentă 
prețuire. Masele larcji în schimb au o sin
gură atitudine pentru cartea bine scrisă și 
cu fond - dovedită de rapida epuizare a 
colecțiilor de popularizare a științei.

Unii învățați au o adevărată repulsie 
pentru acest gen, pe care îl socotesc minor 
și devalorizant pentru adevărul științific, 
care nu poate fi „popularizat" datorită 
lipsei de pregătire prealabilă necesară în
țelegerii problemelor tratate.

Nu acesta a fost cazul unor oameni de 
știință de seamă, care n-au cruțat timpul 
lor, pentru elaborarea lucrărilor adresate 
maselor larg!. Numele academicienilor C. I. 
Parhon, Tr. Sâvulescu și alții si n-t unanim 
cunoscute prin contribuția adusă la răspîn- 
direa cunoștințelor științifice în țara noastră.

Cu toții însă au fost împotriva vulgari
zării științei. Prin aceasta se scade nivelul 
științific, se sărăcește conținutul și nu rare
ori se denaturează fondul.

academician Ștefan Milcu
Secretar prim al Academiei R.P.R.

Nu vom rupe nici un virf de peniță pen
tru asemenea literatură.

De fapf literatura științifico de populari
zare constituie un gen special, în care 
adevărul științific este păstrat intact, făcut 
accesibil și interesant prin tratarea deose
bita a subiectului. Faptele și ideile princi
pale, eliminarea controverselor savante, pu
nerea în evidență a factorului uman in 
descoperirile științifice, experiența personală 
și exprimarea adecuată, sau - dacă este 
posibil, - cu q fârîmă de tqlenț literar «• 
asigură o bună lucrare de popularizare 
științifică.

In ultima perioadă de timp qu început 
să apară cărți de popularizare de un nivel 
mai ridicat, care se apropie mai mult de 
scrisul unui specialist, păstrînd in același 
timp, formularea mai simplă și capabilă 
să mobilizeze imaginația și interesul, ca
racteristic genului de popularizare ele men- 
tară.

Revoluția culturală a făcut ca pentru mi
lioane de oameni știința să devină accesi
bilă. Scrisul științific de popularizare, la ni
vele diferite, răspunde informării științifice 
a maselor poporului nostru, ținut atâtea se 
cole în ignoranță.

Mii de tineri vor intra poarta științei 
prin lectura lucrărilor de popularizare, Un 
număr dintre el vor deschide mal tirzlu 
porțile uzinelor și laboratoarelor unde se 
creează știința. Prima mea lectură despre 
pașionanta problemă a originei omului și 
evoluției a foșt o modestă scriere de popu
larizare.

încheind finalul cîtorva lucrări de popu
larizare ce le-am scris, am avut speranța 
că alți tineri din alte generații vor parcurge 
o experiență similară.

In complexul multiplelor forme prin care 
știința și cultura este dăruită maselor, lite
ratura de popularizare își are locul ei, ca 
o primă treaptă în lanțul formelor de in
formare și educare de care avem nevoie 
in formația omului nou, eliberat de preju
decăți și ignoranță, capabil să construrască 
noua societate socialistă.

Cu toate succesele remarcabile 
obținute, literatura de populari
zare a științei și tehnicii nu cu
prinde astăzi încă decît o parte 
din problemele care îi revin. O 
sarcină care mi șe pare deosebit 
de importantă în acest domeniu 
este lărgirea tematicii.

Realizările științei și tehnieii 
se supeed intram ritm 
De aceea lucrările de populari
zare trebuie să țină pasul cu rit
mul acestor realizări. Astfel în 
unele domenii ultimele lucrări 
de popularizare existente sînt a- 
părute acum 1—2 ani și nu mai 
corespund nivelului actual. Se 
impune deci reactualizarea lor.

O atenție mai mare ar trebui 
acordată problemelor legate di
rect de producție Cu părere de 
rău putem spune eă în colecția 
S.R.S.C. sau în colecțiile științi
fice ale Editurii Tineretului nu 
putem găsi nici o lucrare 
popularizare care să ajute 
rilor muncitori să cunoașcă 
bine mașinile, să înțeleagă 
bine procesele tehnologice.

uimitor.

de 
tine» 
mai 
mai

Ca tehnician, propun edituri
lor noastre care elaborează lu
crări de popularizare a științei, 
să editeze lucrări care să dea 
explicații concrete în vederea 
punerii în aplicare a metodelor 
pentru obținerea de economii de 
metal, de combustibil etc.; intro
ducerii tehnicii noi în funcțio
narea unor instalații cu largă 
răspîndire in industrie și agri
cultură etc. în domeniul energe
ticii, ar fi utilă explicarea și 
popularizarea metodelor folosite 
la unele întreprinderi care au 
obținut succese deosebite în eco
nomisirea energiei și combustibi
lului a metodelor de folosire a 
resurselor energetice secundare în 
diferite ramuri ale industriei etc. 
Exemple asemănătoare pot fi 
date desigur și din alte dome
nii Astfel de bromuri ar contri
bui la educarea politehnică a ti
neretului, ar deveni un ajutor 
nemijlocit în activitatea practică 

producție a unor mase largiîn

ÎNALTA 
ținutâ 

IDEOLOGICA
In ultimii ani am citit un nu

măr mare din broșurile editate 
de S.R.S.C.

Aș vrea să fac citeva obser
vații asupra unor lucrări de 
popularizare a științelor socia
le, lucrări menite să ajute pe ci
titori să înțeleagă marile pro
bleme sociale actuale, să-și însu
șească ideologia marxișt-leni- 
iiistă și politica partidului, să 
cultive patriotismul și interna
ționalismul socialist.

lată de exemplu cartea „Omul 
și mașina în capitalism și so
cialism". Autorul reușește să a- 
rate cititorului ca dezvoltarea 
tehnicii în capitalism duce la 
adîncirea mizeriei șî șomajului 
pentru oamenii7 muncii, demon- 
strîndu-ne că numai în socia
lism se poate vorbi de progres 
tehnic care servește omului, ma
selor muncitoare. Lucrarea are 
și o puternică forță mobiliza
toare. Așa sînt cele mai multe 
cărți de popularizare apărute în 
colecția* S.R.S.G. și în alte edi
turi.

Dar mai apar și lucrări care 
nu-1 ajută pe cititor să tragă 
concluzii filozofice, să pătrundă 
în miezul fenomenelor, nu-1 a- 
jută să-și întregească concepția 
științifică despre lume.

Cartea lui St. Popescu „Le
gile naturii și societății'... deși 
prin tematică este actuală, tra
tarea ei este lipsită de această 
calitate, exemplele fiind prea 
puțin apropiate de viața actuală 
a țării noastre. în broșură nu 
este explicată importanța pe 
care o are descoperirea legilor 
naturii și societății, pentru con
struirea socialismului. Meritele 
lucrării sînt reduse și de faptul 
că autorul nu ia atitudine hotă- 
rîtă împotriva concepțiilor idea
liste contemporane cu privire la 
natură și societate, înlocuind de 
foarte multe ori combaterea ar
gumentată și convingătoare a 
ideologiei burgheze prin fraze 
generale.

lată deci cum o lucrare care 
dintr-un anumit punct de ve
dere putea sa fie un îndemn la 
studiul filozofiei, care ! putea a- 
juta pe cititor să înțeleagă le
gile dezvoltării naturii și socie
tății a devenit o carte care nu-1 
ajută în mod satisfăcător pe ci
titor să înțeleagă legătura din
tre legile sociale șl activitatea 
oamenilor, să pătrundă în esen
ța noțiunilor și tezelor filozofi
ce expuse.

Trebuie arătat că în colecția 
S-R-S.C. au apărut prea puține 
lucrări din domeniul științelor 
sociale ale materialismului dia
lectic și istoric.

Insuficient sînt abordate în 
lucrările de popularizare a știin
ței, problemele de etieă, proble
mele trăsăturilor morale ale o- 
mului înaintat, problemele edu
cației comuniste.

în sfîrșit aș vre& să sugerez 
editurilor noastre că pe noi, stu
denții, ne-ar interesa foarte mult 
o serie de lucrări care să pre
zinte citeva probleme legate de 
istoria celor mai diverse ramuri 
ale științei și artei, care să con
tribuie la educația noastră cul
turală.

VĂSILE POPESCU 
student anul V, Facultatea 
de filozofie, Universitatea 

„C. I. Parhon."

PENTRU O BOGĂȚIE DE IDEI 
FILOZOFICE

Gadea de popularizare trebuie 
scrisă viu. antrenant, să euee- 
rească pe cititor, să fie, a$a cum 
cerea marele popularizator so. 
vietic llin, o „povestire despre 
știință".

Dar, totodată povestirea des
pre știință trebuie să lărgească 
orizontul, să contribuie la seu- 
șarea esenței fenomenelor, a in
terdependenței lor, a dezvoltării 
lor în timp. Fără aceasta, lucra
rea de popularizare, chiar atunci 
cînd e scrisă cu vervă, riscă să 
devină un bazar de curiozități, 
o împărăție a „misterelor" fas
cinante, dar de neînțeles. Iată 
de ce scriitorul popularizator 
este dator sâ interpreteze fapte
le prezentate în singura concep
ție despre lume care le lumi nea. 
ză înțelesul și le deslușește des
fășurarea, materialismul dialec
tic și istoric. A.i ajuta pe oa. 
meni sâ acumuleze cunoștințe și

a le trezi gustul pentru a deveni 
ei înșiși căutători ai comorilor 
științei, este fără îndoială folo
sitor și necesar; numai viziunea 
dialectică poate însă orienta pe 
cititorul setos să afle explicația 
fenomenelor și să cunoască in 
adincime adevărul dindu.i tot
odată siguranță in generalizarea 
cunoștințelor ș, aplicarea in 
practică a celor aflate.

După părerea mea, la orice 
nivel de popularizare, inclusiv 
(ba aș spune mai cu seamă) in 
cărțile adresate acelor dm on 
care abia trebuie atrași spre 
știința și cultură sau in cărțile 
destinate copiilor — nu trebuie 
să lipsească coucluziile fitozoii- 
ce materialiste după cum indis
pensabilă este și combaterea te
zelor reacționare retrograde. To
tul este să găsești un limbaj 
adecvat

Așa cum au arătat de altfel

LITERATURII ATEISTE
- LOCUL CUVENIT

MÂI MULTE
DE EDUCAȚIE

LUCRĂRI
SANITARĂ

de muncitori pentru aplicarea 
conștientă a proceselor tehnolo
gice și a metodelor avansate, ar 
dezvolta inițiativa, ar stimula in
vențiile și inovațiile, ar contribui 
la o mai largă punere în apli
care a sarcinilor imediate trasa
te de partid, ar constitui cel mai 
nimerit mijloc pentru continua 
perfecționare a calificării tineri
lor muncitori.

Legătura dintre cei care scriu 
si editează lucrările de popu
larizare a științei și tehnicei pe 
de o parte și masele de tineri 
cititori pe de altă parte trebuie 
să fie mai strînsă. Ea poate fi 
stabilită prin consfătuiri cu citi
torii, anchete, chestionare etc. 
Numai astfel se pot cunoaște 
problemele care interesează și 
frămîntă tineretul, ce anume ar 
dori el să citească, ce părere are 
el despre lucrările citite etc. De 
asemenea lucrările editate tre
buie urmărite și după apariția 
lor. Unele broșuri care se epui
zează repede nu sînt reeditate 
deși sînt cerute de cititori.

Autorii lucrărilor de populari
zare poartă o mare răspundere 
socială.
fiecare luerare bună de popu
larizare a științei 
este încă o contribuție la edw 
tarea omului nou, constructor al 
socialismului in țara noastră.

Gonf. univ. ing.
N1GOLAE DANILA

Candidai în științe tehniee.

Nu trebuie uitat eă

Una dintre eele mai puternica 
și persistente rămășițe ale trecu
tului în conștiința oamenilor 
este misticismul.

în combaterea misticismului, 
literaturii de popularizare ii re
vine un rol deosebit de impor
tant.

Trebuie să remarcăm ca bine
venite unele traduceri din lim
ba rusă, pe teme științifico- 
ateiste, realizate de către Edi
tura politică și Editura militară.

Se impune însă elaborarea 
unui mai mare număr de bro
șuri originale de popularizare 
științifico ateistă, care să abor
deze unele probleme majore ale 
conținutului ideologiei religioase 
ca. de pildă, rădăcinile sociale 
.și gnoseologice ale religiei, ori
ginea și esența creștinismului, a- 
devărata semnificație a legende
lor biblice, caracterul dăunător 
al sărbătorilor și ritualurilor re
ligioase. esența de clasă a mo
ralei religioase, tradițiile mate- 
rjaliste în gîndirea științifică 
din țara noastră. Este de ase
menea necesară publicarea unor 
lucrări care să dovedească pe 
înțelesul maselor largi ale tine
retului nostru cum cele mai di
verse ramuri ale științei con
temporane dărîmă din temelii 
prejudecățile religioase, precum 
și a unor lucrări de ansamblu.

Din acest punct de vedere este 
cu totul inadmisibil faptul că 
planul editorial pe 1960 al Edi
turii Tinerelului nu prevede ela
borarea unor lucrări care să pre

xinte eîtera din problemele ma
jore ale propagandei ateiste.

Deosebita! interes al publica* 
lut cititor pentru lucrările de 
popularii*re ateiste a-a vădit ea 
prisosință prin epuizarea rapidă 
a unor broșuri de popularizare 
editate în Colecția S.R.S.C.

Este necesar ea în elaborarea 
broșurilor de popularizare pe 
aceste teme să se țină seama 
ca ele să poată pătrunde în cele 
mai largi mase și sâ fie înțe
les® de acestea. De aceea, pre
zentarea științifică trebuie să se 
împletească cu o tratare vie, a- 
tractivă, accesibilă înțelegerii 
oamenilor muncii de la orașe și 
mai ales dc la sate.

Stilul ermetic, pretențios. a- 
bordarea problemelor într o ma
nieră greoaie. („Există oare soar
tă?" de Al. Tănase), prezentarea 
incoherentă a faptelor și tendin
ța de vulgarizare („Cerul și Pă- 
mîntul" de Matei Alecsescu) tre
buie să fie străine căiții de 
popularizare ca de altfel orică
rei lucrări. în această direcție 
colectivul editorial al S.R.S.C. 
trebuie să manifeste în viitor 
mai mare exigență.

O deosebită eficacitate în edu
carea oamenilor muncii și în 
special a tineretului în spiritul 
unei concepții științifice despre 
lume ar avea abordarea genu
lui literar artistic în munca de 
popularizare științifico ateistă.

VASILE OPRESCU 
erelor științific la Consiliul 

de conducere S.R.S.C.
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ANOTIMPURI

dezbaterile unei consfătuiri or
ganizate de S.R.S.C.» auto
rii multor lucrări de populariza
re a științei nu se străduiesc sâ 
înlesnească cititorilor ca odată 
cu însușirea cuno$liirt?kw d»n 
diverse domenii ale itiidțci sâ-Și 
însușească mai lemetote mate
rialismul dialectic șj ahtic.

Lnora dîolrc auton na u z-ar 
putea reproșa că din broșunie 
vense de ei hpsesc concluziile 
filozofice. Acestea »*ni irv»â pre
zentate intr-o formă prea gene
rală. de obicei intr-o pagină, 
două, la sfirșitul lucrării, insufi
cient legate de textul broșurii. 
Astfel, lucrarea „Cum s-au îor- 
Tuat și cura au evoluat continen
tele și oceanele*' de conf. univ, 
I. Ridulescu. deși are merite 
(expune date noi ale științei, 
prezintă pe larg cuceririle știin
ței sovietice și combate teze 
idealiste contemporane cu privi- 
re la tema abordată). șuieră d* 
piratul amintit Autorul ar fi 
trebuit sâ urmărească ca ideile 
materialismului dialectic și în
deosebi ideea evoluției pe care 
le consemnează fugitiv in con
cluziile broșurii, să rezulte din 
Întreaga expunere.

Pe această linie noi putem 
spune că nici autorii lucrărilor 
consacrate problemelor de geo
logie, de geografie nu se preocu
pă îndeajuns cu desprinderea 
concluziilor filozofice pe care 
cărțile respective le impun.

Consfătuirea sus-aminiitâ a 
arătat de asemenea necesitatea 
de a lupta împotriva tendinței 
de a prezenta cunoștințele știin
țifice pur descriptiv, insuficient 
de combative fără să și urmă
rească in întreaga lucrare alege
rea faptelor esențiale și analiza
rea lor m lumina materialismu
lui dialectic și istoric, ca autorii 
și redactorii să vegheze în per
manentă ca problemele ideolo
gice să nu fie incluse artificial 
ci să respire din întreaga lucra
re, iar concluziile filozofice ce 
decurg din tema tratată să fie 
organic legate de problemele 
abordate.

L M. ȘTEFAN

CONDIȚIE
Cartea de popularizare a știin

ței și culturii ne este de mare 
folos. Variate ca tematici și 
editate într un număr iot mai 
mare, aceste lucrări de volum 
mic, ușor de citit, contribuie la 
ridicarea nivelului nostru de 
pregătire, la formarea unui ori
zont larg de cunoștințe, lucruri 
cerute imperios de sarcinile con
struirii socialismului,

Eu aș vrea să spun citeva cu
vinte, despre modul cum sint 
scrise aceste lucrări.

Am citit cartea „Strămoșii 
omului", apărută în colecția 
S.R.S.C-, o carte interesantă din 
care fim învățat mulțe lucruri 
folositoare, Această carte a con
tribuit din plin la îmbogățirea 
cunoștințelor mele cu privire la 
apariția omului pe pămînt. Dar 
în această carte, am întîlnit nu
meroase cuvinte, uneori pasaje 
mai mari pe care eu nu le-am 
înțeles, și nici alți tovarăși de 
muncă.

Așa am pățit și cu alte lu
crări ca „Există oare soarta'? 
(Al. Tănase), „Petrochimia — o 
ramură industrială nouă" (de

Este un lucru cunoscut c| o 
bună stare de sănătate 
să ti-o făurești, să ți-o 
folosind toate condițiile 
create în prezent.

Practica ne dovedește 
mai importantă formă de edu
cație sanitară a masei largi a 
oamenilor muncii sînt lucrările 
de popularizare științifică, sînt 
broșurile care șe adresează di
rect fiecărui om, demonstrîndu-i 
cum trebuie să se comporte pen
tru a-și ocroti sănătatea.

In tara noastră in anii pu
terii populare, au luat o largă 
dezvoltare mijloacele de educa
ție sanitară in școli, propagan
da sanitară pentru mase, 
acțiunile educației sanitare 
unităților medicale- Cartea 
popularizare științifică, 
crările monografice asupra 
nor probleme sanitare joacă 
lături de presă, radio, cinema
tograf, televiziune, un rol tot 
mai important. Succesele obți
nute in această direcție sînt cu
noscute.

Aș vrea să subliniez doar fap
tul că în prezent »e simte din ce

trebuie 
cultivi 

ce sînt

că cea

Șî 
a ie 
de 
iu- 
u- 
a-

... ce mai acută necesitatea apa
riției unor lucrări scrise special 
pentru tineri și care să trateze 
diverse probleme legate de igie
na școlară, de problemele cultu
rii fizice ale tineretului, de pro
blemele călirii organismului, de 
problemele educației sexuale 
etc. Se simte nevoia unor Iu- 
erări pentru tineri în legătură 
cu normele de alimentație rațio
nală.

Cărțile de educație sanitara 
ale tineretului nostru trebuie să 
dobîndească un rol tot mai im
portant în ansamblul lucrărilor 
de popularizare a științei. Ele 
vor avea un răsunet tot mai 
mare în măsura în care vor fi 
scrise de oameni cu o vaștă ex
periență, care vor avea price
perea să redea în mod plastic, 
concret, problemele fundamenta
le ale educației sanitare a tine
retului.

în

Dr. AL. BULLA
Secretar general al Ministe
rului Sănătății și Prevederi

lor Sociale

COPIILOR
O LITERA TURA

SPECIFICĂ
Cu toate că în ul

tima vreme a a- 
părut o avalanșă 
de lucrări cu tema
tici variate și intere
sante, literatura de 
popularizare științifi
că pentru capii a 
fost vitregită. Am 
așteptat cu nerăb
dare în ultima vreme 
să apară titluri noi.

Promițătoarea co
lecție a Editurii Ti
neretului .Să știm" 
— in care trebuie să 
menționez lucrări 
care au trezit un 
viu interes in riadul 
elevilor ca „Poves
tea unei raze de soa
re" de llie Barba, 
sau lucrarea lui 1. W. 
Ștefan țntitulati „Din 
tainele cerului" — 
este totuși insuficien-

De ce n-ar apare 
și pentru cei mici o 
bogată literaturi de 
popularizare știiețifi-

că care să răspundă 
zecilor de probleme 
Jte care fi le pun i» 
egături cu diferite 

fenomene privind lu
mea înconjurătoare. 
Nu este oare o pro
blemă la fel de im
portantă ca și miile 
do cititori de 10-15 
ani avizi de a cu
noaște cuceririle ce
lor mai variate do
menii ele cunoașterii 
umane să-fi însușeas
că pe calea unei li
teraturi de bună ca
litate o concepție 
științifică ?

Din acest punct de 
vedere nici colecția 
Jn ajutorul activită
ții practice a pionie
rilor și școlarilor".

cu toate succesele ei 
din ukimii ani nu 
umple golul existent.

Noi, profesorii, a- 
vem datoria să for
mam încă de la a- 
ceastă virsiă o ca*-

materialist- 
copiilor, 

a- 
mai

eepție 
dialectică 
dar in acest sens 
v-em nevoie de 
mult ajutor din par
tea editurilor.

lată deci că în ca
drul acestei anchete 
în care răspundem 
la felul in care a pă
truns literatura de 
popularizare științifi
că în riadul maselor, 
în calitate de profe
soară de fizieă și di
rigintă, trebuie să 
seziseț că o masă 
importanți de citi
tori. elevii pe 
îi instruim și 
cam. nu se t 
în 
de o asemenea lite
ratură care sd con
tribuie din plin la 
educația lor științi
fici.

care 
edu- 

nu se bucură 
suficientă măsură

prof.
R. DRAGOMIR 

dirigintă — Școala 
102 București

ESENȚIALĂ -ACCESIBILITATEA
prof, univ, I. V. Nicolescu și 
irig V. Mitrofanovici) care sini 
scrise după părerea mea înlr-un 
mod inaccesibil maselor largi de 
cititori.

Primul capitol al lucrării 
„Există oare soartă?" este scris 
atit de neclar incit nu cred că 
cineva sâ se poată lămuri in
tr-adevăr asupra originei ere. 
dințai în soartă. Fraze ca 
acestea : „A rupe insă intim- 
plarea de necesitate și a le opu
ne in chip metafizic, sau a afir
ma că nu există decît întlm- 
plare, înseamnă a transforma ne
cesitatea în ceva misterios, în- 
tr-o pură minune sau în soartă. 
Ideea unor întîmplări, desprinse 
de orice cauzalitate și nocesi. 
țațe reală, obiectivă .— iută una 
dip formele sub care apare in 
mințile oamenilor neștiutori, ne
cultivați credința în soartă" nu 
se potrivesc nicidecum unor bro
șuri de popularizare, nu spun 
nimic unui om care nu are o 
prealabilă cultură filozofică.

Unele cărți de popularizare 
au un caracter cenușiu, mono
ton, folosesc un limbaj sec, a-

bundind în noțiuni tehniciste 
greu de înțeles și neexplieate. 
Mie personal mi au plăcut toc
mai acele lucrări de popularizare 
care au reușit să mă captiveze 
nu numai prin subiect ci și 
prin modul în care au fost scri
se, prin modul în care erau ex
puse ideile. Lucrarea prof. univ. 
Ed. Nicolau ..Electronica in 
știința și în industrie" a întru
nit din plin aceste condiții.

După părerea mea. literatura 
de popularizare trebuie <ă se a- 
propie mai mult de beletristica 
ceea ce îi va da o mai mare 
putere de pătrundere. Accesi
bilitatea, caracterul popular sini 
nu o simplă cerință, printre al
tele, ci reprezintă însăși condi
ția răspîndirii în mase a cu
noștințelor științifice. In modul 
de expunere trebuie mai multă

originalitate. Mă gîndesc 
exemplu la forma de întrebări 
și răspunsuri înlănțuite intre 
ale, in care cel care răspunde, 
grudind cunoștințele reușește 
să-l captiveze pe cititor, forma 
dialogurilor, a adresării directe 
(nu numai în introducere).

Autorii noștri ar trebui să se 
gindeaseă ce multă dreptate 
avea marele scriitor Maxim Gor- 
chi care a spus de multo ori că 
..nu trebuie să existe o deose
bire radicală intre 
trist ică și cea de 
a științei"

Lucrări din 
domenii scrise pe . 
lor mai largi mase de cititori 
— iată ce dorini noi din partea 
editurilor noastre.

EFTIMIE NICOLAE 
strungar secția bachelită 

Uzina „Electronica"

cele

de

cartea bele 
popidarizare

Stiinta

și tehnicii

ILUSTRAȚIE
ADECVATĂ 

GENULUI
Datorită faptului că 3e adre

sează unor mase mari de ci
titori stilul cărții de populari
zare trebuie șă fie clar, atră
gător, aș spune chiar agitatoric 
In afară dg aceasta cartea de 
popularizare a științei mai are 
nevoie de un mijloc fără de care 
nu-și poate duce la bun sfîrșit 
misiunea : o ilustrație bună.

Deși ?i în acest domeniu s-au 
făcut progrese importante mai 
aleș In ultimii ani, totuși aces
tea sînt insuficiențe,

In colecția „Știința învinge", 
în colecția S.R.S.C. se mai în- 
tîlnește încă destul d« des, falsa 
ilustrație tehnică, care nu este 
nici de popularizare, dar nu este 
nici tehnică.

U.n prim paș pentru descătu
șarea acestui gen de ilustrații 
s-a făcut în colecția „Știința în. 
vinge“ cu desenele făcute la 
cartea „Mecanica pentru tineret". 
Vie, eu mult umor, eu o trăsă
tură sigura și atractivă, aceas
tă ilustrație a arătat în mod evi» 
dent cum respecting integral 
realitatea și considerațiile știin
țifice, o ilustrație bună, comple. 
tează * ................

Tot așa ilustrațiile lui D. fo- 
ncscu la cărțile apărute în co
lecția „Să știm" pentru școlar1" 
miei au dovedit cum prezentarea 
artistică și problemele științifice 
nu se exclud ci se întregesc, du- 
cînd la realizări excepționale, 
dacă sînt atacate cu talent și 
înțelegere pentru ambele aspecte 
ale temei date.

Un gen de ilustrație care din 
păcate a fost mult prea puțin 
folosit în acest domeniu (excep
ție cartea „Spre Sud“ de Emil 
Racoviță) este fotografia, ale 
cărei largi șj extrem de variate 
posibilități nu au fost mai de 
loc folosite.

Și totuși nimic nu poate fi 
mai corespunzător popularizării 
decît tocmai imaginea fotogra
fică, care pe lîngă claritate și 
accesibilitate mai are și avanta
jul unei forțe de convingere su
perioare desenului. Celelalte 
mijloace ale tehnicii fotografice, 
car^'pot fi folosite cu succes pe 
acest . tărim, sint total absente 
din ilustrația cărții de populari
zare.

Faptele ne arata că este ne
cesar ca la o carte bună de 
popularizare să se asigure și o 
ilustrație corespunzătoare atîtîn 
exterior — coperta — cît și în 
imaginile legate de text, căci, 
doar o ilustrație bună poate ser
vi țelurilor popularizării.

In mod fericit textul.

telurilor popularizării,
Ing. ILIE BARBU 

șef laborator 
Institutul de cercetări 
miniere și metalurgice

lol

mai diferite 
înțelesul ce



In preajma aniversării 
nașterii lui V. I. Lenin

lui Lenin
Șezătoare închinatăibuî Uzinelor „Semănătoa- 

q fost deschisa recent o 
(ie consacrata vieții și ac- 
li lui V. I. Lenin. Tinerii 
tori vizitează cu mult inte
res această expoziție.

Foto : P. PAVEL

........ :, JJ ---- ---------
ulegere de lucrări:

lui V. I. Lenin,

într-una din serile 
trecute sala de festi
vități a căminului 
cultural „Ana lpă- 
tescu" din comuna 
Bdiculești, raionul 
Curtea de Argeș, de
venise neîncăpătoare. 
Tinerii mobilizați de 
organizația de bază 
U.T.M. au venit la 
șezătoarea cu tema : 
„Viața și activitatea 
marelui Lenin**. Cu

acest prilej tovarășa 
învățătoare Elena 
Diacpnescu a vorbit 
despre ,,V. I. Lenin 
marele dascăl al pro
letariatului interna
țional “.

După conferință 
ou fost citite frag
mente din culegerea 
„Amintiri despre Le
nin**. Elevii școlii 
lementare au prezen-

ror apoi un frumos 
program artistic care 
a cuprins printre al
tele poeziile: „li
nin', „învățătorul o- 
menirii** de Maiakoc- 
ski, cintecele ,Stea
gul partidului1', ,.Cin- 
tec despre Armata 
Roșie** etc.

ION COȚOI 
bibliotecar

Materialism
empiriocritîcîsm**

ditura Academiei R.P.R. a 
licat culegerea de comu-ni- 

ținute cu ocazia sesiunii 
ive a Academiei R.P.R. în, 
late aniversării a 50 de ani 
la apariția genialei lucrări 

ui V. I. Lenin „Materialism 
empioocriticism“ precum și 
îunicătri -ținute cu prilejul se- 
lii științifice a Institutului 
Filozofie.
ieea conducătoare a culege- 
de comunicări și studii sem- 
e de oameni de știință spe- 
iști în diferite ramuri ale 
zețării științifice și filozofice, 
*. demonstrarea însemnătății 
actualității permanente a ge- 
lei lucrări a lui Via dim if 
:i Lenin „Materialism și em- 
wniticism" pentru dezvolta- 
filozofiei și a științei.

"-5

|W»ft|ft «S CRITICISM

»i ivi V.

►in sumarul culegerii remar- 
n articolele: „însemipătatea 
irică și actualitatea lucrării 
Lenin „Materialism și em- 

iocriticism1*, de Q. I. Gillian, 
oria leninjstă a reflecțării și 
hologia științifică" de M. 
lea și I. N. Bălăneșcu, „GrL 
3 empirismului logic în lu, 
na lucrării lui Lenin „Mate- 
lișm și empiriocriticism“, de 
h. Joja, „Teoria leninistă a 

mașterii și critica Idealismul 
Lnateniatic" de S. Sțoilov și . 
rNeoulce, „Problema deter, 

nismului în lumina lucrării 
Lenin „Materialism și ernpî- 

criticism’* de $. Țițeica, 
roblemele neurofiziologiei 
iderne în lumina teoriei le
ii s te • a reflectării** de A. 
eindler, „Critica concepțiilor 
icționare despre rolul tebni, 
“ de D. Dumitrescu, „Pro, 
sme gnoseologice ale științe- 
• naturii în lumina lucrărH 
i Lenin „Materialism și empi- 
ocriticism“ de Traian Săyu- i 
seu ș. a. Studiind această cu- i 
gere 
tigrii 
li la 
eme 
arii 
iticism* 
:i«inței contemporane.

de comunicări ’ și studii, 
noștiri vor găsi răspun, 
o serie întreagă de pro* 
privind importanța lu- 
„Materialism și empirio, 

pentru dezvoltarea

Interesante
manifestări în școlile

regiunii Ploești
în numeroase școli 

din regiunea Ploești, 
cadrele didactice au 
vorbit elevilor des
pre viața' și opera 
lui V. 1. Lenin. S au 
citit fragmente lite-

rare zare evocă anii 
copilăriei lui Lenin. 
Elevii , au 
fottrnwMaje ce 
fișează aspecte 
viața lui
Ilici Lenin.
ganizat seri

executat 
înfă- 
din 

Vladimir 
S-au or- 

literare

temele „Copilăria 
Lenin** și „Amin- 
despre Lenin", la

pe 
lui 
tiri 
care participă cu viu 
interes 
levilor.

părinții e-

(A ger pres)

20 întreprinderi
au răspuns chemării

(Urmare din pag. l-a)

rea consumurilor specifice ta 
materii prime și materiale, în
locuirea unor materiale scumpe 
etc. ;

— îmbunătățirea calității pro
duselor chimice prin Introduce
rea unor procedee noi de fabri
cație ;

— 4.000.000 lei beneficii.

UZINELE CHIMICE ROMINE

— 1.500.000 lei economii la 
prețui de cost prin : reducerea 
consumurilor specifice la cau
ciuc (23 000 kg), la materiale 
textile (15.000 
electrică etc.;

— 1.000.000

mp), la energie

lei beneficii.

FABRICĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE 
,KIROV"

— 4.027.000 lei economii la 
prețul de cost prin: economisi
rea de materii prime și materiale 
(40.000 kg. talpă, 2.250 mp 
piei fețe, 3 000 mp eăptușeli) 
etc. ;

— realizarea a 267 modele 
noi de încălțăminte și îmbună
tățirea calității produselor ;

-r- 4.027.000 lei beneficii.

ÎNTREPRINDEREA TEXTILA 
„DONCA SIMO”

7 — 1.000.000 lei economii 
prețul de cost prin : reducerea 
consumului specific la firele de 
bumbac (5.000 kg), creșterea cu 
100 bătăi pe oră a indicilor de 
utilizare a războaielor ;

— îmbogățirea sortimentelor 
cu noi articole de calitate supe
rioară ;

500.000 lei beneficii.

ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ 
„BELLA BREINER"

la

laIți economii 
prin ’• micșorarea

ÎNTREPRINDEREA 
„CAUCIUCUL QUADRAT*

VIZITA PREȘEDINTELUI SUKARNO
Declarația comună romîno-indoneziană 

cu prilejul vizitei președintelui Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, în Republica Populară Romînă

(Urmare din pag. l-a)

largă a popoarelor. Guvernul Republicii Populare Romine acordă 
întregul său sprijin acestor principii.

Guvernul Republicii Populare Romîne apreciază politica de coexi
stență pașnică intre state pe care o duce Republica Indonezia sub 
conducerea Președintelui Sukarno și consideră că această politică 
reprezintă o contribuție substanțială |a cauza menținerii păcii în sud- 
estul Asiei și în intreaga lume.

Gele două părți salută succesele .obținute de numeroase popoare 
din Asia și Africa, care și-au dobîndjt independența ; ele își reafirmă 
solidaritatea cu popoarele care luptă pentru eliberarea lor națională, 
împotriva colonialismului și sint convinse că lichidarea dominației 
coloniale corespunde intereselor păcij și progresului omenirii.

Guvecnul Republicii Populare Romine își reafirmă poziția de spri
jinire a luptei drepte a poporului indonezian pentru reintegrarea 
Irianului de Vest la teritoriul Republicii Indonezia și apreciază efor
turile poporului indonezian, îndreptate spre lichidarea rămășițelor 
fostei dominații coloniale din țara sa.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Republicii Indonezia 
dezaprobă măsurile represive luate de guvernul Uniunii Sudafricane 
împotriva majorității populației acestei țări și cer încetarea ime
diată a acestor acțiuni de brutală desconsiderare a drepturilor 
omului.

Ambele părți sint de părere că existența unor zone de pace și 
bună vecinătate, în oricare din regiunile lumii in care popoarele 
ar colabora Intr-o atmosferă de încredere și securitate ar exercita 
o influență pozitivă asupra întregii situații internaționale.

Relațiile prietenești dintre Republica Populară Romlnă și Repu-

blica Indonezia confirmă faptul că coexistența pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite este o realitate. In legătură cu aceasta, 
guvernul indonezian apreciază inițiativele și contribuția guvernului 
romin pentru promovarea unei zone de pace și prietenie între sta
tele balcanice și în regiunea Adriatic».

Cele două părți iau act cu satisfacție de dezvoltarea continuă a 
relațiilor diplomatice, politice, economice și culturale dintre Repu
blica Populară Romină și Republica Indonezia. Ga o concretizare 
a acestei îmhucurâtoare dezvoltări, cele două părți au căzut de 
acord să ridice reprezentanțele lor diplomatice la București și 
Djakarta, la rangul de ambasada.

Cu ocazia vizitei, intra guvernul Republicii Populare Romîne și 
guvernul Republicii Indonezia s a încheiat la București un acord 
de colaborare îehnieo^tiințifică; de asemenea, a fos<t încheiat un 
acord cultural, potrivit căruia intre cele două țări se vor efectua 
schimburi de studenți, cadre didactice, vizite de oameni de artă 
și cultură și alte schimburi de acest fel.

Președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno, a’ invitat pe pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine, Ion Gheorghe Maurer și pe președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romine, Chivu Stoica, să viziteze 
Indonezia: invitația a fost acceptată CU plăcere.

Guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul Republicii In
donezia își exprimă convingerea că vizita în Republica Populară 
Romină a Președintelui Sukarno și a celorlalți înalți demnitari in
donezieni, discuțiile prietenești care au avut loc, ca și 
semnate constituie o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele două state, la cauza colabo
rării internaționale și a apărării păcii.

MariiPreședintele Prezidiului 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Republicii 
Indonezia

Dr. SUKARNO
■ucureșit. N aprilie i960

Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale,

și Excelenței Sale
CHIVU STOICA,

Președintele Consiliului de 
Miniștri

București
în momentul ist care avionul 

în care mă aflu trece frontiera 
Republicii Populare Romine, do
resc să mă folosesc de acest ul
tim prilej pentru a vă exprima 
cele mai călduroase mulțumiri 
și recunoștința mea pentru ospi
talitatea dv.

Sint mulțumit că, m decursul 
celor cîteva zile în care am 
fost oaspetele dv., bunele relații 
și înțelegerea între cele două 
țării ale noastre s-au întărit pu
ternic.

Prietenia și ospitalitatea ma’ 
nifestale de guvernul și poporul 
romin au lăsat o adîncă impre
sie asupra mea. Vă mulțumesc 

revedere. La revedere pină 
ne vom întîlni în lndone-

SUKARNO
★ ’ 

asemenea, dr. Subandrio,De
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, a trimis o telegrama 
de mulțumiri ministrului Aface
rilor Externe al R.P. Romine, 
A. Buc ac iu.

Capitala
la întrecere

la— 1.100-000 lei economii 
prețul de cost prin : reducerea 
consumului specific la cauciuc 
natural (75.000 kg), la cauciuc 
sintetic (2.800 kg) etc.;

— îmbunătățirea calității 
căițămintei de cauciuc și a 
pectului produselor ;

— 300.000 lei benefieii

energie electrică, a chelUweliior 
de transport pentru aprovizio
narea cu materie primă, folosi
rea economicoasă a capacităților 
de producție ;

— 1.100.000 lei beneficii.

in-
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UZINELE TEXTILE 
„7 NOIEMBRIE*

la— 750.000 lei economii 
prețul de cost prin: reducerea 
consumului specific de bumbac 
puf (15.000 kg.), mărirea indi
celui de utilizare la filatură cu 
30 Knr. (1.000 fuse) oră, iar 
la țesător ie cu 1.000 bătăi (răz
boi) oră ;

— îmbunătățirea calității pro* 
duselor prin reducerea cu 10 
la sută a cupoanelor și crearea 
a

FABRICA DE CHIBRITURI 
„BUCUREȘTI*

— 220.000 lei economn la 
prețul de cost prin: reducerea 
consumului de material lemnos 
(400 mc.), a chimiealelof. hir- 
tiei și a altor materiale, imbu. 
nătățirea calității;

— 220.000 lei beneficii.

DE
INTREPRINDEREA 

TRANSPORTURI BUCUREȘTI

— 2.200.000 Iei economii prin: 
sporirea volumului de reparații, 
reducerea prețului de cost al 
reparațiilor concomneiH cu îm
bunătățirea calității:

— 3.000.000 lei beneficii.
18 articole noi;
— 600.000 lei beneficii

FABRICA DE CONSERVE 
„FLORA"

— 400 000 lei economii la pre
țul de cest prin: folosirea mei 
rațională a capacității utilaje
lor. reducerea consumurilor spe
cifice, reducerea cheltuielilor de 
transport fa aprovizionarea cu 
materii prune, extinderea micii 
mecanizări și generalizarea ex
perienței înaintate de muncă;

— îmbunătățirea calității pro
duselor și a aspectului;

— 200.000 lei beneficii.

COMBINATUL POLIGRAFIC 
„CASA SCiNTEJI

la— 1.250.000 lei economii 
prehd de cost prin: reducerea 
consumurilor de materiale, a 
cheltuielilor administrativo-gos- 
podărești, de întreținere a utila
jelor și alte măsuri;

— 1.150.000 lei beneficii.

— i.ooooeo 
prețul de cost 
consumului specific de materii 
prime la fire de bumbac (10.500 
kg), îmbunătățirea randamen
tului mașinilor de tricotat și 
alte măsuri ;

— crearea a încă 26 modele 
noi de tricotaje șl sporirea can
tității de produse de calitatea 
1 cu 5 la sută față de pian ;

w- 600.000 lei beneficii.

ȚESATOR1A „ELENA PAVEl*

— 300'000 lei economii la
prsțwî de cost prin: reducerea 
consumurilor specifice la fibre 
de cigepă (2.500 kg.), fire de 
in șj cinepă (1.560 kg.), fire
bumbac (000 kg.) ;

—i realizarea a 10 sortimente 
noi ți îmbunătățirea entității țe
săturilor prin reducere, cupoa
nelor cu 2 la sută ;

— 200.000 lei beneficii.

INTREPRINDEREA DE PRODUSE 
FINITE DIN LEMN „BUTOIUL"

— 1.200.000 lei economii la 
prețul de cost prin: reducerea 
consumului specific de materii 
prime, materiale, combustibil și

Angajamentele oamenilor mun
cii din acește întreprinderi, ca 
răspuns la chemarea la între
cere lansată de colectivele frun
tașe, sint o puternică expresie 
a dorinței lor de a întimpina 
cal de-al lll-lea Congres ai 
P.M.R. — eveniment de mare 
însemnătate in viața partidului 
Și----------- .. .: ... —:

Pe

al
torii, maiștrii, tehnicienii și in
ginerii 
falei.
muncii 
hotariți 
capacitate și pricepere în slujba 
luptei pentru obținerea de pro
duse de calitate superioară, ia 
un preț de cost cit mai scăzut, 
pentru a ocupa astfel un loc 
de frunte în această entuziastă 
întrecere.

a poporului —» cu noi succese 
drumul construcției socialiste 
a ridicării nivelului de trai 
celor ce muncesc. .Munci-

din jntreprlnderile Gapi- 
aiături de toți oamenii 
din patria noastră sint 
să-și pună intreaga lor

(Agerpres)

«

Aapect do Io decorarea președintelui Sukomo.

Republicii
(Vrmare din /Mg.

Plecarea președintelui

națională. Un grup de pionieri 
l-au înconjurat pe înaltul oaspe
te și i-au oferit flori.

Președintele Sukarno și-a luat 
apoi rămas bun de la conduci’ 
torii statului nostru. îndreptin- 
du-se spre avion, el a salutat 
prietenește pe locuitorii Bucu-

- Joi U amiaza președintele 
Consiliului det Miniștri al R. P. 
Romîne, 'Ghfvu. Stoica, a oferit 
un dejun în saloanele GonsHiu- 
lui de Miniștri în . cinstea pre
ședintelui și prim mwiistruiui 
Republicii Indonezia, dr. Sukar
no.

Au luat parte dr. Subandrio. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Adam Malik, amba
sador cu misiune specială, dr. 
Suharto, ministrul Dezvoltării 
Industriei Populare, dr. Țairtzil, 
dirțetprul Cabinetului Președin. 
telui și alți colaboratori.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, prim-secretar 
al G.G. al P.M.R., Gheorghe A- 
postoJ, Emil Bodnăraș, Petre 
ilon’lâ, Nicdăe .Geaușescu, Ale
xandru Prăghici, Alexandru Mo- 

,i acordurjle ' ghioroș, Dumitru Goliri, Leonte 
■ea relațiilor Râutu. generat de amțată Leon- 

tip Sălajan, Ștefan Vbltec, An
ton Moisescu, . Mihail. Rplpa, 
Gherasim Popa, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Avram Bu. 
naciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Atanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romîne, Uie 
Murgulescu, ministrul Invăță- 
msitului și Culturii, alți rr.suibri 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și ai guvernului, Pa. 
vel Silard, ministrul R. P. Ro
mine la Djakarta.

In timpul dejunului, președin» 
tele Gonsitiului de Mtnițtri 6hi« 
vu Stoica și președintele Sukar
no »u toastat pentru • prietenia 
toinino-iridoneziana.

Dejunul s-a desfășurat Intrai 
atmosferă cordială.

Externe al

(Agerpres)

Indonezia, dr. Sukarno
reșliului care l-au condus la ple
care.

Totodată au părăsii Capitala 
dr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei, dr. 
Suharto, ministrul Dezvoltării 
Industriei Populare, dr. Temail, 
directorul Cabinetului Președin

ți 
lone-

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer
In aceste puține clipe care au mai rămas pinii* 

plecarea dv., țin să exprim încă o dată Inicuri* 
noastră deosebită pe care ne-a prilejuit-o vizita 
dv in Republica Populară Romină. Deși, spre 
regretul nostru, vizita dv. a iost atit de scurtă, 
putem constata cu satisfacție că schimbul sincer 
de voderi și convorbirile pe care le-am avut 
s-au dovedit deosebit de rodnice. Ele au deschis 
noi perspective pentru dezvoltarea continuă a 
rele fiilor de prietenie și a colaborării dintre R.P. 
Ro-nini și Republica Indonezia, in interesul am
belor popoare, ale cauzei păcii. Aceasta demons
trează încă o data marea forță vitală și carac. 
temi constructiv al principiilor de coexistență 
pașnică după care se călăuzesc în politica lor 
externă ambele noastre țări.

Luindu-ne rămas bun de la dv., domnule pre
ședinte, de la ceilalți înalți oaspeți indonezieni, 
vă rugăm ca la înapoierea în patrie sâ trans
miteți poporului indonezian prieten, salutul cald, 
pornit din adincui inimii, pe care H adresează 
poporul romin, precum și urările sale de prospe
ritate și fericire.

— Trăiască prietenia romino-indoneziană.
— Trăiască pacea și colaborarea intre po

poare!

P1

liene oare I au însoțit pe preșe
dintele Sukarno.

La ora 15,10 avionul cu care 
călătorește președintele Sukarno 
a decolat de pe aeroportul Bă- 
neata. indreptindu-fe spre R. P. 
Ungari. Formații de avioane cu 
reacție rominești l-au însoții 
pinâ la frontieră.

(Agrrpr—)

Cuvîntarea 
președintelui Sukarno
Dragul meu prieten președinte Maurer, 
Excelențele Voastre, domnilor.
Surori, frați, dragii mei copilași drăguți. 
Tovarăși,

A fost timpul sosirii, a trebuit acum și vină 
și timpul plecării Ma aflu aici de trei zile și 
deși șederea mea a fost foarte plăcută, tar vizita 
mea aici a fost foarte rodnică, chiar dacă aș 
dori să sUu mai mult nu esu panta! ea-mi a- 
min plecarea. .Acum trebuie să plec in t ngcria. 
la Budapesta. Infruita din-legendele din Indo
nezia a» ao-aateșie fi xpui JkbntKn» Butea si 
împiedic toarele să rfcarfc. Dar ep mi Șipf zeul 
Khrisftna. sinf pdr st strtătfn*» ființă oîțencasci 
obișnuită, pur și simplu Sukzmo. pur ;i simplu 
Bung Karoo, fraw'e Karoo. Nu pet fac* ca «oa
rele să nu răsar* și astăzi și au pot fac* ca 
plecarea mea să fie mune sau chiar peste o 
văptănană. Așa că dragii mei prieiem. trebuie 
să vă spun la reveder.. Lima oiea aici , fost 
foarte rodnică. Sint sigur c* am contribuit la 
întărirea prieteniei dintre Romini* și Indonezia. 
Ln proverb mdonezun pe care î-am amintit și 
la mKingul de ieri apune; departe de lumina 
ochilor, insă aproape de inimă". Rominla și po. 
porul romin ux fi întotdeauna aproape de inima 
mea.

Vă mulțumesc.

Succes în întrecere !
(Urmare din pag. la) 

ajutorării tinerilor mai slab ca
lificați de către fruntași — asi- 
fel incit metodele fruntașilor să 
devină un bun ai tuturor.

In focul luptei pentru îndepli* 
nirea sarcinilor trasate de par
tid. pentru creșterea productivi
tății muncii, scăderea prețului 
de cost al producției și îmbună
tățirea calității produselor s-au 
născut o serie de inițiative va
loroase ale tineretului. Este ne
cesar ca organizațiile U.T.M. să 
extindă asemenea inițiative ca 
aceea a tinerilor de la Uzinele 
„1 Mai" Ploești „Nici un leu ri
sipit. fiecare leu fructificat**, ca 
aceea a tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu*4 din Capi
tală privind organizarea raționa- 
lă a locului de muncă etc.

O contribuție importantă la 
realizarea de economii o pot 
aduce brigăzile utemiste de

muncă patriotică. Organizațiile 
U.T.M. Trebuie să acorde o a- 
lenție deosebrfi mobtfriării bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică la o acthitate însufle
țită pentru a contribui la darea 
in folosință înainte de termen 
a construcțiilor industriale și so- 
ciaUculturale și la reducerea 
prețului de epst a acestora.

Comitetelor regionale, raio
nale și orășeneșli U.T.M. le re
vin sarcini deosebite. Ele trebuie 
să-și concentreze mai mult aten
ția spr< generalizarea experien
ței pozitive a organizațiilor 
U.T.M.. să acorde o mai mare 
atenție îmbunătățirii muncii bri
găzilor și posturilor utemjste de 
control;

îndeplinirea întocmai a anga
jamentelor luate în întrecerea in 
cinstea Congresului partidului 
esle o datorie de cinste, de o- 
noare a fiecărui utemist, a fiecă

rui tinăr. Organizațiile U.TtV|. 
trebuie să educe tinerii in spiri
tul răspunderii pentru angaja
mentul luat, să-i ajute in tnod 
concret să lupte cu toate forțele 
pentru îndeplinirea lui.

Muncind cu hărnicie și price
pere, afirmîndu-șj larg inițiativa 
lor creatoare tinerii, alături de 
toți oamenii muncii, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
intîmpină cel de-al IlI-lea 
Congres al P..M.R cu noi și în
semnate realizări în lupta pen
tru înflorirea economică a țării, 
pentru socialism. Luptînd cu ab
negație, alături de toți oamenii 
muncii pentru îndeplinirea 
nului de stat pe anul 1960,
retul nostru își va dovedi încă 
odată dragostea și atașamentul 
fierbinte față de partid, își vă 
manifesta recunoștința pentru ti- 
nerețea fericită pe care o tră
iește.

Joî la ora 11, în cadru! une! 
solemnități care a avut loc la 
Consiliul de Miniștri, președin
telui Indoneziei, dr. Sukarno, i-a 
fost înmînat Ordinul „23 Au
gust*, olasa I conferit de Pre* 
zidiul Marij Adunări Naționale 
a R. F', Romînp ca apreciere a 
activității șale îndelungate pș 
tari mul luptei pentru indepen
dența popoarelor, precum și a 
contribuției sale deosebite la 
promovarea principiilor coexis
tenței pașnice, la apropierea 
dintre popoare, dezvoltarea co
laborării internaționale și a prie
teniei dintre poporul romtn și 
poporul indonezian.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, președintele Sukarno a in- 
minat președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționala Ion 
Gheorghe Maurer, ordinul indo
nezian Steaua „Saktî- și preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
a! R. P. Romîne, Chivu Stoica, 
ordinul Steaua „Dharma".

La solemnitate an luat parte 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. membru al Prezidiului Macii 
Adunări Naționale, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Boriiă, .Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
iiu. general de armată Leontin 
Sălăjan. Stefan Voi tec. Anton 
Moisescu. Mihail Ralea, Ghera- 
sim Popa. Gheorghe Stoica, se- 
creiarul Prezidiului Marii Adu. 
r.-r Najanale. Avram Bunaciu, 
m n strul Afacerilor Externe. Iile 
Mzrgulescu, ministrul Invătă- 
mintuiui și Culturii, și alți mi
niștri precari și Pavel Silard. 
mnjstruL^^ p.fRominefljDja-

An perFcipat- personalitățile 
oficiale indoneziene care îl în. 
sc.esc pe președintele Sukarno 
in vizita sa in tara noastră.

Luind cuvintul. președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine. Ion 
Gheorghe Maurer, a spus printre 
altele : In numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale vă in- 
minez astăzi acest înalt ordin al 
R.P. Romîne, dovada prețuirii 
de care vă bucurați dv. personal 
și poporul indonezian din partea 
poporului romin. Vă doresc din 
toată inima să.l pnrtați multă 
vreme sănătos și puternic spre 
binele dv.. spre binele păcii in 
lume.

in cuvîntu! său, președintele 
Sukarno a spuș printre altele: 
Onoarea pe care mi-ați facirt-o 
astăzi o faceți de fapt poporulut 
meu. Voi prețui acest înalt or
din ca o dovadă a prieteniei 
trainice dintre Romînia șl In
donezia, ea un imbold pentru 
mine de ia întări mai 
ceasta prietenie.

Mă simt fericit să 
tăzi cele mai înalte 
Republicii Indonezia.

departe a-

confer aș- 
ordi-ne ale 
care..... . . . -n- «X*

primă spiritul luptei pentru li
bertate. prietenie între popoare 
și pace în lumea întreagă, dv., 
frate Maurer și dv. frate Chivu 
Stoica., promotori' ăi acestei 
lupte.

Permiteți-ml să sper că prin 
conferirea reciprocă a acestor 
taaJțe distincții, prietenia și co. 
laborarea dintre Romînia șj In
donezia se vor 
dăinui veșnic.

Romînia și In- 
întări și vor

(Agerpres)

J



Presa internațională 
despre vizita președintelui 
Sukarno în R. P. Romînă

Ziua libertății Afri

Lucrările conferinței
GENEVA 14 (Agerpres). — 

în cadrul ședinței din 14 aprilie 
>a Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare a luat cuvîn- 
tul șeful delegației sovietice, 
V. A. Zorin. In cursul ulti
melor ședințe ale Comitetului 
celor zece, a subliniat V. A. Zo
rin. se continuă discutarea pro
punerii delegațiilor celor cinci 
state socialiste — „principiile 
fundamentale ale dezarmării ge
nerale și totale". Prezentind la 
8 aprilie a.c, această propunere, 
am prevăzut că ea va necesita 
o discutare temeinică în cursul 
ședințelor noastre. Insă, delega
țiile occidentale, în loc să-și ex-

pentru dezarmare
pună păreri, observații sau com
pletări concrete in legătură cu 
fiecare punct al propunerii pre-» 
zentate, se eschivează de la 
examinarea ei, nedorind proba
bil, să-și exprime în mod clar 
poziția în legătură cu conținutul 
acesteia. Ele își „justifică** a- 
ceastă pcfziție față de propune
rea noastră, recurgind la cele 
mai diferite pretexte, adesea vă
dit artificiale.

Astfel, Onnsby-Gore, a decla
rat la H aprilie că delegația 
Regatului Unit n’J poate trece la 
analiza „principiflDr fundamen- 
tale“ deoarece acestea nu sînt 
principii, ci măsuri concrete. Or,

cu

PEKIN 14 (Agerpres). — 
După cum a transmis agenția 
China Nouă, în cadrul celei de-a 
doua sesiuni a Adunării Repre
zentanților Populari din în
treaga Chină a celei de-a doua 
legislaturi, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a rostit o cuvîntare 
referitoare la actuala situație 
internațională și relațiile exter- 
ne ale R. P. Chineze-

Premierul Ciu En-lai a ară
tat la început că în ultimul timp 
In situația internațională a apă
rut o oarecare destindere, vin- 
tul dinspre răsărit continuă să 
precumpănească asupra vîntului 
dinspre apus, tendința generală 
evoluînd într-o direcție și mai 
favorabilă păcii în lumea în
treagă și socialismului.

Ciu En-lai a subliniat că la
gărul socialist, în frunte
marea Uniune Sovietică, este în 
prezent mai puternic decît în 
trecut. Influența politicii exter
ne de pace a țărilor socialiste 
devine in fiecare zi tot mai pu
ternică. Vizitele tovarășului 
N. S- Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în Statele Unite și în alte țări 
au avut un rol activ în slăbirea 
încordării internaționale, coeziu- 
nea și colaborarea dintre tarile 
socialiste se întăresc continuu. 
Aceasta constituie principala 
garanție în lupta pentru slăbi
rea încordării internaționale și 
menținerea păcii in lumea în
treagă.

Ciu En-lai a subliniat că în 
ultimul an relațiile de prietenie 
și schimburile economice și cul
turale dintre China și țările 
Asiei, Africii și Americii Latine 
s-au dezvoltat și mai mult pe 
baza celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice. Sîntem 
ferm convinși, a spus Ciu 
En-lai. că orice probleme com
plicate, lăsate ca moștenire de 
istorie în relațiile dintre China 
și statele din Asia, pot fi rezol
vate în mod rezonabil, dacă se 
vor organiza consultări priete
nești pe baza celor cinci princi
pii ale coexistenței pașnice. Cea 
mai bună dovadă în această 
privință este semnarea recent 
a tratatului de prietenie și 
neagresiune dintre China și 
Birmania și a acordului dintre 
China și Birmania în problema 
frontierei dintre cele două țări, 
precum și semnarea acordului 
dintre China și Nepal în pro
blema frontierei dintre cele două 
țări. Constatăm în același timp 
că s-a făcut un început bun și 
în rezolvarea problemei emi- 
granților chinezi existentă între 
China și Indonezia.

Nutrim cele mai frumoase 
speranțe și în ce privește rela
țiile de prietenie dintre China și 
India- Constatăm cu bucurie că

guvernul indian a acceptat pro
punerea guvernului chinez în 
ceea ce pnveș.e o întîlnire intre 
primii miniștri ai Chinei și In
diei. Peste citeva zile voi face 
o vizită marii noastre vecine — 
India. Sintem încredințați ca a- 
ceastă vizită și întîlnirea cu 
primul ministru Nehru vor da 
rezultate pozitive.

Referindu-se la relațiile din- 
t-e China și Japonia, premierul 
Ciu En-lai a subliniat că po
porul chinez a nutrit întotdea
una și nutrește sentimente de 
prietenie față de poporul japo
nez.

Guvernul și poporul țării 
noastre — a spus ei — mulțu
mesc din toata inima ma.e.ui 
nostru aliat — Uniunea Sovie
tică și celorlalte țări frățești 
pentru ajutorul primit în con
struirea socialismului. întărirea 
continuă a coeziunii lagărului 
socialist în conformitate cu 
principiile marxism-leninismului, 
pe baza internaționalismului 
proletar constituie datoria sfin- 
tâ a poporului nostru.

T)upă ce a arătat că poporul 
și guvernul chinez doresc in 
mod sincer slăbirea continuă a 
încordării internaționale, conso
lidarea păcii în întreaga lume, 
C:u En-iai a spus: In scopul a- 
sigurării păcii și securității în 
regiunea Asiei și Oceanului Pa
cific, guvernul chinez a propus 
în repetate rinduri tuturor țâri
lor din această regiune să în
cheie un pact de neagresiune, 
să transforme întreaga această 
regiune într-o zonă denucleari- 
zată. Guvernul chinez va conti
nua să depună și pe viitor efor
turi pentru înfăptuirea acestor 
propuneri. In cazul în care a- 
ceastă propunere va fi accepta
tă, vor putea fi modificate pre
vederile Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală din
tre China și Uniunea Sovietică, 
referitoare la împiedicarea reîn
vierii militarismului japonez și 
repetarea agresiunii din partea 
acestuia. Guvernul și poporul 
chinez vor promova și pe viitor 
o politică externă de pace, vor 
respecta cu hotărîre cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice 
și spiritul Bandungului, vor în
tări în mod consecvent și neo
bosit unitatea cu țările socialis
mului, cu țările din Asia, Afri
ca și America Latină care și-au 
dobîndit independența naționa
lă, cu forțele mișcării pentru in
dependența națională, cu toate 
popoarele și țările iubitoare de 
pace, vor lupta hotărîți împotri
va politicii imperialiste de agre
siune și război, vor contribui cu 
toată hotărîrea la evoluția eve
nimentelor internaționale în 
direcția păcii generale, a inde
pendenței naționale și socialis
mului.

a doua zi reprezentantul S.U.A., 
Eaton, exprimindu-și poziția ne
gativă față de „principiile fun
damentale", a motivat-o spunînd 
câ acestea sînt tocmai principii, 
nu măsuri concrete.

Toate aceste argumente con-, 
iradictorii și absolut neconvin- 
gâtoare sînt folosite de delega
țiile occidentale pentru a justifi
ca în vreun fel poziția lor nega
tivă față de propunerea celor 
cinci țari socialiste cu privire la 
„principiile fundamentale ale 
dezarmării generale și totale" 
fără o examinare concreta a e- 
senței lor.

Am vrea să subliniem încă o 
dată — a spus V. A. Zorin în 
continuare — că propunerile 
noastre sînt expresia unui nou 
mod de abordare a tratativelor 
in problema dezarmării generale 
și totale, med care decurge 
din rezultatele celor patru sâpta- 
mîni de lucrări ale Comitetului. 
Aceste lucrări au demonstrat în 
primul rind câ deși delegațiile 
occidental? au declarat că spri
jină rezoluția Adunării General? 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, ele nu sînt hotar.- 
<e in momentul de fața să încea
pă elaborarea concretă a trata
tului cu privire la o asemenea 
dezarmare. In al doilea rind, 
în prez.nt a devenit limpede că 
între poziția statelor socialiste 
și poziția puterilor occidentale 
există totuși unele puncte 
contact care ne permit să 
răm în posibilitatea unui 
g.-es al lucrărilor noastre.

Totodată V. A. Zorin a 
delegațiilor occidentale 
toarea întrebare: Ce es4e 
această propunere acceptabil 
sau inacceptabil pentru puterile 
occidentale ? Ce modificări ar 
dori ele să introducă în preve
derile acestui document ?

Se înțelege de la sine, a con
tinuat reprezentantul Uniunii 
Sovietice, că adoptînd aceste 
principii fundamentale drept 
bază a lucrărilor noastre vii
toare, statele nu și-ar asuma 
încă obligați: contractuale cu 
privire la înfăptuirea vreunor 
măsuri concrete *in. domeniul de
zarmării. Considerăm înșă că 
acesta ar fi un pas important 
pe calea elaborării tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală.
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Încheierea conferinței 
internaționale 
a tineretului

și studenților pentru 
dezarmarea nucleară

LONDRA 14 (Agerpres). 
— La 14 aprilie la Londra 
a luat sfîrșit Conferința in
ternațională a tineretului și 
studenților pentru dezarmarea 
nucleară. La lucrările confe
rinței convocate din inițiati
va organizațiilor de tineret și 
studențești ale „mișcării pen
tru dezarmarea nucleară" din 
Anglia, R.F. Germană și 
Olanda, au participat peste 
70 de delegați și observatori 
d'n 30 de țări ale lumii 
(după cum s-a anunțat la 
conferință, Ministerul Aface
rilor Externe al Angliei a re
fuzat să acorde viza de in
trare în Anglia dele goților 
sovietici).

La ședința din 14 aprilie 
în cadrul discutării comuni
catului final delegații au a- 
dopt^t rezoluții prin care se 
cere încetarea imediată a ex
periențelor nucleare, regle
mentarea problemei dezarmă
rii și în primul rind a de
zarmării nucleare. Totodată 
într-o rezoluție consacrată a- 
propiatei conferințe a șefilor 
de guverne este exprimată 
speranța că participanții con
ferinței la nivel înalt vor a- 
junge la o înțelegere în pro
blemele dezarmării, deoarece 
în prezent există toate posi
bilitățile pentru rezolvarea 
cu succes a acestei importan
te probleme.

La fel ca și in timpul tu
turor ședințelor conferinței, 
in cadrul ședinței de înche
iere s-a cco.rdat mare atenție 
problemei germane. Atât de
legații R.D. Germane cit 
delegații R.F. Germane 
subliniat în declarațiile 
necesitatea unificării Germa
niei pe cale pașnică și au a- 
rătat de asemenea, primejdia 
pe care ar constitui-o pentru 
pace înarmarea Germaniei 
Occidentale cu arma nuclea
ră. Delegații au adoptat în 
unanimitate tezele comunica
tului final al conferinței care 
resping cu fermitate planurile 
cu privire la înarmarea Ger
maniei occidentale cu 
nucleară.

Vizita de prietenie în R. P. 
Romînă a președintelui Indone
ziei, Sukarno, este urmărită cu 
v(u interes de opinia publică in
doneziana, precum și de cercuri 
largi din aite țari.

Presa indoneziana acordă un 
spațiu larg știrilor și reporta
jelor despre vizitele făcute de 
președintele Sukarno în capitala 
Romîniei, la Ploești și Sinaia. 
Ziarele „Indonesian Observer", 
j.Bintang Timur“ „Panhawar- 
ta", Times of Indonesia", „Ma
rian Tadjar" au publicat ample 
comentarii despre manifestările 
organizate în R P. Romînă pen
tru popularizai ea Indoneziei. 
Ziarele au publicat fotogra
fiile tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer și Chivu Stoica.

In editorialul intitulat ,;Ro- 
minia și Indonezia" ziarul 
„Peniuda" subiin.ază punctul 
de vedere comun al celor două 
țări în promovarea relațiilor în
tre state și în problema colonia
lismului. „Popoarele indonezian 
și romîn — subliniază editoria
lul—împreună cu ade popoare, 
își unesc astăzi eforturile pentru 
apărarea păcii și prevenirea 
războiului".

La 11 aprilie stațiile de radio 
indoneziene au transmis pro
grame de muzică populară ro- 
minească.

Agențiile de presă TASS, li
ni teu Press International, Asso
ciated Press și alte agenții au 
transmis numeroase știri în le
gătură cu vizita președintelui 
Sukarno în Rominia, subliniind 
prietenia și căldura cu care po
porul romîn a întîmpinat pe so
lul țării prietene.

într-una din relatările sale, 
Agenția TASS subliniază cuvin-

tele rostite de tov. Ion Gheor
ghe Maurer la recepția de la 
Consiliul de Miniștri în cinstea 
președintelui Sukarno, în care 
se arată că „un aport însemnat 
la crearea unui climat favorabil 
rezolvării pe calea tratativelor 
a problemelor internaționale îl 
constituie contactele personale 
între șefii de stat și de guverne 
ai difer.telor țări".

Agenția Associated Press re
ține îndeosebi faptul că „în con
vorbirile sale cu conducătorii 
romîni, Sukarno a subliniat do
rința sa pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Indonezia".

Aceeași agenție citează cuvin
tele rostite de președintele Su
karno despre centrul petrolifer 
de la Ploești care constituie „un 
foarte bun exemplu pentru mun
citorii din centrele petrolifere 
din Indonezia", precum și in
tenția sa de a trimite un număr 
mai mare de tineri indonezieni 
în Romînia „nu numai pentru 
a-i ajuta să devină specialiști 
in problemele industriei petro
lifere ci, de asemenea, pentru a 
strînge legăturile de prietenie 
dintre Romînia și Indonezia’*.

Agențiile Associated Press și 
United Press International rela
tează despre solemnitatea de la 
Facultatea de științe juridice 
din București în cadrul căreia 
președintelui Sukarno i a fost 
inmimt titlul de „Docior Hono
ris Causa" în științe juridice al 
Universității „C. I. Parhon", 
precum și despre primirea căl
duroasă pe care studenții bucu- 
reșteni au făcut-o înaltului 
oaspete.

(Agerpres)
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Sosirea președintelui
Sukarno Ia

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
— MTI transmite : La invitația 
președintelui Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare a sosit 
la Budapesta în cursul zilei de 
14 aprilie dr. Sukarno, preșe
dintele Republicii Indonezia, în
soțit de ministrul Afacerilor Ex
terne, Subandrio, ministrul Dez
voltării Industriei Populare, 
dr. Suharto.’ dr. Tanizil, direc
torul Cabinetului Președintelui 
și alte personalități.

Fe aeroport președintele Su
karno a fost salutat de Istvan

Budapesta
Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P- Ungare, 
dr. Fe-enc Miinnich, președin
tele Consiliului de Miniștri, An
tal Apro și Gyula Kallai, prim- 
vicepreședinti ai Consiliului de 
Miniștri și de alte personalități. 
Au fost de fată șefi și membrii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Budapesta. Mir de oameni ai 
muncii din capitala Ungariei 
l-au salutat pe înaltul oaspete.

Istvan Dobi și președintele 
Sukarno au rostit cuvintări.

In cursul după-amiezii preșe
dintele Sukarno și persoanele 
ca-e îl însoțesc au făcut o vi
zită lui Istvan Dobi. Au fost de 
fată Janos Radar, ministru de 
Stat. Antal Ap-o și Gyula Ka- 
l'.ai. prim-vicepreședinti ai Con
siliului de Miniștri.

Seara oaspeții indonezieni și 
conducătorii guvernului ungar 
au asistat la o reprezentație de 
gală la opera din Budapesta,

Iota o imagine a consecințelor segregației rasiale în S.U.A. Statul Virginia, orașul Richmond. 
Polițiștii o tin ie cu brutalitate pe bătrina negresa, numai pentru faptul câ a îndrăznit sâ intre 

într-un restaurant rezervat albilor.

Realitatea spaniolă: mizerie și foamete
T"x in Spania sosesc vești ce 
/ J nu ne pal lăsa indiferenți.

Vești despre samavolnicii 
săvîrșite împotriva oamenilor 
cinstiți care nu au altă vină 
decît aceea de a dori libertatea 
patriei lor. Vești despre înflăcă
rată luptă a unor cercuri largi 
ale poporului spaniol pentru 
dărîmarea odioasei dictaturi 
franchiste.

De două decenii Spania geme 
tub jugul lui Franco. Ce a adus 
fascismul poporului spaniol ? 
Morminte și închisori. In plus 
poporul spaniol a fost adus în
tr-o cumplită stare de sărăcie. 
In Spania există actualmen
te 400.000 de șomeri. Pentru a 
nu muri de foame oamenii 
muncii sînt nevoiți să lucreze 
cite 12-14 și chiar 16 ore pe zi. 
Franco a pus la dispoziția 
capitalului american economia 
națională. Magnații americani au 
acaparat ramuri importante ale 
vieții economice spaniole, obți- 
nînd beneficii uriașe în dauna 
poporului spaniol. De curînd o 
serie de companii petrolifere a- 
mericane printre care „Cities 
Services", ,Ălichfield Oil", 
„Gulf Oil11 și altele au căpătat 
permisiunea să efectueze pros
pecțiuni petrolifere în Spania și 
Sahara spaniolă.

Dar nu numai monopoliștii 
americani dovedesc interes pen
tru Spania, ci și generalii de la 
Pentagon. Pentru ei peninsula 
iberică reprezintă o bază de ope
rațiuni strategice. Pentru că

Franco este dispus să execute cu 
docilitate orice cerere a Penta
gonului, așa cum pe vremuri fă
cea tot ceea ce cerea Hitler și 
Mussolini, o serie de cercuri ofi
ciale americane fac tot ce le stă 
in putință spre a salva de la 
pieire regimul franchist. Nu este 
un secret pentru nimeni că fără 
sprijinul american Franco s-ar 
fi prăbușit de mult. Spania a 
fost împinzită de baze militare. 
Centre importante din teritorii 
spaniole ca Saragoza, Cartagena, 
Rota se află sub jurisdicția mi
litară a Pentagonului.

Știrile apărute recent arată că 
Franco, supraviețuitorul axei de 
tristă amintire Berlin-Roma-Ma- 
drid, caută acum să transforme 
Spania într-un poligon și o bază 
de antrenament și aprovizionare 
a Bundesuehrului vestgerman. 
Asemenea fapte nu pot să nu 
neliniștească nu numai poporul 
spaniol, ci și popoarele întregii 
lumi care nu au uitat rolul pe 
care l-a jucat „poligonul spa
niol" în pregătirea de către Hi
tler a războiului său tâlhăresc.

Întreaga politică franchistă a 
stârnit indignarea celor mai l°rgi 
pături ale poporului spaniol. 
Marile greve ale minerilor din 
Asturia, ale celor 55.000 de mun
citori din Barcelona, ale munci
torilor de la uzinele de avioane 
din Sevilla, grevele celor citeva 
mii de studenți de la universi
tatea din Madrid și multe altele, 
au demonstrat hotărîrea maselor 
populare de a intensifica lupta 
împotriva regimului franchist.

Alarmat de toate aceste ac-

țiuni de luptă care anunțau în
ceputul unei mari mișcări popu
lare, Franco a recurs la vechile 
sale mijloace — teroarea de tip 
fascist, condamnări la zeci de 
ani de temniță și execuții, tor
turi și înscenări de tip Goebels 
pentru a intimida masele popu
lare, pentru a le abate atenția de 
la dezastrul economic și politic 
prin care trece țara.

Represiunile franchiste s-au 
îndreptat in primul rind împo
triva repatriaților veniți din 
Uniunea Sovietică care și-au păs
trat nestinsă recunoștință față 
de poporul sovietic și au rămas 
credincioși tradițiilor democra
tice ale părinților lor. Peste 500 
de repatriați au fost arestați și 
aruncați în închisoare după ce 
au fost torturați în mod sălbatic 
în timpul interogatoriului.

Șirul celor întemnițați și schin- 
giuifi de brigăzile siguranței 
franchiste e dureros de lung. Nu 
lipsesc din acest șir nici studen
ții, intelectualii, reprezentanți de 
seamă ai culturii și artei. Cu
noscutul scriitor Luis Goytisolo, 
sculptorul Joachim Fernandez 
Palazuelos, poetul catalan Joa
chim Marco, pictorul Miguel 
Vesquez sînt osîndiți să zacă în 
funestele închisori franchiste. 
Valul de teroare dezlănțuit de 
Franco, provocările sale fascis
te, nu și-au ajuns însă scopul. 
Nici cele mai crunte represalii 
nu au putut ascunde grava neli
niște care domnește astăzi în Spa
nia, nu au putut împiedica lupta 
crescîndă « poporului spaniol

împotriva odioasei dictaturi 
franchiste. Mișcarea de protest 
împotriva represiunilor franchis
te ia o amploare din ce în ce 
mai mare, atât în țară cit și in 
străinătate. Noi manifestații ale 
muncitorilor din transporturi, 
construcții și metalurgie au avut 
loc chiar pe bulevardul princi
pal al Madridului, în fața sediu
lui sindicatelor fasciste, la Ma
laga, Sevilla și în alte orașe. Mii 
de muncitori agricoli din diver
se sate ale Andaluziei au pro
testat împotriva mizeriei și șo
majului.

De o mare importanță pentru 
lupta poporului spaniol sînt ac
țiunile întreprinse de Partidul 
Comunist din Spania, acțiuni 
bazate pe o adîncă cunoaștere a 
realității spaniole și în concor
danță cu interesele vitale ale po
porului. Demascînd valul de 
teroare dezlănțuit în țară și în- 
fierînd provocările la care se de
dau fasciștii, Comitetul Executiv 
al Partidului Comunist din Spa
nia a publicat o declarație în 
care reinoiește propunerile fă
cute partidelor și grupărilor din 
opoziția antifranchistă cu scopul 
de a se ajunge la o înțelegere 
pentru o luptă comună împotriva 
dictaturii lui Franco.

Această luptă va învinge cu 
siguranță pentru că, așa cum se 
arată în declarația Partidului Co
munist Spaniol, nu există în 
Spania închisori pentru a fereca 
voința de libertate și pace a po
porului.

A. NEGULESCU

BAGDAD. - La H aprilie A.I. 
Mikolan prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U-.R.S.S. și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat portul Basra 
— important centru eco;K>mx din 
sudul Irakului. în cea de-a doua 
jumătate a zilei A. I. Mikoian 
s-a înapoiat la Bagdad.

VARȘOVIA. — Ambasadorul 
R. P Romine la Varșovia, prof. 
D. Praporgescu, primind vizita 
unui numeros grup de studenți 
ai Universității din Varșovia in 
frunte cu rectorul universității, 
Stanislaw Turski, a oferit in sea
ra zilei de 13 aprilie în saloa
nele ambasadei o gală de filme 
romineșii de scurt metraj.

R.OMA. — La 14 aprilie, preșe
dintele Gronchi l-a însărcinat pe 
Amintore Fanfani (Partidul De- 
mocrat-Creștin) 
noului guvern.

NEW YORK. - La 12 aprilie a 
părăsit New Yorkul, pierind pe 
calea aerului în Uniunea Sovie
tică, o trupă a teatrului new-, 
york-ez „Mark Hellinger". Ar
tiștii americani se vor produce la 
Moscova, Leningrad și Kiev, ur- 
tnind să prezinte spectatorilor 
sovietici comedia muzicală „My 
fajr lady" de A. Lerner și F. 
Law. Turneul a fost organizat in 
cadrul acordului cu privire la 
schimburile culturale între 
U.R.S.S. S.U.A.

KUALA LUMPUR. — Agenția 
France Presse anunță că aduna
rea celor nouă șefi de stat ai 
Federației Malayeze a «Ies la 14 
aprilie .-pe sultanul din Selangor, 
Hisamjddin Alam Șah, îri func
ția de șef suprem al Malayei 
în looul lui Tuanku Abdul Rah
man, decedat la 1 aprilie.

cu formarea

Acum doi ani, la conferința de fa Accra s-a hotărît 1 
de 15 aprilie să fie Ziua libertății Africii, zi de luptă 
dariiate cu mișcarea pentru libertate și independență a 
relor africane.

Continentul african, ținut secole de-a rîndul în jugul 
al colonialismului este într-o continuă prefacere. Pe har 
cii au apărut astăzi o serie de state independente. Im 
mul, care a aruncat popoarele africane într-o neagră 
avînd grija să stoarcă în schimb de pe spinarea lor nen 
bogății, pierde mereu din pozițiile lui în Africa. Popoari 
cane s-au trezit. Ele s-an ridicat cu hotărîre pe bark 
lupta Împotriva colonialiștilor, pentru libertate și indep 
Această luptă va fi fără îndoială încununată cu succes, c 
mersul inevitabil al istoriei duce la pieirea colonial 
plaga rușinoasă a secolului nostru.

Două noi state independent 
Madagascar și Federația IV 

unei noi conferințe în 
cu viitoarea constituție 
rației Rodeziei și Nya 
lui.

Data acestei conferi 
fost încă fixată, dar se 
ne că ea va fi convoca: 
iulie.

PARIS 14 (Agerpres). După 
cum transmite Agenția- France 
Presse, la 12 aprilie la Paris 
a fost proclamată independența 
a două state africane — Mada
gascar și Federația Mali, for
mată din fostsle republici Sene
gal și Sudan.

In conformitate cu acordul 
dat publicității, de acum înainte 
relațiile dintre Mali și Mada
gascar, pe de o parte, și Co
munitatea franceză, pe de alia 
parte, sînt trecute de pe vechea 
bază constituțională, pe o ’ 
contractuală.

Ca urmare a schimbării 
tufului Federației Mali și 
degascarului funcțiunile 
înatate erau exercitate împreună 
cu Franța — politica externă, 
economia și finanțele, apărarea, 
învățămîntu.1 superior și trans
porturile — vor fi exercitate a-
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bază

sta- 
Mă
car e

porturile — vor fi exercitate 
cum „în cadrul colaborării".

★

LONDRA 14 (Agerpres).
După cum relatează Agenția 
France Presse, la 14 aprilie, 
lain Maclecd, ministrul Colo, 
niilor al Angliei, a anunțat în 
Camera Comunelor convocarea

Proces de spionaj fără spioni^
Indignarea opiniei publice din Grecia 

fată de procesul de la Atena
ATENA 14 (Agerpres). — 

Sentința data la 13 aprilie în 
procesul patrioților greci, care 
s-a desfășurat timp de nouă 
zile în fața Tribunalului Mili
tar din Atena, a provocat in
dignarea opiniei publice din 
Grecia. Părerea majorității de
mocrate ap 
cest proces a 
gestiv 
care-1 
„proces

După 
mocrați 
au fost 
baza legii 375 anulată în pre
zent d: prevederile constituției, 
in legătură cu aceasta 332 de 
avocați din Atena au semnat un 
memoriu adresat ministrului 
justiției în care se arăta că în
tre această lege și Codul Penal 
în vigoare există o contrazicere 
de fond, subliniindu-se necesi
tatea ca această lege anticonsti- 
tuționaiă să fie abrogată. „Con- 
s.derăm nepermLs, se spune în 
acest memoriu care exprimă 
punctul de vedere al aproape 
tuturor avocațitor greci, ca în 
t:mp de pace persoane civile să 
fie trimise în fața tribunalelor 
militare în baza unei legi care 
încalcă articolul 97 al consti. 
tuției**.

Opinia publică greacă a con
damnat faptul că încâlcind pro
cedura în vigoare guvernul a 
recurs la tribunalul. militar, a- 
ceasta fiind singura cale pentru 
a obține condamnarea unor oa
meni a căror nevinovăție a re
ieșit limpede în cursul dezbate
rilor.

Procesul intentat celor 12 de- 
mocrați greci ca și cel împo
triva unui alt grup de patriot!

poporului despre a- 
a fost exprimată su- 

de ziarul „Athinaiki" 
caracteriza drept un 
de spionaj fără spioni", 
cum se știe cei 12 ds- 
ca și Alanolis Glezos, 
puși sub acuzare în

anunțat pentru sfîrșitul lunii a- 
prilie constituie simptome ale 
intensificării campaniei împo
triva forțelor democratice. Acest 
lucru a devenit deosebit de evi
dent după ce Grecia a fost vi
zitată de ministrul de Război 
de la Bonn care a adus pe pri
mul plan problema creării pe te
ritoriul grec a unor baze străine 
și a înzestrării armatei grecești 
cu rachete și cu alte tipuri de 
arme moderne. Potrivit mărtu
riilor ziarului „Ethnikos Kirix", 
„grecii sînt cuprinși de o mare 
amărăciune pentru faptul că 
tara lor își asumă niari 0-bli- 
gătii militare care implică pen
tru ea grave pericole. Procesele 
înscenate în ultima vreme îm
potriva unor democrați al că
ror patriotism a fost verificat 
în clipele celor mai grele lupte 
împotriva ocupanților hitleriști, 
sînt considerate de opinia pu
blică greacă ca încercări de a 
abate atenția de la adevăratele 
probleme care stau în fața țării**.

Corespondentul agenției TASs 
V. Harkov; remarca totodată ca: 
„Procesul împotriva celor 12 pa- 
trioți greci s-a desfășurat în 
spiritul „războiului rece“ nu nu
mai din punctul de vedere al 
absurdității acuzațiilor aduse. 
Sala ședințelor tribunalului mi
litar a fost folosită pentru a- 
tacuri lipsite de răspundere, u- 
neori provocatoare împotriva u- 
nor țări socialiste. Acest gen de 
atacuri nu poate, firește, să slu
jească la îmbunătățirea relații
lor dintre Grecia și vecinii ei 
— țările socialiste. Iar această 
îmbunătățire este cerută și de 
interesele naționale ale Greciei 
însăși și de interesele întăririi 
păcii în Balcani".

Comunicatul con 
miniștrilor de t 

occidentali
WASHINGTON 14 

preș).
După cum relatează 

Associated Press, in co 
dat publicității la 
se arata că miniștrii 
Externe ai Canadei, Fr. 
liei, S.U.A. și Angliei 
tura cu apropiata coi 
șefilor de state și a 
guverne care vj avea 1 
ris au examinat și ai 
raportul reprezentanțilc 
Geneva cu privire la < 
rea tratativelor in f 
dezarmării care au 1» 
zent in cadrul Comitet 
zece state pentru deza:

Comunicatul aminteșl 
zo’uția din 20 noiem 
adoptată în unanimitate 
narea Generală a O.N.I 
s-a exprimat speranța 
elaborate în amănunțit 
fi puse de acord în ter 
mai scurt măsuri 
spre real’zarea dezarm 
rale și totale în condi 
control internațional ef

Miniștrii Afacerilor I 
țărilor occidentale își 
speranța că îp cadrul 
lor care au loc la G( 
va realiza în curînd un 
supra măsurilor. de c 
care trebuie ’ să -4ie în fi 
bâza unui acord^cu p: 
dezarmarea echilibrată, 
și garantată și care ur 
fie supravegheată și < 
de o organizație internat 
respunzătoare în cadrul
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Tineretul vestgerman cere îndepărtarea 
fasciștilor din aparatul de stat

BERLIN 14 (Agerpres).— 
Tineretul progresist din Ger
mania Occidentală cere înde
părtarea neîntârziată a mi
nistrului de la Bonn, Ober- 
lender, și a altor foști na
ziști din guvern și din apara
tul de stat al R.F.G. Tineri 
socialiști și membri ai orga
nizației de tineret „Șoimii" 
din Hildesheim au publicat 
o declarație în care cer desti
tuirea neîntârziată a lui 
Oberlănder și ridicarea man
datului de deputat al acestuia 
arătând că el a pierdut drep
tul de a rămîne în funcția de 
ministru în guvernul de la

Bonn și de deputat în Bun
destag.

Tinerii socialiști din landul 
Hessen, la o conferință rej 
gională din Melsungen, au 
protestat cu hotărîre împo
triva renașterii fascismului în 
Germania Occidentală. Asigu
rările pe care le dă guver
nul de la Bonn în sensul că 
s-ar pronunța împotriva neo- 
fascismului, se spune într-o 
rezoluție adoptată la confe
rință, sînt îndoielnice' atâta 
timp cit pozițiile cheie în 
stat se vor afla în mîinile 
foștilor naziști de seamă.

Acfiuni provoc 
ale autorităț 

vestgermar 
împotriva 

R. D. Germa
BERLIN 14 (Agerp 

La 13 aprilie, la Berii 
loc o conferință de pre‘ 
reprezentanților presei 
și străine li s-au făcut 
te fapte care dovedes 
perioada pregătirii ci 
ia nivel înalt autorită 
R. F- Germană organi; 
țiuni provocatoare pent 
o situație de încordare 
niște la frontiera cu 1 
Democrată Germană, 
cestea fac parte orț 
unor adunări cu cara 
vocator în localități dii 
ta apropiere a frontier 
tuarea de exerciții mili 
tralie.-ea posturilor de 
ale R. D- Germane, 
distrugerea unor consti 
frontieră, strecurarea i 
Germană a unor elemer 
na-le etc. După cum a c 
colonelul Greiner-May, 
zentant al organelor p> 
frontieră, în perioada f 
martie a.c. la frontier; 
R. F. Germană și R. 
mană au avut loc 520 ; 
provocări.

Răspunzînd la întreb 
respondenților, repre 
poliției de frontieră dii 
Germană au citat date 
vedesc că aparatul st 
de frontieră din Germ; 
cidentală este înțesat 
ofițeri hitleriști care ai 
în trecut în Wehrmacht 
tățile de poliție și uniți 
Dintre comandanții u 
serviciului de frontieră 
man 60 la sută sînt foș 
hitleriști din Wehrmach 
la sută — foști ofițeri 
tie și SS.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii**, Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sctuteij* STAS 3452 52


