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In atelierul de mecanică al Palatului Pionierilor din Oradea, pionierii au învățat să minuiască 
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Ce asigură succesul
muncii la „seral"

In -ecțiv «eraia a Școlii medii 
din Bioai s-au obținut, în cursul 
celui de al Il-lea trimestru șco
lar, succese însemnate. De la 72,1 
la sută promovați la încheierea 
trimestrului I, procentul de pro
movare a crescut, în cel de al 
II-lea trimestru școlar, la 88 la 
sută. Sînt clase care au reușit să 
obțină procente de promovare de 
sută la sută, de pil- . 
dă, clasa a IX a se
rală.

Succesele se explic 
că prin sprijinul deo
sebit primit de că
tre elevi și de către 
școală din partea or- 
ganelor locale de partid, 
jutorului dat de organizațiile 
tJ.T.M. și de către unele condu
ceri de întreprinderi (de exem
plu, Fabrica de ciment) precum 
și prin preocuparea deosebită a 
corpului nostru didactic la ela
borarea metodelor specifice de 
organizare și desfășurare a pro
cesului de învățămînt la secția 
serală.

Asigurarea 
meinice j_ —
tituie pentru 
pedagogic preocuparea 
cipală. ~

ți a Sa muncitorească. Acest spe
cific muncitoresc trebuie să fie 
respectat în organizarea activi
tății la secția serală. Cum am 
ținut noi seama de aceasta ?

în primul rînd ne-am străduit 
să menținem în școală spiritul 
colectivului din fabrică, a atmos
ferei și opiniei sale. în acest 
sens am căutat să dezvoltăm

pe-Organizăm, de asemenea, pe
riodic. largi consfătuiri de anali
ză a desfășurării învățământului 
seral și fără frecvență chiar în 
întreprinderile de unde sînt re
crutați elevii. O astfel de cons
fătuire s-a organizat în 9 februa
rie a.c. cu cei aproape 200 mun
ci tori-elevi ai Fabricii de ciment, 
la clubul

Din experiența Școlii med i 
din Bicaz in îndrumarea 

muncitorilor-elevi

a-

unei pregătiri te-- 
muncitorilor-elevi cons- 

colectivul nostru 
prin- 

Pentru noi toți, tradu
cerea în fapte a Ilotărîrii parti
dului cu privire la îmbunătă
țirea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior, reprezintă o sarcină de 
onoare. Ne am dat seama că rea
lizarea în bune condițiuni a 
muncii la seral este condiționată 
de studierea atentă și respecta
rea specificului școlii serale atît 
în organizarea procesului de în- 
vățămînt cît și în predarea di
feritelor obiecte de învățămînt.

Specificul școlii serale este 
dat, în primul rînd, de compozi

muncitorilor-elevi spiritul de 
răspundere față de colectivul în
treprinderii din rare fac parte 
pentru rezultatele muncii în 
școală. Am organizat cu regula
ritate plenare cu elevii secției 
serale, la care au participat cadre 
didactice, conducerea școlii și 
directorii de întreprindere sau 
reprezentanți ai acestora. în a- 
ceste plenare lunare se prezentau 
scurte informări asupra muncii 
în luna precedentă, după care 
urmau discuții. Muncitorii elevi 
s-au deprins să ia atitudine față 
de cei care au absențe nejusti
ficate sau nu învață.

O mare înriurire o are asu
pra elevilor participarea la aces
te consfătuiri a conducătorilor 
întreprinderilor și cuvintul aces
tora. Astfel, de pildă, la consfă
tuirea din 28 ianuarie, cînd 
s au analizat rezultatele obținute 
pe primul trimestru școlar a luat 
parte și tovarășul Opriș Silviu, 
directorul Fabricii de ciment 
„Congresul al XIX-lea“ din Bi
caz, care, prin cuvintul său, a 
adus o înseninată contribuție la 
mobilizarea muncitorilor pentru 
îndeplinirea cu spirit de răs
pundere a sarcinilor lor școlare.

fabricii. La consfătuire 
au participat, în afa
ră de elevi, direc
torul fabricii, corpul 
tehnic și ingineresc, 
conducerea școlii 
cadre didactice, 
marginea 
prezentate 

privire la 
trimestru

P
Pr 

informării 
de către 
rezultatele 

școlar și a 
fără frec-

școală cu 
primului 
sesiunii examenelor 
vență din ianuarie, s-au desfășu
rat discuțiile și s au propus mă
suri. Fiecare tînăr inginer și teh
nician s-a angajat să îndrume și 
să ajute 2-3 
pregătirea lor 
fără frecvență, 
ganizat multe 
conducerea școlii și acești ingi-

elevi-muncitori în 
pentru seral sau 
Ulterior s au or- 
convorbiri între

RADULlAN VIRGIL 
directorul 

Școlii medii din Bicaz

(Continuare in pag. 3-a)
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In zilele de 24 și 25 martie a 
avut loc în Capitală Consfătui
rea pe țară a cadrelor didactice 
din instituțiile de învățămînt 
superior, consacrată analizării 
activității de cercetare științi- 
fică.

La consfătuire au participat 
rectori și cadre didactice din 
învățămîntul superior, academi
cieni, conducători ai unor mi
nistere, instituții centrale și a- 
sociafii științifice.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii llie Murgules- 
cu, ministrul învățămîntului și 
Culturii, Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, academicienii 1. S. 
Gheorghiu, Horia Hulubei, Ște
fan Mi>lcu, prof. dr. Teodor Bur- 
ghelea, prof. ing. C. Dincules- 
cu, membri corespondenți ai A- 
cademiei R P. Romine, profe
sorii universitari Alexandru Dom- 
șa, dr. Tiber iu Andrasofsky, E. 
Negruțiu și D. Botez, rectori ai 
unor institute de învățămînt su
perior, ing. Oliviu Rusu prim- 
secretar al ASIT și numeroși alți 
partid panți.

Atît în referate cît și in dis
cuții s a subliniat că datorită 
grijii deosebite pe care parti
dul și guvernul o acordă muncii 
de cercetare științifică, in insti
tutele de învățămînt superior au 
fost efectuate numeroase lucrări 
de valoare teoretică și practică, 
care au contribuit la rezolvar a 
unor probleme importante ale 
producției industriale și agri
cole a țării noastre, la dezvol
tarea științei și culturii. Prin a- 
plicarea in practică a unor re
zultate ale cercetărilor științifice 
s-au realizat însemnate econo
mii. De asemenea, o serie ds 
cercetări științifice au contribuit 
la ridicarea prestigiului științei 
rominești peste hotare.

In încheiere a luat 
Iov. Ștefan 
ministrului 
Culturii.

cuvintul
Bălan, adjunct al 
Învățămîntului fi

(Agerpres)

Sudorii fruntași Ștefan Kiraly și 
losif Bolea executind lucrările 
de sudura la inchiderea halei 
de fabricație pe șantierul Fabri

cii de zahâr din Luduș.

Foto : AGERPRES

„Cercul tinerilor tractoriști44
Pentru stimularea dragostei 

elevilor față de profesiile 
practice, direcția Școlii 

medii din raionul Negrești, re
giunea lași, a înființat în cadrul 
orelor de practică un cerc al ti
nerilor tractoriști.

In cadrul acestui cerc, elevii 
școlii medii, îndrumați de profe-

sori de specialitate, învață 
conducă tractorul.

Mulți dintre elevii care parti
cipă la acest cerc au hotărît ca 
după absolvirea școlii medii să 
îmbrățișeze profesia de tractorist.

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej 

a ambasadorului Republicii Populare 
Federative Iugoslavia la București

Vineri, 25 martie I960, Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a primit 
în audiență de prezentare pe

Arso MilatovicI, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia la București.

Primirea de către tovarășul
Gh. Gheorghiu-Dej 

a ministrului Japoniei la București
Vineri, 25 martie i960, 

Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui 
in

Gh.

Muncitoresc Romîn, a primit 
audiență de prezentare pe

Suernitsu Kadawaki, trimisul 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Japoniei la Bucu^ 
rești.

Au îndeplinit planul trimestrial 
înainte de termen

Colectivul Fabricii de ciment 
„Congresul al 19-lea" din Bicaz 
a realizat cu 6 zile mai devreme 
sarcinile de producție pe primul 
trimestru al anului. De la în
ceputul anului și pînă la 25 mar
tie a produs cu 10.570 tone mai 
mult ciment față de perioada 
corespunzătoare din anul tre-

cut. Prin îmbunătățirea proce
sului tehnologic și aplicarea u- 
nor inovații prețioase în proce
sul de producție, colectivul de 
muncă al acestei fabrici a rea
lizat în primele 2 luni ale anului 
economii in valoare de 
431.000 lei.

peste

( Âgerprei)

Elogiul cărții 
și al 

bibliotecarului
acad. P. Perpessicius

Sporita știință de carte a ma
selor de astăzi, mulțimea biblio
tecilor și căminelor culturale, 
creșterea nemaiîntîlnită a tira
jelor, impresionanta retipărire 
a clasicilor, dimpreună cu aten
țiile, cite se acordă tinerilor li
teratori — iată noul climat care 
favorizează, în chip hotâritor, 
prestigiul cârții. In condițiile a- 
cestec, elogiul dragostei de car
te e intrutotul ușurat Cititorul 
zilei de astăzi are la inde- 
mină toate mijloacele de a 
pătrunde atît ’n tainele univer
sului cosmic sau geografic, 
cit și-n tainele sufletului popu
lar, așa cum s-a stratificat el 
in filele multor noastre tomuri de 
literatură. Cartea de poeme a 
lui Eminescu, nuvelele lui Cara- 
giale, basmele lui Creangă, 
imaginea soțului nostru așa cum 
apare la Slavici, Agîrbiceanu, 
sau Rebrecnu, răscoalele țără
nești așa cum apar ele in poe
ziile lui Coșbuc, Vlchuță și 
Cerna sau în pamfletele și 
romanele lui Caragiale, Re- 
breanu și Cezar Petrescu, evo
carea marilor figuri 
tului, domnitori ca 
Mare, în romanele 
Sadoveanu sau vizionari 
flăcărați ca Nicolae Bălcescu 
în cărțile lui Camil Petrescu, ma
rea poezie a pămlntului patriei, 
inepuizabila frumusețe a graiu
lui rominesc, așa cum s-au fil
trat ele, de la cronicari și pînâ 
la Sadoveanu și Arghezi - iată 
tot atitea călătorii ispititoare, 
ce îmbie pe iubitorul de carte și 
care-i stau la indemînă cu toate 
miragiile. Un univers bogat și 
cu totul nou ne aduc cărțile 
care se scriu in zilele noastre, 
imagini artistice ato neintrecuți-

ele trecu - 
Ștefan cel- 

lui Mihail 
in-

tor prin hărnicie și frumusețe 
morală, constructori ai socialis
mului. Cartea 
rară, științifică 
tilc cu mult mai 
putea fi sintetizat in basmul lui 
Petre Ispirescu, intitulat „Voini
cul cel cu cartea în mină năs
cut". El constituie în esență un 
imn pe care poporul l-a 
închinat cărții și virtuților ei. 
La capătul unei nopți albe, 
în care veghează, citind in car
tea Cu care venise pe lume, Făt 
Frumos iși salvează nu numai 
viața sa dar și pe o cetății, 
adormită de un blestem și pe 
care biruința «a o reinviază. 
Singur folclorul putea născoci un 
simbol atît de elocvent pentru 
puterea taumoturgico a cărții.

Dar vremea basmului a apus 
sau, mai exoct, miracolul lui a 
fost transferat pe seama biblio
tecarului de astăzi, căruia revo
luția culturală, cu ritmul ei ne- 
maiîntilnit, ii cere nu numai so
lidă pregătire profesională, dor 
și inițiativă, fantezie in soluții, 
intr-un cuvint vocație. Mi 
dornice de învățătura 
călăuzite la tot pasul. Imensul 
număr al biblictec ’ae;

politică, lite- 
închide un 

cdînc și el ar

utțwnl* 
se cer

Parizienii
îl saluta cu entuziasm

pe N. S. Hrușciov
PARIS 25. — De la trimisul 

special Agerpres, C. Răducanu:
Programul celei de-a treia zi 

a vizitei lu.i N. S. Hrușciov la 
Paris a început mai devreme. In 
jurul orei 9 N. S. Hrușciov, 
împreună cu familia și persoa
nele care-1 însoțesc, s-a îndrep
tat spre casa în care a trait 
Lenin la Paris în anii dinaintea 
revoluției. In această vizită, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a fost însoțit 
de Jacquinot, ministru fără por
tofoliu. Ca și ieri, ca și în prima 
zi a vizitei sale în Franța, pe 
traseul de la Quai d’Orsay și 
pînă în strada Marie Rose, pe 
malul sting al Senei, mii de oa- 
meni l-au salutat pe șeful guver
nului sovietic.

Apartamentul modest compus 
din două camere de la etajul 11 
al clădirii cu 6 etaje din strada 
Alarie Rose nr. 4, este una din 
amintirile istorice pe care poporul 
ffancez le prețuiește. Cu cinci 
decenii în urmă, din această 
casă Lenin a condus timp de a- 
proape trei ani activitatea Parti
dului Comunist și a mișcării re- 
voluționare din Rusia.

La intrarea în casă, N. S. 
Hrușciov a fost salutat de Ja
cques Dudos și de o delegație a 
Consiliului Municipal. Un grup 
de copii i.au oferit Ninei Pe
trovna Hrușciova buchete de 
flori. Jacques Duclos l-a condus 
pe Nikita Sergheevici pe scara 
îngustă spre apartamentul î:i 
care a locuit V. 1. Lenin. In ușa 
apartamentului N. S. Hrușciov 
a fost întîmpinat de Maurice 
Thorez.

Sîntcm foarte bucuroși să vă 
primim în acest apartament mo
dest în care a lucrat Lenin — 
întemeietorul marelui stat socia- 
list, pe dv. căruia vă revine mi
siunea de a conduce destinele a- 
cestui stat, a spus Maurice Tho
rez. Parisul v-a dăruit de ia ini
ma sa, deoarece el a recunoscut 
în dv. pe discipolul credincios al 
lui Lenin. Prin numeroasele și 
îndrăznețele dv. inițiative ați 
adus o contribuție neprețuită la 
lupta pentru menținerea păcii.

Nikita Sergheevici l-a îmbrăți
șat cu cordialitate pe Maurice 
Thorez.

N. 
lung 
in apartamentul lui Lenin.

Se află aici fotocopii ale u- 
nor manuscrise, pagini de. ziare, 
numeroase fotografii. Toate a- 
mintesc despre Lenin, despre 
energia sa neobosită.

Alulțiinea adunată pe stradă 
scanda ; „Hrușciov hi balcon 
„Trăiască prietenia franco-so- 
vietică I", „Trăiască pacea 1“* 
Cererea „Hrușciov în balcon 1“ 
era repetata din ce în ce mai 
tare și cu tot mai multă insisten
ță. N. S. Hrușciov a ieșit împreu
na cu Alaurice Thorez pe balcon 
și a îmbrățișat cu gestu
rile sale largi, prietenoase, pe 
admirabilii parizieni între care 
distingeam lampioanele ferovia
rilor veniți direct din serviciul 
de noapte, coșulețe încărcate cu 
cumpăraturile matinale ale gos
podinelor, uniforme cu nasturi 
lucitori ale factorilor poștali, ser
vietele funcționarilor din institu
ții și ale studenților din cartie
rul Latin — oameni simpli, în
suflețiți într-un mănunchi vivace 
multicolor, agitînd stegulețe, ba
tiste și eșarfe, într-o învolburare 
impresionantă care făcea să tre
mure zidurile înalte ale vechil 
clădiri de pe micuța stradă A Va
rie Rose.

Lui N. S. Hrușciov i s-a în- 
minat în dar din partea C.C. al 
P.C. Francez o colecție rară a 
unui ziar oficial din perioada 
Comunei dm Paris.

Alulțimea de pe stradă a cerut 
ca pe balcon să iasă Nina Pe
trovna Hrușciova. Nina Petrov
na Hrușciova a apărut pe bal- 
con împreună cu Jeannette Ver- 
meersch. Ele au fost întîmpinate 
de o furtună d* aplauze.

Părăsind apartamentul lui Le
nin, N. S. Hrușciov a fost sa
lutat cu ovații. Chiar după ce 
automobilele au dispărut din 
vedere, mulțimea de cîteva mii 
de oameni nu s-a împrăY.iat.

La ora 10, la Palatul Eiysce, 
a avut loc o nouă întrevedere în
tre președintele Consiliului de 
AAiniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. și președintele Republicii 
Franceze, de Gaulle, la care au 
participat și alți oameni poli
tici sovietici și francezi.

S. Hrușciov s-a oprit înde, 
în fața relicvelor păstrate

In continuarea progeimuluL, 
Asociația presei diplomatice, â 
oferit un dejun în cinstea înal
tului oaspete. In pavilionul 
Dauphme, situat într-un colț pi
toresc din Bois de Boulogne, s-atf 
adunat pentru a-1 întîmpina pa 
N. S. Hrușciov peste 300 de re^ 
dactori și comentatori ai 
mai importante organe de 
din Franța, ziariști străini 
din toate qplțurile lumii.

N.S. Hrușciov a rostit 
vîntare și a răspuns apoi 
trebârile corespondenților.

„Ce l-ați întreba pe dl. 
ciov, dacă ați fi ziarist ?“ 
întrebat din sală 
sovietic 
După ce 
Hrușciov răspunde: „L-aș între
ba pe Hrușciov : D-le Hrușciov, 
sau mai de grabă tov. Hrușciov, 
de ce consacrați atît de puțin 
din timpul și eforturile dv. pro4 
pagandci comuniste ? Și răspun
sul d-lui Hrușciov ar fi : Fac tot 
ce pot în această direcție. și, 
dacă nu este destul, poate că nu 
pot mai mult".

La ieșire N. S. Hrușciov Îm4 
parte autografe pe menu-ul de« 
junului și în ciuda înghesuielii 
pozează pentru fotografi.

în dupâ-amiaza zilei, în clădi-i 
rea Alonetăriei de Stat, a avut 
loc deschiderea într-un cadru fes
tiv a expoziției comune sovietcw 
franceze „Uniunea Sovietică și 
Franța în documentele arhivelor 
sovietice și franceze", care oglin
dește tradiționalele relații de 
prietenie dintre cele două țări. 
Expoziția a fost deschisă de mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Ciromîko.

Și această parte din programul 
lui N. S. Hrușciov s-a trans* 
format într-o emoționantă ma^ 
nifestare a sentimentelor de 
c’agoste pe care le nutresc ce
tățenii Franței față de Uniunea 
Sovietică. Aclamațiile la adresa 
înaltului oaspete n-au contenit 
d?n momentul sosirii lui Nikita 
Hrușciov la Atonetăria de Stat și 
pînă la terminarea vizitei. La u i 
moment dat în cursul vizitării 
expoziției, N. S. Hrușciov a ru
gat să se deschidă o fereastră

celor 
presă 
sosiți

o cu
la în-

Hrușs 
. este 

conducătorul 
la sfirșitul . fritîlnirii. 
rîde cu poftă, N. Sj

Tineri dansatori d n Ansamblul secuiesc de stat din Tg. Mureș.

Foto: AGERPRES

număr al bibliotez ioc; risipite 
in tot cuprinsul țării a creat o 
a-mată de slujitori, pentru care 
cititorul și cartea sînt însăși ra
țiunea oficiului tor. de a fi Am 
pomenit nu odată de acea bi
bliotecară deosebită, de la una 
din fabricile din Cluj, ce se pur
ta cu cititorii ei ca o adevărată 
mamă, atentă la nevoile sufletești 
ele fiecărui pmne în parte. Tipul 
ccesta de bibliotecar, anima
tor prin excelență, pentru care 
fiecare cititor și fiecare carts 
ridică o problemă nu numai 
de circulație a bunurilor spiri
tuale, dar și de viață, e astăzi 
d;n ce în ce mai generalizat El 
este, de bună seama, și produ-

(Continuare în pag. 2-a)

(Continuare în pag. 4-a) j

Mulțimea aclamă pe N. S. Hrușciov în fețe primăriei din Paris.
(Telefoto AGERPRES)

DIM VIAȚA M MII\(A II\H I HHIIi
Succese ale tinerilor oțelari 

hunedoreni
acesta, în re-
Pitcști au

Anul 
giunea 
luat ființă peste 100 
de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, 
în prezent, 54.000 de 
tineri muncitori, ță
rani muncitori, ti
neri intelectuali, func
ționari și elevi din a- 
ceastă regiune 
mîndresc cu 
de brigadier al 
cii patriotice.

Pentru anul 
brigadierii și au pro
pus un plan bogat 
de acțiuni. în re
giune urmează să se 
construiască peste 
1.000 de apartamen
te, tinerii s-au anga-

se 
titlul 
inun-

I960.

jat să efectueze pe 
șantierele de con
strucții de locuințe 
un număr de ore de 
muncă patriotică a 
căror valoare echiva 
lează cu costul a 50 
de apartamente. De 
asemenea, numai prin 
contribuția tineretu
lui sînt prevăzute să 
fie redate agriculturii 
peste 2.600 ha de te
ren, irigate — alte 
aproape 900 de ha, 
să fie împădurită o 
suprafață de 2700 ha, 
însilozate 180.000 to
ne de furaje și 
plantați circa 250 000 
de pomi fructiferi.

Angajamentele ti-

nerilor din regiune 
au început sâ prindă 
viață De la începutul 
anului și pînă la 
15 martie printre 
altele, tineretul re
giunii Pitești a pre
dat întreprinderilor 
de colectare a meta
lelor peste 1 000 
tone de fier vechi.

Tinerii oțel ari de la Combina
tul siderurgic din Hunedoara 
contribuie tot mai mult la spo
rirea producției de metal. La 
noua oțelărie .Martin, s-a elaborat 
anul acesta zilnic, pe fiecare 
metru pătrat vatră de cuptor cu 
300—650 kg. oțel mai mult de
cit prevedea indicele planificat. 
Brigăzile de tineri care deser-

vesc această oțelărie, precum șl 
cele de la vechea oțelărie Mar
tin au obținut in două luni și 
jumătate prin reducerea timpu
lui de reparații, scurtarea du
ratei de elaborare a șarjelor o 
cantitate de oțel echivalentă cu 
cea necesară pentru fabricarea a 
2 • 00 autocamioane „Steagul 
Roșu".

Festivalul republican al școlilor și
Vineri a început în Capitală cel de-al 

IV-Iea Festival republican al elevilor și stu
denților dm școli.e și institutele de arta, or- . ..........................................ganizat de Ministerul Invățâuiintuîui 
Culturii.

Cu pr'lejul festivalului, care durează 
la I aprilie, au loc spectacole de cperă, 
tru, balet, concerte simfonice, tecitale' 
muzică instrumentală și vocală-

pînâ 
tea- 

de

institutelor de artă
Totodată, în sălile Institutului de arfe 

plastice „N. Grigocescu" s.a deschis expozi
ția studenților și elevilor din institutele și 
școlile de arte plastice din (ară.

Vineri seara, la Ateneul R P. Romîne a 
avut loc concertul de descindere a Festiva
lului susținut de orchestra s'mfonică a Con
servatorului „Ciprian Porinnbescu- din Bucu. 
rești.



Ce înseamnă a fi un bun bibliotecar
Cititorul nr.

Eram începătoare în «ceastă 
uncă, abia absolvisem euirul demuncă, ___

bibliotecari de pe linei Biblio
teca universitară din Cluj. A 
veam cunoștințe de biblioteeo 
nomie și îndepliue^ni ra con
știinciozitate sarrinii- ce-ni re
veneau ca responsabili a uaei 
biblioteci de întrepnedere. Nn 
mi se părea o munci prea grea, 
împrumutam și pnnean cârti, 
făceam comenzi «i inregiMras. 
dar...

Intr-o zi la bibliotecă wni un 
muncitor și începu « m racîe 
singur o carte in raft. S-a oprit 
la nu volum al lui A. S. Maka
renko. Sucea cartea pe • par e 
și pe alta, o răsfoi* ■ev tirit- 
neștâind ce sâ fată : s-a ia za 
n-o ia ? Îb cele din arwi n-a 
cerut părerea :

— Cum e cartea aceasta ?
Am roșit înrnrrată Mâ je

nam să-i sp-a ei a aaa rstit a 
.Am evitat râjpcm?«L apșauad>-< 
totuși s-a citească. Spre aer a ral 
mra. s-a iatbnpăai m fie Gea
mul pedagope**. • carte intr-a- 
devir frumos ană.
folositoare — ae* ceai aUc dar

cui- 
Din 

.Gazeta li- 
„Contem- 
„Utunk“, 

croni

rele. revistele literare și de 
tară tni*au venit în ajutor. 
„Viața romînească", 
ierari, ..Luceafărul", 
pcranul-. „Tribuna", 
. Korunk" și altele, 
cile literare, articolele de critică, 
receeriile și notele bibliografice 
m-en atras, ajutîndu-mă să înțe- 
leg mai bine cărțile pe care le 
riw, să le pot recomanda cu 
competență cititorilor.

Ln tânăr, Simon Janos, mi-a 
•ptii odată că soția e nemulțu
mită că el citește, că ar vrea 
aâ stea m acest timp mai bine 
de w>rbă eu ea. Am vizitat o 
armă, i-am dus romanul 

și i-am 
cărții. A 

cîștâgaț

«O câ- 
vorbit 
intere- 
o citi

sntnne ciudată** 
drayre subiectul 
«M-n «i am mai

Din asemenea 
ir»âțat multe. Și 
câ pentru fiecare cititor trebuie 
ai țâseic o cale prin care să a- 

lui, să ?tîu oe-1 
dau cartea de 

mult nevoie.

intimplări am 
în primul rînd

/ Bibliotecare fruntașe

PRICEPEREA 
DE A FORMA 
NOI CITITORI

Utemitc Aneta Tome de « 
întreprinderea .Pc-tisanuT- 
Bocdu des'oșocrd o -te-id 
munco in rindul l-nerdo, 
pentnj tome rec b-bi amrî 
lor pe'sonex. «t-e Ic ioto- 
g-ele •oeomondrnd uit—<e 
noutAțî utem rtu j: G*> Aso- 
d'resei, de la secție cro«t

Foto : P. PA va

Popularizarea cărții consti. 
tuie pentru bibliotecar pre- 
miza întregii sale round. Dacă 
aceasta este făcută intr-o formă 
vie, atrăgătoare, dacă §e ține 
seamă de specificul de virstă, de 
preocupările oamenilor, cu sigu
ranță că spre cărți se vor în
drepta din ce în mai mulți ti
neri.

Bibliotecarii din raionul Ne
grești, din Hirlău sau Tirgu 
Frumos, ca și din alte ra
ioane, au putut și mai pot fi 
fncâ văzuți cu servieta plină de 
cărți intrind prin case să stea de 
vorbă cu țăranii muncitori, să le 
spună ce-a mai apărut nou tn li
brărie. să afle ce i-ar mai inte
resa sa le aducă sa citească. 
Peste puțin, aceștia Întorc vizita 
bibliotecarilor, de asta dată 
la bibliotecă, pu.iind zeci și 
zeci de întrebări tn legătură cu 
cartea abia citită sau pe care o 
vor împrumuta. Atragerea citi
torilor spre biblioteca s-a făcut 
însă mai ales prin cercurile de 
citit, organizate pe circumscrip
ții electorale. De pildă cercurile 
de citit din comuna Băcești, ra
ionul Negrești, au constituit un 
puternic mijloc de atragere a 
țăranilor muncitori la bibliotecă. 
Lectura in colectiv a unor frag
mente din cărți le-a stirnit inte
resul pentru conținutul cărții, i-a 
determinat să o citească în în
tregime. Bibliotecara Aneta 
Icliirn are înscriși acum ca ci
titori permanenți ai bibliotecii pe 
aproape toți tinerii colectiviști și 
întovărășiți din comună. In co- 
muna Holboca, raionul lași, bi
bliotecara uteinistă Lucia Stir- 
baț datorită acelorași forme de 
muncă, întocmind pentru fiecare 
cerc in parte plan de lectura, ob
ține rezultate bune. La în
tocmirea planurilor de lectură 
ea ține seama de ocupația și ni
velul de pregătire al participan- 
ților la cercurile de citit, indru- 
mindu-i în același timp spre o 
lectură multilaterală. Organiza
rea „zilelor cărții acasă la citi
tor" este o metodă bună pe care 
o folosește fn munca șa utemis- 
ta Antoneta Nica — bibliotecară 
fn comuna Fălciu, raionul Mur- 
geni. Mergtnd din casă în casă, 
tovarășa Nica popularizează cărți 
care vorbesc despre viața colec
tiviștilor despre metodele îna- 
intate în cultura porumbu
lui, florii-soarelui etc., din- 
du-le atit tinerilor, cît și vîrstni- 
cilor cărți legate de activitatea 
și preocupările de zi cu zi.

Pentru a veni mai mult în a- 
jutorul cititorilor, bibliotecile co
munale, ca de pildă, cele din Let- 
câni (lași), Fălciu (Murgeni) 
etc. au organizat vitrine perma
nente la care se afișează liste 
de cărți noi apărute și intrate în 
bibliotecă, scurte recenzii șl 
prezentări de . cărți apărute in 
ziare și reviste, precum și 
note privind viața și opera 
scriitorilor. In comuna Ciocani, 
raionul Birlad, s-a organizat o 
expoziție cu tema : „Cartea ae 
știință popularizată", expoziție 
care a contribuit la atragerea 
spre lectura cărții științifice a 
unui mare număr de tmeri. La 
stațiile de radioamplificare din 
comune emisiunile „Prietena 
noastră cartea" au început sa 
devină și ele o tradiție în munca 
de popularizare a cărții, contri
buind la atragerea unui număr 
din ce în ce mai mare de citi
tori la bibliotecă. In cadrul aces-

tor emisiuni sînt chemați adesea 
Șa vorbească tmeri cititori frun. 
ta și despre lectura lor din ulti- 
mul timp. Astfel de metode — fo. 
Iosite tn raionul Hirlău sau Ttr, 
gu Frumos — constituie pentru un s!,mulent. tot P mai 

mu ți dorind să ajungă să ia cu- 
vlntul Ja microfon.

Observăm o înnoire a forme- 
acl,vltate- o preocupare in 

direcția organizării unor acțiuni 
ae mare ampioare cum sint pro.

"•*"«. concursurile 

nuî R1H^ 51 litele ln «io
nul Birlad asemenea concursuri 

1?ro*P' ’*» freca
re biblioteca comunala, 
carii Unind kz. , ca 
oootar*“*■-" ** 'a*î~Mădl r«b c- 
“ooauc* ±o C»*»aă. mretcire 
pe ca.-t ț, *
p-me ia ia ia mmcccri.

*cmz k. coocurs-rJe cc ioat 
1“*® P* uraatraro* 
Cultura v.jei <k re fn 
Bobești), cui: era pcranbuu- ( «»>uaa Bogdaneșh). crestei 

oalelor țin au,, Gn„fci 
De remarcat este și cccsfrea 
organizau de către btbi.ctecara 
Elena Petec dia comuna Dao, lina pe marg oea cărții „lngrS». 
minte naturale" Taranfr muScT 

ton au participat cu mteres a 
discuți, șj lu hotărft să ac re „ 
viața cele învățate dm lecturi 
carțiL Mobilizați de .rganzi a 
de partid j. U.T.M dro como-a 
colectiviștii au împrăștiat ta cle- 
le următoare gunoi —pr-j.,.
de citeva zeci de hectare. Tărs 
nu muncitori au rocepu, sl Înțe
leagă mai bme rostul leacr 
broșurilor științifice legătura lat 
cu rezolvarea multora die nro- 
blemeie re-i frrm nta r de r.

Ș-a încetățenit in aulic bibi: o- 
teci practica crganrzăni a cri 
puțin unei informări p-i ce ne 
Jună. Acest lucra a dat :>-s t> '. 
țatea antrenării la lectura căr
ților politice și ideologice a taaa 
mare număr de tiner La 
Dragalina s-a organizat ne.-- 
tru tinerii din comuna o s»a-ă 
literară pe tema : „Viata si 
activitatea Im V. I. Lemn". 
Participant!! au ascultat cu 
interes expunerea făcută de 
bibliotecar și lecturile care 
au lnsoțit-o, far tn zîle'e 
care au urmat, cititorii au soli
citat cărți ca .,Lenin fn amin
tirile rudelor", „Copilăria hr 
Lemn- de Ulianova ele.

Impărtășindu-și unul altuia 
metodele cele mai bune de mun
că, bibliotecarii din regiunea 
noastră se străduiesc să folosea
scă formele cele mai potrivite 
prin care să apropie pe fiecare 
țînăr de prețioasele cărți politice. 
Ideologice, culturale și științifice 
existente în număr mare in fie
care bibliotecă

CONSTANTIN GILEA 
directorul bibliotecii regio

nale lași

Să ajuți 
pe tineri 

să înțeleagă 
cartea

jaux Ia inima 
st-resează. să-i 
tare are cel mai

Ca prilejul discuțiil°r cu 
teri- aii am făcut obiceiul să 
asâ; conținutul cărții pe care o 
—să atrag atenția asupra 
pir* -r cseadale. Am 
ce drac ce povesteam 
sr-at diatr-o 
bseirâyte ma» 

cuvinte 
âae sarfirientr 

-j| Dr
■rar «ă eunosr 
tn ra acest conținut 
tedna cît mai fidel, cit mai con- 
vvnfâlse «i atractiv.

Dur cititori sint mulți «i pre- 
rwtei* riut tot atât de multe. 

' aer tineri pasionați de sport, 
recomandat eârți cu su-

din viața sportiva, altora
••drârrru poezia, le-am

«4— eețe «■’ bune cărți de poe- 
n-L m rjc-ârai cititor ?m cău
ta* «â-n «fîrneae intrreml pentru

carte cititorul se 
n«or s-o citească- 
despre conținut 
pentru a-i trezi 

aceea mă «trâdu- 
profund mai în

apoi să-1

de
în ____
acestei lecturi eram ajutată 

de un inginer și doi tehnicieni. 
Dar eu ce puteam face ? Cum să 
recomanzi o carte, dacă n-o cu
noști, dacă nu 
interesa pe 
le-ar putea fi 
M-aro hotărît 
timp să mi-o 
de acest fel, 
nivel mediu și de popularizare 
a științei și tehnicii. Ca să aflu 
ce anume îi interesează pe mun
citori, am rugat pe unii ingineri 
să mă inițieze în tainele proce
sului de producție din fabrică, 
și m-am înscris chiar la cursurile 
de minim tehnic. Urmarea a fost 
că la bibliotecă 
dese discuțiile 
tehnica și câ 
mand cu mai 
ademenea cărți 
«rac și acțiuni 
tru popularizarea lor.

La începutul muncii mele, și 
cărțile ideologice, politice le re
comandam la întâmplare, fără să 
țin seama de bagajul de cuno
ștințe al tinerilor cititori. Cînd 
un cititor, înapoindu-mi o ast
fel de carte mi-a spus că n-a 
prea înțeles-o, am văzut cît de 
mult greșisem. Ce urma să fac ? 
Eu însâmi să studiez mai mult. 
Lectura cărților politiee și ideo
logice mi-a devenit o preocupare 
mai serioasă. M-am dus la învă- 
țămîntul politie, la universitatea 
muncitorească, am stat de vorbă 
cu propagandiștii si lectorii, in- 
teresîndu-mă de ceea ce au ne
voie în primul rînd muncitorii. 
Acum cartea politică este foarte 
mult eititâ.

Dar cite alte domenii de acti
vitate nu interesează pe cititori, 
pentru eîte alte domenii nu tre
buie să le stimulăm interesul 
prin carte. N-aș putea face 
acest lucru, dacă nu m-aș fi o- 
bișnoit m citesc. Ca să procur 
cărți noi, ca să le recomand ci
titorilor, sâ-i ajut *â le îlțeleagă 
și să le folosească, trebuie să 
tear eu. bibliotecara. Tntr-un 
ri»t bibliotecarul trebuie >ă 

ritilor pasiooat. cititorul 
al bibliotecii. Bibliotecarul 

ear* nu citește rârnine un auto
mat care eliberează și primește

mare 
nice, 
direa

științifice — teh-cărți , 
popularizare^ și răspîn-

știi ce cărți i-ar 
muncitori și care 
mai folositoare, 
ca o parte din 
consacru cărților 

mai ales celor de

erau tot mai 
despre știință și 
puteam să reco- 

multâ competență 
Am putut sâ gă- 

mai atractive pen-

îînărul țesător Grigore He- 
roiu, de la întreprinderea 
textila „Donca Simo" - uni
tatea B din Capitală, este a- 
preciat nu numai pentru 
aportul $ău în producție, dar 
ți pentru pasiunea cu care 

crează ca bibliotecar al 
prinderii. Cei 420 citi- 
S aici găsesc intotdea- 

Sibliotecarul lor un 
sfătuitor.

N S. VIOREL

Tînăra MARIA CUȘMA din co
muna Gilău, raionul Cluj, se 
numără printre bibliotecarii 
fruntași din regiune. In 1954 
cind și-a început munca, în a- 
ceasta comună biblioteca număra 
cu puțin peste 50 de cititori a- 
dulți. La sflrșitul anului trecut 
numărul lor trecuse de 1800, iai 
al cărților citite peste 19.000.

Periodic Maria Coama a or
ganizat consfătuiri cu cititorii 
prin care le-a aflat preferințele 
preocupările. Concursurile ghici
toare, serile literare etc. sînt doai 
citeva acțiuni care i-au apropia 
pe tineri ca și pe vlrstnici d< 
cuvintul scris.

C-TJf dt d

fi e aor- 
ne număr

Leecvra d

Foto : N. STELORIAN

«castra a • biblia
4e iBtr*pn3dere

oai ra «• di.*pvnâ de

Aspect din salo de lectură o 
♦obricîi de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej** din Bucu

rești.

Dacă în satul Pogăneștl, ra
ionul Huși, toți utemiștii și ti
nerii sint participanți la con
cursul „Iubiți cartea", acest lu
cru se datorește și muncii neo
bosite dusă de bibliotecara VIO
RICA PINDARU. Numai de la în
ceputul anului s-au înscris la 
concurs 125 de tineri, iar pe 
pieptul a 80 dintre el strălu
cește acum insigna „Prieten al 
cărții**.

Anul trecut la concursul „Nici 
o casă de țăran muncitor 
fără cititori1*, bibliotecara Viori
ca Pîndaru s-a clasat pe primul 
loc pe regiune.

Elogiul cărții și a

La întrebarea pusă 1< început 
„Ce trebuie M cunoaicâ bi

bliotecarul- — nu pot să râs- 
pund decît „TOT**, pentru a f’ 
un bun militant pe frontul re- 
roluției culturale din țara noa-

VIRAG ILONA 
ponsobile bibliotecii 

Fabricii ,Janos Herbak"-Cluj

Pe utemista ELTETO ILON.A 
i cunosc numai locuitorii dvi 

cpmuna Dumbrăvioara, raionu 
Tg. Mureș. Și cei din sa 
tele Glodeni, Painjeni, Călușen 
și Ernei o știu, o așteaptă ci 
dragoste să le vorbească despn 
noile cărți apărute in literaturi 
noastră sau in cea sovietici 
despre cărțile de popularizare i 
științei.

Pentru că așa i-a învățat Ilona 
nu numai să le dea cartea pi 
care vor s-o citească, dar să ș 
stea de vorbă, să-și împartă 
șească impresiile.

bibliotecarului
SC©I> n'egct too** de 

spoccnîcte, cc'e i-a pus la »»- 
domină noțiunile tehnice ele 
profesiunii, dar el este, mai cu 
seamă, cel dinții și cel mai pă
timaș dintre cetitorii propriei 
sole biblioteci.Nou| 
e, prin definiție, 
căruia nimic din ce 
nu-î este străin și 
nki-o fericire 
pe ac««a de 
și altora din 
frumoase.

Sintem, nu 
ții, fizici și sufletești, ai părin
ților noștri, dar în egală măsura, 
și creația lecturilor noastre. O 
carte bună este o fereastră larg 
deschisă asupra necunoscutului 
și minaglHe ei ce ne-au intîm- 
pinot dintru început nu le mai 
uităm niciodată. Copilul, care a 
sorbit de mic, din izvorul vră
jit a< basmului, transmite ado
lescentului acesta tânărului șl 
așa mai departe pînă la ulti-

bibliotecar 
un generos 
este frumos 
pentru care 
o egaleazănu

a putea împărtăși 
eonținutul cărților

numai descenden-

Călăuză in orientarea lecturii
fm iiriyrt ■ d
P»“ m te/W« b
dpd ia larfUt cică* dce* U- 
cn u eate iaMipttf r. £« fi 

pa de • pane p re—nl.r 
rerpeetrri dar p autaru pe ee^e 
Jte L-TAf-, p
h.bl-Mca ds
H le aai de cdtre biblioteci te 

fie ăiHieteeanda* aaa «fi edi- 
ti știi or ateauftă ea ea»-

Gogol. ereee ia hrefce 
despre losscf AtilU. procesele 
literare de*prf drțUe jaeiere»* 
de Tolstoi, p w/rae /rmoeid* 
de A. Koptieevo.

De asemenea ea eid |a«t ar 
ga ni zale la noi m eoeraarj jCi»e 
Știe ciftigi- ia lețât-.’j Mv 
ratura rom în eased eoeiemrar—e. 
recenzii despre cartea lai Conul 
Petrescu „Un om intre oeeeeaî". 
despre o carte ta lefâxvrd ea 
controlul tehnic asupra calității 
muncii, despre opera lui .h'iholat 
Ostrovski, etc., simpozioane cum 
ar fi acela despre literatura 
ateistă cu tema Știința p cre
dința in dumnezeu", intilnin as 
scriitorii din Sibiu la care s-au 
citit pagini de literaturi despre 
lupta oamenilor muncii, sub con 
ducerea partidului, pentru con
struirea vieții noi.

Principalul este insă, după pă
rerea mea, să nu se lase nici oda 
ti la intimplare lectura ținerilor, 
ci să existe o preocupare per
manentă din partea bibliotecaru
lui de a asigura înțelegerea, 
aprofundarea fiecărei cărți citite 
de fiecare tinăr.

MIHAI ION 
muncitor la Uzinele 

„Independența" din Sibiu

“■î-are a-iresat ana secretari de organizații U.T-M. și 
kMalecan <ta rogiaaea Stalin, cerindn-le părerea io iegă- 
sra za aons-Utea orientării lecturii tinerilor, a dozării ei 
pofr-' t ta-.ri;: lor de pregătire, cu preocupările lor, ln 
■■■■■ taorci de a-i ajuta să-și formeze o cultură multi-

Iată ce Be-a spm de pildi. 
tov. Pe«r Alexandru, 
secretar* organizației 

U-T-M. 4» te Lstoete JHetrom". 
După pâre-ea ■n, iții brtHiote 
carii ret » argamratiik U.T.M. 
Veteat U 4e, aU-tw «țoriti 
îmbogățirii kcrem tinerilor ți, 
la «cciăți hmp. d aibă grijă ca 
frecare *ăr >1 cmascâ acel* 
cârti care cage-pa nd naretalui său 
de cunoștințe- De cea mai mare 
anpiMtmțt ari se pare faptu, de 
a ajuta rnereeat U-ți formeze e 
caacapfie Moeadicâ iaaiataU care 
sl ii fotoseascl drept baza kt in- 
jetegerea coafinutului cărților be. 
letnstice dMe. Un tinăr cu un 
nreet politie ți ideologic ridicat 
va înțelege molt mat bine o ope
ră literară de valoare, va țti să 
extragă învățătura principală 
care se desprinde din cartea res
pectivă. lată de ce tinerii noștri 
an fost îndrumați să citească cu 
cea mai mare atenție cărți poli 
tico-ideologice ca documentele 
Plenarelor C.C. ai P.M.R. ți Do
cumentele Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. Bibliotecarul nostru 
a discutat eu tovarășii Doroș Vi
orica și Dan Aurel care nu prea 
veneau să ia cărți și i-a fndru 
mat să citească o seamă de lu
crări politice, fn discuțiile pur
tate cu ei asupra unor cărți pe

1

care le-at» dtit ulterior s a vă- 
rut că ei și-au ms aș it in mod 
limpede ideile de bază.

Cred. ne-a spus tovarășul 
Varga Vasile, directorul 
bibliotecii Institutului Po

litehnic din Orașul Stelin, 
in ceea ce ne privește, 
toria noastră este de
ajuta pe studenți nu numai să-și 
aprofundeze prin lectură stadiul

că, 
da- 
a-i

am căutat să-i lămurim pe acești 
tovarăși că atit scriitorii clasici 
cit și cei contemporani sînt in
dispensabili pentru formarea u- 
nei adevărate culturi, accentuind 
In mod deosebit asupra necesi
tății de a fi in curent cu litera
tura noastră nouă. Așa se face 
că mulți studenți au dat lecturii 
lor un caracte« mai complex. Cer- 
cetind fișele bibliotecii putem ve
dea că tovarăși ca Burlacu Ale
xandrina citește Shakespeare, E- 
minescu și Davidoglu . Desculțu 
Ilar ion citește pe Cezar Petrescu 
și Fucik : Smaranda Carp citeș
te și pe Tolstoi dar șj pe Șolo- 
hov, Popescu Cornel citește lite
ratură rusă și sovietică dar și pe 
Arghezi și Beniuc. In această di
recție ne ajută foarte mult orga-

ne spune el, ca un ttnăr să vină 
să ceară o carte despre care a 
auzit vorbindu-se, fără să se în
trebe dacă este destul de pregă
tit pentru a o înțelege bine, la
tă-!, de pildă, pe tov. Gliga Dan. 
El a văzut pe tatăl său citind 
niște romane groase și le-a ce
rut și el să le citească. Biblio
tecara noastră i-a explicat că 
el va putea să le înțeleagă șl pe 
acelea dar mai tirziu și că, pînă 
una alta, trebuie să-și formeze 
deprinderea de a citi cu 
tarifate pornind de la

regu- 
cărți

Ancheta noastră
de specialitate, ci să-și lărgească 
orizontul politic și cultural. Noi 
trebuie să tindem a face din fie
care absolvent al Institutului nu 
numai un specialist de înaltă ca
lificare ci și un om cult, cu o 
concepție filozofică și politică în
aintată, înarmat cu cunoștințe 
din cele mai variate domenii ale 
științei, culturii, literaturii și ar
tei. Pentru a-și face datoria în 
bune condiții, bibliotecarul tre 
buie să observe la timp acele fe
nomene care slăbesc eficacitatea 
lecturii unor stqdenți și să ia 
măsurile corespunzătoare. Astfel 
la noi am putuf constata că unii 
studenți obișnuiau să citească 
numai cărți de literatură contem
porană, neglijind clasicii în timp 
ce alții socoteau că a avea o 
cultură solidă înseamnă In pri
mul rind a citi doar scriitori ce
lebri al literaturii universale. Noi

irizația U.T.M. care antrenează 
studenții în număr tot mai mare 
la concursul „Iubiți cartea", o- 
ferindu-le înțelegerea necesității 
unei lecturi variate.

Tovarășul Bogdan Petru, se
cretarul organizației de 
bază U.I.M din comuna 

Rășinari, ne-a vorbit despre fap 
tul că e foarte necesar ca biblio 
tecarul să cunoască cititorul în 
deaproape. nivelul lui cultural și 
preocupările sale pentru a-i pu
tea recomanda o lectură potrivită 
cu acestea. Se întâmplă uneori,

mai ușoare spre cele mai 
grele, progresînd treptat. Astfel 
i-a dat să citească pentru în
ceput niște povestiri, apoi. .Nada 
florilor" de Sadoveanu, apoi alte 
romane istorice de același scrii- 

.Mitrea Cocor" Acum 
destul de tinăr, 
are o fișă boga- 
cartea devenin- 

de nedespărțit, 
lua intr-adevăr

tor. apoi ., 
Gliga Dan, deși 
iubește cititul și 
tă la bibliotecă 
du-i un prieten 
Astăzi el poate 
de la bibliotecă volumele pe care 
le citește și tatăl său.

Alți cititori nu vor un timp sâ 
depășească un anumii fel de lec 
tură. Tov. Omotă Vasile, de pil
dă, nu voia să citească decit 
basme. Bibliotecara l-a ajutat 
să înțeleagă că. în afară de bas
me. mai există și alte cărți de 
valoare și I-a obișnuit și cu alt 
fel de lectură dîndu-i să citea 
scă și „Aventură în Lunca Dună
rii" de Sadoveanu, , Desfășura
rea" de Marin Preda. .Lenta" 
de Francisc Munteanu etc.

B DUMITRESCU

mc treaptă din scara virste 
fiorul ocela inepuizabil 
primei întâlniri Cu frumo- 
adormită in codru. O certe 
învață să prețuim splendo 
naturii, noblețea muncii, bi 
facerile orinduirii noastre soc 
liste, dimpreună cu inoltele 
sentimente cetățenești, în fru 
cu cel mai de seamă dintre • 
patriotismul socialist și a po 
lariza toate aceste tezaure 
seamnă a toce înaltă operă e 
cativă, pe care bibliotecarul, 
activist cultural e printre cei c 
tii și dornic și in măsură să o 
plinească. El va folosi to 
mijloacele ce-i stau la dispoz 
pentru a proiecta asupra cc 
lor noi și a temelor pe o 
acestea le ilustrează, un pu1 
nic fascicol de lumină. O c 
ferințâ, un ziar de perete, 
simpozion, o șezătoare, un c 
curs, anume organizat, iată 
atâtea prilejuri de a concer 
atenția colectivă asupra un 
sau alteia din cărțile frumo 
sau din temele generale 
ajută și completează educe 
artistică a cetățeanului.

Avînd, de pildă, să infățiș 
felul cum poezia naturii și a 
turii țării noastre in primul ri 
se reflectă în paginile cărț 
frumoase, bibliotecarul va ap 
la toți acei rapsozi, ale cc 
mărturii stau înșirate in ra 
rile bibliotecii sale, și care di 
Alecsandri |a Sadoveanu și d< 
Eminescu |a Geo Bogza ou 
chinat patriei noastre adevăr 
imnuri de slavă. Pagina in c 
Bălcescu glorifică cetatea 
dealului, ca pe un paradis 
miniatură. Bărăganul lui O 
bescu, cu peregrinările estiv 
ale vinâtorului diletant, pă 
rea Petrișorului, în care Sa, 
vecnu asistă și oficiază la a< 
nia căprioarei rănite sau in< 
derile carpatice de către Izvc 
olb, pe unde Ștefan Vodă 
ostenește in vinătoarea zimb 
lui bâtrin, poemul simfonic, 
care Geo Bogza iși insoțește. 
pe un voevod al timpilo' i 
triarhali, Oltul, de la >voare p 
la Dunăre, ca șl unele cînt-i-i 
Oda pămintului meu de M 
Dragomir, cere «nfrâțoșto 
coarde’-e aceleiași lire, svo 
muntelui și murmurul Bă'oqai 
lui, toate acsste ccorduri, n 
dulate in parte sau mtrur 
laolaltă, nu vor lips’ din mai 
cintare pe care verbul romim 
a închinat-o frumuseților Pair

Aceste frumuseți sint imhoț 
țite zi de zi prin uriașa 
de făurire a socialismului C 
țile care oglindesc tur ul 
acesta înnoitor, ajung Io cit't 
prin mina bibliotecarului, d 
sfaturile lui, orîn oas:unea r 
bilă și simțul său p<»rloq.-c 
intr-o multiplicate fă'ă marqi 
din inimp in inimă, do Io p 
nierii cu cravata roșie, oină 
bătrînii qlbiV de ani

Deci elogiul -ă'țli est- si el 
giul acestui tip nou de Șibl 
tecar.

r Viata culturală e- a tineretului



Pentru sporirea contribuției tineretului 
ia întărirea sectorului socialist

al agriculturii
Zilele trecute a avut loc con

ferința organizației regionale 
U.T.M. Galați. La lucrările con
ferinței care au durat două zile, 
au luat parte tovarășul Anton 
Sioianovlci, prim secretar al Co
mitetului P.M.R. al regiunii 
Galați, membrii Biroului comite
tului regional P.M.R. Galați, to
varășul Florea Vintilă, membru 
supleant al Biroului G.C. al 
U.T.M., reprezentanți ai comite
tului executiv al sfatului popular 
regional, conducători ai organi
zațiilor de masă.

tn conferință s-a arătat că ti
neretul din regiune, sub condu- 
cerea organelor și or
ganizațiilor de partid, 
urmînd exemplul co
muniștilor a adus o 
contribuție importan
tă la realizarea pro
ducției globale indus
triale pe anul 1959 in 
proporție de 101,9 la

Mecanizatorul nu este insă nu
mai un sinjptu lucrător in agri
cultură. El este și trebuie să fie 
totodată un propagandist și un 
luptător activ pentru aplicarea in 
viață a politicii partidului nostru 
de transformare socialistă a agri
culturii, un propagandist activ al 
noilor metode științifice de lucra
re a pămintului. De aceea organi. 
zațiile U.T.M. trebuie să dea o 
mare atenție educării lui politice, 
Înarmării lui cu un bagaj de cu
noștințe agrotehnice corespunză
tor. fn această privință s-a bu
curat de multă apreciere expe-

neriior de la 
s-a arătat că 
intovărășiri 
oare nu se prezintă la __
cind nevoile gospodinei o cer, 
sini lipsiți de grijă față de avu
tul obștesc, sint indisciplinați.

Conferința a recomandat orga
nizațiilor U.T.M. să se preocupe 
eu mai multă atenție și grijă de 
educarea colectivistă a acestora, 
combătind cu hotărire orice ma
nifestare a vechii mentalități in
dividualiste.

Luind cuvintul in cadrul con
ferinței organizației regionale 
U.T.M. Galați, tovarășul Anton

șate. In conferință 
in unele G.A.C. și 
mai sint tineri 

muncă

Pe marginea Conferinței 
regionale U.T.M. Galați

proporție de 101,9 la sută, la 
creșterea productivității muncii 
cu 0,8 la sută, realtzind totodată e- 
conomii în producție In valoare 
de peste 16.000.000 lei. De ase
menea cele 1.900 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică au 
realizat anul trecut economii de 
peste 10 milioane lei.

Conferința a dezbătut de ase
menea problemele muncii orga
nizațiilor U.T.M. din școli și 
facultăți, modul in care acestea 
se ocupa de ridicarea nivelului 
la invățătură al elevilor și stu
denților, problemele pe care le 
ridică activitatea pionierească 
din regiune. In conferință au 
fost analizate problemele mun
cii de educație comunistă a ti
neretului, stilul de muncă al 
organelor și organizațiilor 
U.T.M.

Printre problemele larg dezbă
tute in cadrul conferinței a fost 
și aceea a generalizării experien
ței bune a organelor și organi- 
zațiilor U.T.M. de la sate, in sco
pul mobilizării tineretului la 
munca de întărire continuă eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C. 
și întovărășirilor, a creșterii ren
tabilității G.A.S. și reducerii pre
țului de cost la muncile mecani
zate, stabilindu-se totodată și 
măsuri de sporire a rolului mo
bilizator și educativ al organi
zațiilor U.T.M. din aceste unități.

Tinerii mecanizatori — 
propagandiști ai meto

delor științifice de 
lucrare a pămînfului
In lumina sarcinilor celui de 

al ll-Iea Congres al P.M.R., sub 
conducerea directă a comitetului 
regional de partid, comitetul re
gional U.T.M., s-a ocupat de 
îmbunătățirea muncii organizații
lor U.T.M din S.M.T. și G.A.S.

Pentru participarea cit mai 
activă a tinerilor mecanizatori 
la îndeplinirea planului de pro
ducție și la buna îngrijire a ma 
șiniior. organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid și impreună cu organizațiile 
sindicale, au antrenat peste 1.300 
mecanizatori In întrecerea socia
listă pentru obținerea titlului de 
„cel mai bun tractorist" și pes
te 140 brigăzi pentru obținerea 
titlului de „cea mai bună briga
dă de tractoare".

în S.M.T.-urile și G.A.S. urile 
din regiune, așa după cum s-a a- 
rătat in conferință, marea 
majoritate a mecanizatorilor sint 
tineri. De aceea, organizațiilor 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, le revine sar
cina de mare importanță, de 
a mobiliza tinerii mecaniza
tori la folosirea cit mai de- 
plină a parcului de mașini și 
tractoare existent in regiune.

— Dar pentru ca tinerii meca
nizatori să poată realiza aceas
tă importantă sarcină, au spus 
mai mulți vorbitori in conferin
ță, se cere ca ei să fie spriji
niți să-și formeze un Înalt grad 
de calificare.

In conferință au fost aspru cri
ticați unii tineri mecanizatori de 
la S.M.T. Mărtinești, raionul 
Focșani, G.A.S. Bereștj etc. care 
au deteriorat mașinile cu care 
lucrau ,aducind pagube statului. 
De aceea concomitent cu munca 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor mecaniza
tori, conferința a cerut organi
zațiilor U.T.M. să lupte și pentru 
ereșterea răspunderii acestora 
față de păstrarea și ingrijirea 
mașinei încredințate.

riența acumulată de organizația 
U.T.M. de la S.M.T. Viziru.

Urmînd exemplul comuniștilor 
și sub conducerea organizației de 
partid — a spus in cuvintul său, 
tov. Ion Budur, secretarul comi
tetului U.T.M. de la S.M.T. Vi
ziru — noi am dat o mar» 
atenție calificării tinerilor, în
armării lor cu cunoștințe a- 
grotehnice avansate. Discutind 
in adunările generale, in 
cercurile de invățămint poli
tic, noi ne-am străduit să ridi
căm răspunderea mecanizatori
lor pentru producția obținută pe 
pănantul muncit de ei.

Conferința a criticat o seamă 
de lipsuri care se mai manifestă 
încă in stilul de muncă al orga
nizațiilor U.T.M. din S.M.T. și 
G.A.S. și a cerut să Be genera
lizată experiența pozitivă a unor 
organizații U.T.M., in scopul 
creșterii și pe mai departe a ro
lului tinănmn mecanizator in »- 
plicarea in viață a politicii par
tidului nostru la sate.

Tineretul poate face 
mai mult pentru dezvol
tarea șepielului proprie

tate obștească
Conferința organizației regio

nale U-T.M. Galați a apreciat 
că organizațiile L.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de par
tid. au adus o contribuție 
însemnată la întărirea economi 
co-organizatorică a G-A.C.-urilor 
și a 
din 
tant în această privință l-au 
avut ' 
neret constituite in cadrul bri
găzilor statutare ale G.A.C.-uri- 
lor.

O problemă larg dezbătută in 
conferința U.T.M. a fost aceea 
a sporirii contribuției tineretu
lui la dezvoltarea creșterii a* 
nimalelor și mărirea produc
tivității lor. In această pri
vința conferința a apreciat 
munca desfășurată de aproa
pe toate cele 140 brigăzi și 
echipe zootehnice care cuprind 
peste 700 tineri. In conferință a 
fost evidențiată inițiativa tineri
lor de la G.A.C. „Scinteia*4, sa
tul Berlescu, raionul FiHmon 
Strbu îndreptată spre dezvolta 
rea șeptelului proprietate ob
ștească.

Pentru a obține însă o crește
re serioasă a numărului de ani
male proprietate obștească și a 
producției acestora, o importan
ță deosebită o prezintă asigura- 
rea unei baze furajere corespun 
zătoare. Organizațiile U.T.M. — 
s-a arătat în conferință — sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au mobilizai în anul care 
a trecut un număr mai mare de 
tineri la însilozarea celor 250.000 
tone furaje în G.A.C. și G.A.S., 
la curățirea celor peste 89.000 
ha pășune. Dar și în această di
recție, delegații la conferință nu 
s-aii mulțumit numai cu ceea ce 
s-a realizat. De aceea ei au ho- 
tărît ca tineretul din cadrul uni
tăților agricole socialiste să con
tribuie la însămînțarea a 15.000 
ha. teren cu plante de siloz și $ă 
participe prin muncă voluntară 
șl plătită la însilozarea a peste 
400.000 tone furaje.

In cuvmtul lor mai mulți de
legați la conferință au spus că 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce care stau în fața tinerelului 

. din agricultură depind în 
mare măsură de modul în care 
organizațiile U.T.M. se vor ocu
pa de educația

întovărășirilor agricole 
regiune. Un rol impor-

cele 249 echipe de fi

comunistă a ti-

Elevii Școlii medii mixt« din Bicaz le munca voluntară.

Stoianovki. prim se
cretar al ComiteMui 
regional al P-M-R. a 
apreciat activitatea 
desfășurată de orga
nele și organizațiile 
U-T.M. din regiune, 
pentru creșterea pro 

productiv hății muncit, 
dezvoltarea

ducției și 
pentru întărire* și 
continui a agricuKuru socialis
te, pentru edvcirea comanac* * 
tîMretuku .

Refer ia *CUaii*iei
organelor și organiza tu tar U.T.M. 
de te Mie »*arâ>ui An
ton Sioianosia a ariut ci 
și ia vYtar munca acestora, 
sub conducerea organelor și or
ga nizațiitar de partid, trebuie con
centrați >i mai mult spre mo- 
bitâzare* hoeretuhi: la întărirea 
economico organizatorici a for
melor «oculiste din agnenitură 
și In special spre întărire* și 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
spre atragerea și * restufof de 
tineri, pe baza liberai ui consim- 
țimânt. In sectorul socialist al 
agriculturii.

Luind cuvintul la închiderea 
discuțiilor pe marginea dirii de 
seamă, tovarășul Florea Vin- 
tiii. membru supleant al Bi
roului CX. al U.T.M. a spus: 
Jțo exiști succese ale organiza
ției noastre, nu exiști izbind! pe 
care să jm o datorăm conducem 
de către partid.

Apreciind rezultatele bune ob
țină te de organele și organiza 
pdt L.T-M. dm regiunea Galați, 
vorbitorul a atras d- asemenea 
atenția asupra unor lipsuri care 
se mai manifestă, dind totodată și 
o seamă de indicații de viitor. 
Printre altele vorbitorul a subli
niat necesitatea cunoașterii mai 
amănunțite de către activiștii ute- 
miști a problemelor economice 
concrete, întărirea rolului educa
tiv al brigăzilor și echipelor de 
tineret prin încadrarea în aces
tea a unor muncitori cu o înde- 
lungată practică in producție, 
tehnicieni de..la care tinerii să 
aibă ce învăța. De asemenea vor
bitorul a recomandat organelor 
și organizațiilor U.T.M. să dea 
mai multă atenție îmbunătățirii 
conținutului muncii de propa
gandă. și in speeial a învâțămîn- 
tuliii politic unde sint încă lip
suri serioase.

In încheierea lucrărilor dele
gații la conferință, in numele ti
nerelului din regiune, au boiărit 
trimiterea unei scrisori Conitetu- 
lui Central al P.M.R-, tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
„Tinerii regiunii Galați — se 
spune în scrisoare — dornici de 
a întâmpina cu succese sporite 
cei de-ai lll-lea Congres al par
tidului se angajează să obțină 
economii de peste 5.000.000 lei în 
întreprinderile industriale, să e- 
fectueze 2 milioane ore muncă 
voluntară la imbunătățirea dru
murilor. redarea de noi terenuri 
agriculturii și construirea de 
locuințe, de a executa arături 
pe o suprafață de 200 ha folo
sind carburanții și lubrifianții 
economisiți''.

Conferința a ales noul corni- 
tet regional U.T.M., care In pri
ma sa plenari, a reales hi func
ția de prim secretar pe tovarășul 
Avram Lăptoiu. Conferința a 
ales de asemenea comisia de re
vizie și delegații la cel de al 
Ill lea Congres al U.T.M.

PETRU ISPAS

Ce asigură
(Urmare din pag. l-a)

pentru a le 
pentru a*i

neri și tehnicieni, 
arăta ce au de făcut 
sprijini pe elevi.

Rezultatele acestei 
sint încurajatoare, 
cimentiști iac parte 
vii cu cele mai bune rezultate 
la învățătură din școala noa
stră. Ei simt permanent con
trolul conducerii fabricii și al 
colectivului de muncitori asupra 
modului cum se achită de sarci
nile lor școlare. în incinta între
prinderii apare o gazetă de pe
rete intituată „Buletinul școlar“. 
editat în comun de școală și fa
brică. La această gazetă sînt afi
șate, periodic, numele elevilor ce 
obțin note bune la seral ca și 
ale acelora car® au absențe sau 
nu învață temeinic. Astfel, întrea
ga fabrică cunoaște permanent 
ce rezultate obțin muncitorii-elevi 
la școală. De asemenea, sînt pu
blicate indicații pentru cei ce se 
pregătesc la fără frecvență.

La cererea acestor elevi au în
ceput să se publice și teme de 
control facultativ pentru fără 
frecvență, pe capitole. S-au cons
tituit grupe de studii, s-au acti 
vizat orele de consultații, s-au 
organizat emisiuni special© la 
stația de radioficare etc.

Informarea largă și regulată a 
întregului colectiv al fabricii asu 
pra activității desfășurate de ele
vii de la seral creează un climat 
prielnic pentru munca școlară, 
stimulează pe muncitorii-elevi.

consfătuiri 
Muncitorii 
dintre ele-

Lenin vorbind mu nc Horii or, țăranilor și sotaaților dm GărzHe Roșii.

Cum l-am cunoscut
pe Vladimir llici

Va 19 oui cînd
• isbaaitf Marea Ret ol u- 

~ tie Octombrie.
Mu aflam la Odes*. ca șofer 

la Misiunea Militari Romi na 
de acolo. In oraș. mulți se în
rolaseră mb steagul revoluției.

Lumea de care ree vorbeau 
hoheri vii. ne mergea la inimă- 
Așa ci frtir-o zi. am plecat din 
unitatea de la Ode-a ți m-am 
înrolat ra Cănile Roșii.

Așa am ajuns la Moscova în
tr-o unitate de auio-bliisdate.

Intr o zi am fast pus de gar
da la Kremlin. Nu-l văzusem 
încă pe Lenin. Numele lui era 
pe buzele tuturor, și al celor 
cărei iubeau și îl urmau și al 
dușmanilor.^

Cum vă spuneam, eram de 
gardă... Deodată in fața palatu
lui s-a oprit o mașină. Nu era 
un lucru de mirare, așa ca nu 
iam dat mare importanță. A co- 
bont din ea un om scund de 
staturi, cu ochii vii, neobișnuit 
de inteligenți. Am văzut că toată 
lumea îl salută cu deosebit res
pect, iar el răspundea cu sim
plitate. După ce a intrat în 
Kremlin, am auzit pe ostași că 
e Lenin.

Peste un an de zile, la uzina 
de reparat locomotive din oraș, 
Lenin a venit să vorbească mun
citorilor de acolo, unde se gă-

Zamfir Enache

sea și unitatea noastră autoblin- 
date, să ne îmbărbăteze pentru 
că ne așteptau zile grele de 
luptă.

Regret că nu am talentul 
de povestitor pe care l-aș dori 
pentru a vă descrie o asemenea 
înițlnire. Erau acolo oameni ca’ 
re-și lăsaseră familiile singure 
de luni de zile, oameni nu toc
mai bine hrăniți și nu prea bine 
imbrăcați, dar însuflețiți de un 
mare ideal.

1 mediat ce a apărut Lenin (pe 
care l-am recunoscut și l-am 
salutat cu multă însuflețire, min- 
dru că l-am mai văzut), oa
menii l-au întâmpinat cu urale 
nesfirșite și totuși această mare 
de oameni înfierbîntată s-a poto
lit la cel mai mic semn al lui 
Lenin.

ta dea răspuns ndfrobiter duș
manului.

Ce a prevăzut Lenin m 1921, 
t-a petrecut în 1941. Statul So
vietic a fost atacat de hoardele 
fasciste, iar rezultatul acestei 
acțiuni criminale este cunoscut 
de toată lumea. Armata Roșie, 
condusă de gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice i-a 
zdrobit chiar în bîrlogul lor pe 
agresori.

De la întâlnirile cu Lenin, 
plecam, pătrunși de gîndurile 
lui, repetam cuvintele .lui. Tră
iam cu ele în minte și le pur- 
tam- întipărite în suflet pentru 
tot restul vieții noastre.

Vladimir IUci Lenin a murit. 
Moștenitorii gîndirii și voinței 
lui trăiesc. Trăiesc și muncesc 
ații de rodnic, cum nu a mun
cit nimeni niciodată, nicăieri in 
lume.

cum un an mi s-a creat fe
ricita ocazie de a revedea 
Uniunea Sovietică.

Zmi amintesc cum ne a spus 
că dușmanul se apropie 
de Moscova (era vorba 

de Denikin), el este bine orga
nizat și bine echipat, așa că noi 
trebuie să ne încordăm toate

Îmi este greu să vă pot des- 
scrie în cuvinte emoția care 
m-a stăpînit, regăsind la Mos
cova casa din cartierul Hodinea

forțelle ca să-l zdrobim. Modul 
în care Lenin analiza situația, 
faptul că dînsul nu subapreciată 
forțele dușmanului, felul său 
deschis de a ne vorbi despre 
pericolul care amenința revolu
ția și totodată încrederea sa 
nețărmurită în forțele maselor 
populare, ne-a însuflețit, ne-a 
întărit spiritul de combativitate, 
ura noastră împotriva dușmanu
lui. ne-e insuflat încrederea de

și chiar camera unde, in mult 
încercatul an 1918, am locuit ca 
voluntar în cea de a 31-a uni

plină în măreața cauză pentru 
care luptam.

tn concluzie. Lenin a cerut
ca lozinca „Totul pentru victo
rie". sâ capete și mai multă 
viață.

Peste citeva zile a început 
contru-ofensiva armatelor roșii, 
la care a luat parte și unitatea 
31 autoblindate, din care fă
ceam parte și eu. Nu au trecut 
nid 4 luni și armata gardiști-' 
lor albi a fost zdrobită.

L-am revăzut pe Lenin prin 
ianuarie 1921, tot la Moscova, 
le altă adunare. Lenin a spus 
atunci că războiul civil este a-

tate de auto blindate a Armatei 
Roșii, staționată aici. După cum 
nu mai puține emoții am în
cercat vizitând, și alte locuri din 
Moscova, unde am luptat și am 
trăit alături de tovarășii so
vietici în anii războiului civil ca: 
Porțile Roșii, Piața Revoluției, 
Piața Teatrului Mare, Piața Ma
nejului și mărețul Kremlin, 
unde am încercat cea mai mare 
emoție din viața mea, atunci 
cînd acum 42 de ani, făcînd 
de gardă în curtea Kremlinului, 
l-am văzut pentru prima oară 
pe V. I. Lenin.

Vă mărturisesc că locurile a- 
cestea erau singurele pe care le 
mai recunoșteam, căci în restul 
Moscovei s-au produs atât de u-

Ingnjitoarea luliana Nagy de ta 
G.A.S. Reghin muncește cu mul
tă pricepere în ingrijirea posâ- 

rilor.
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proape terminat că bolșevicii 
au dat dovadă de bărbăție și 
eroism, dar capitaliștii nu se 
vor astâmpăra și vor mai încer
ca să lovească în tânărul Stat 
Sovietic. De aceea oamenii so^- 
vietici trebuie să fie oricind gata

riașe transformări, incit mi-a 
fost foarte greu să mai reconsti
tui ceea ce a fost ea în anii 
1918—1921.

Iată, mi-am spus eu, rodul 
muncii entuziaste a fiilor celor 
care sub conducerea aceluiași 
glorios Partid Comunist, în frun
te cu marele Lenin, și-au văr
sat sîngele pentru victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, pentru cauza comunismu
lui, care astăzi a început să fie 
clădit sub privirile noastre pli
ne de admirație de către eroicul 
popor sovietic.

succesul muncii la „seral“
Stimularea spiritului de între

cere între clase pentru obținerea 
celor mai bune rexultate la în
vățătură a dat de asemenea re
zultate bune. Săptămînal, clase
le sînt afișate în școală, pe un 
panou mare, în ordinea rezulta
telor obținute la învățătură 
(după procentul de promovare 
și media generală a clasei). Cla
sa care obține în cursul săptă- 
mînii numai note de promovare 
și care are cea mai ridicată me 
die generală, capătă și steagul 
de clasă fruntașă. Această în
trecere s-a extins în întreaga 
școală. Clasele de la seral au 
provocat la întrecere și clasele 
de la cursul de zi și nu mică a 
fost surprinderea noastră con
statând că clasele de la seral au 
reușit să obțină de mai multe 
ori steagul de clasă fruntașe.

în școală a apărut și un panou 
de onoare unde sîițt trecute fo
tografiile celor mai buni elevi de 
la seral și de la zi cu scurte 
caracterizări. Pentru rezultatele 
obținute de muncitorii-elevi frun
tași, conducerea școlii a trimis 
scrisori de felicitare directorilor 
de întreprinderi, fapt care a pri
lejuit felicitarea muncitorilor în 
fabrică pentru rezultatele obți 
nute în școală . ,

Relațiile strînse și colabora 
rea reală între conducerea școlii 
și directorii principalelor între 
pinderi constituie, după părerea 
noastră, una din cele mai însem
nate condiții ale succesului mun 
cii la secția serală și fără frec

vență .0 astfel de colaborare exis
tă între școală și Fabrica de ci
ment din Bicaz, fapt care a asi
gurat creșterea nivelului muncii 
și a pregătirii elevilor secției 
noastre serale.

Probleme speciale ridică și 
conținutul procesului de învăță- 
mînt și metodica predării la se
ral. în acest domeniu, în colec
tivul nostru pedagogic s-a ini
țiat organizarea unor consfă
tuiri metodice speciale, lunare, 
a profesorilor de la seral privind 
diferite probleme ale învățămân
tului seral. O asemenea consfă
tuire a avut loc în luna martie, 
în cadrul acestor consfătuiri se 
discută probleme ca : omogeni
zarea claselor de la seral, lega
rea predării obiectelor de învă- 
țămînt de practica din întreprin
deri a muncitorilor și așa mai 
departe.

în fața noastră se ridică încă 
numeroase probleme. Hotărîți 
însă de a duce la îndeplinire sar
cinile încredințate de partid șco
lii serale, de a asigura creșterea 
din rîndurile muncitorilor-elevi 
a unei intelectualități noi, valo
roase, cu pregătire temeinică 
teoretică și practică, studiem cu 
atenție și dezvoltăm experiența 
noastră.

Sîntem încredințați că sub con
ducerea organelor de partid prin 
colaborare permanentă cu între
prinderile, prin munca noastră, 
neobosită a cadrelor didactice și 
a elevilor vom obține succese și 
pe viitor.

Noi șantiere de 
îmbunătățiri funciare 

au fost deschise 
în săptămîna trecută

La gospodari» agricola de; 
stat Bordușani, regiunea' Con
stanta, a fost descins zilele tre
cute un șantier de îmbunătățiri 
funciare. Lucrările pe acest șan
tier sînt executate de tineri co
lectiviști din satele raionului Fe
tești. Noi șantiere au fost des
chise in zona Roseți-Dichiseni,

Pe cele 260 șantiere deschise 
pină fn prezent se execută îndeo
sebi amenajări pentru extinde
rea irigațiilor.

Ministerul Agriculturii aprecia- 
ză că ritmul în care s-au des
fășurat, în prima jumătate a lu
nii martie, aceste lucrări nu co
respund graficelor de executare 
întocmite pe baza posibilităților 
și utilajelor de care dispun re
giunile. In regiunea Galati, de 
exemplu, deși au fost organizate 
multe șantiere și regiunea dis- 
pune de o experiență bună în 
feotuarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, totuși a fost exe
cutat pină acum un volum mic 
de lucrări. De asemenea fn re
giunile Timișoara, Bacău, Gra- 
lova, Hunedoara și Iași șantie
rele de îmbunătățiri funciare s-au 
deschis cu intîrziere și din acea
stă cauză lucrările sînt rămase 
în urmă. In aceste regiuni există 
totuși posibilități pentru intensi
ficarea lucrărilor și recuperarea 
Inttrzierii

(Agerpres)

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mine, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a adresat la 11 mar* 
tie a.c., regelui Frederik allX-led următoarea telegramă dq 
felicitare: . , i

Majestăfii Sale Regelui FREDERIK 
al IX-lea al Danemarcei

Rog pe Majesiatea Voastră să primească sincere felicitări 4 
«ele Kiai bune urări cu ocazia aniversării zilei Sale de naștere, 
din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine și a mea personal.

ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii

Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

ba aceasta s~n primit următorul răspuns:

Excelentei Sale Președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne, 
ION GHEORGHE MAURER

Rog pe Excelența Voastră să primească mulțumirile mele sin- 
oere pentru felicitările adresate eu ocazia zilei mele de naștere.

FREDERIK

Recepție oferită de ministrul 
Japoniei la București

Vineri după amiazâ, miniștri^ 
Japoniei ta București Suemitsu 
Kadawaki, a oferit o recepție în 
saloanele Hotehdiui Athenee Pa^ 
lace, cu prilejul acreditării sale 
iH R. P. Romfaă.

Au luat parte: Ștefan Voitec, 
vicepreședinte ai Gonciliuiui de 
Miniștri, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, I. Murgulesc-u, ministrul 
Invițemlntului și Gulturii, Gogit 

Rădulescu, ministrul Gomerțultii, 
Al. Lăzăreanti și A. Mălnășan,

adjunct! ai ministr-ului AiacerW 
lor Externe Ana Tom a, adjunct 
al miiniatrului (Bomemfului, Ah 
Buican și 0. Lîvezeanu, vicepre^ 
ședimți ai I.R.R.G.S., T. Gris^ 
tureanu și Marta Abraham vice* 
președinți ai Camerei de Go< 
merț, numeroși oameni de cul
tură, ziariști.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai1 
corpului diplomatic.

fAgenprea)

Sosirea unei delegații 
guvernamentale mongole

Vineri dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a Republicii 
Populare Mongole, m frunte cu 
D. M aid ar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
intîmpinati de tovarășii Alexan
dru Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P.

Romîne, Mihai Suder, ministrul 
Economiei Forestiere, reprezen
tanți ai conducerii Comitetului 
de stat al planificării, Comitetu
lui de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

De peste hotare
kepresiunne singe roase 

din Uniunea Sud-Africanâ
— Declarata Agenjiei TASS —

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
La 21 martie 1960 în oîteva o- 
rașe din Uniunea Sudafricană au 
fost uciși și răniți sute de afri
cani — bărbați, femei și copii — 
care au participat la demonstra
țiile împotriva legilor rasiale sta
bilite de guvernul Uniunii Sud
africane. In localitatea Sharpe- 
ville din apropiere de Johannes
burg poliția a tras într-o mulți- 
me de 20.000 de persoane omo- 
rind. după, cum anunță presa 
mondiala, circa 200 de persoane 
și rănind aproximativ 400.

fn legătură cu aceasta Agenția 
TASS este Împuternicită să de
clare următoarele:

Evenimentele singeroase din 
Uniunea Sudafricană sint conse
cința politicii de discriminare ra
sială și de asuprire a milioane
lor de africani, promovată In a- 
ceaștă țară. De mai mulți ani 
politica guvernului sudafrican 
față de populația africană este 
condamnată de Organizația Na
țiunilor Unite. Autoritățile din 
Uniunea Sudafricană ignorind 
însă opinia Organizației Națiu
nilor Unite și opinia publică 
mondială nu numai că continuă 
să promoveze o politică de asu. 
prire rasială, ci au trecut acum 
la metode de exterminare in ma
să a oamenilor de alte rase. De 
aceea nu este de minare că ac
țiunile poliției sudafricane, care 
au provocat moartea tragică a 
sutelor de africani, au fost apro
bate de primul ministru al Uni

unii Sudafricane, Verwoerd, în 
cuvintarea rostită în parlament.

Politica de discriminare a au
torităților sud-afrioane față de 
popoarele din Asia și Africa nu 
poate să nu stirnească senti
mente de legitimă indignare, în
trucât ea duce la încălcarea gro
solană a drepturilor elementare 
ale omului, la acte flagrante de 
violență, la ațîțarea dușmăniei și 
urii de nașă și amenință pacea 
pe continentul african.

Poporul sovietic a condamnat 
întotdeauna discriminarea rasi
ală sub toate aspectele ei: Cer
curile largi ale opiniei publice 
sovietice au aflat cu un senti
ment de profundă indignare des
pre asasinarea in Uniunea Sud
africană a unor oameni nevino. 
vați, care luptau pentru recu
noașterea drepturilor lor umane 
legitime.

Cercurile oficiale din Uniunea 
Sovietică împărtășesc sentimen
tele de indignare ale poporului 
sovietic și condamnă acțiunile 
autorităților sudafricane, care 
constituie o violare grosolană a 
drepturilor omului îndeobște re
cunoscute. în aceste cercuri se 
consideră că trebuie luate neîn- 
tîrziat măsuri pentru a se înceta 
și a nu se admite pe viitor ast
fel de acte de violență față de 
populația africană și pentru a 
se acorda acesteia toate drep
turile în conformitate cu Carta 
Organizației Națiunilor Unite și 
Declarația generală a drepturilor 
omului.

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale
la tuse, bronșite și alte afac. 
țiuni ale aparatului respira

tor, luați siropul

SIROCOL
Siropul contra tusei Sirocol 
ușurează expectorația, re- 
duce simțitor accesele de tuse, 
recomandat în stările gripale 

cu complicații pulmonare.
Cereți la farmacii, drogherii 
și puncte farmaceutice sătești



Vizita lui N. S. Hrușciov
în Franța

„Să ne unim eforturile
pentru consolidarea păcii"

Cuvînfarea
PARIS 25 (Agerpres).

TASS trăsnii te: In euvintarea 
rostita la primaria orașului Pa- 
ris, N. S. Hrușciov a spus prin, 
tre altele:

Domnule președinte al Consi, 
țiului Municipal 1

Parizieni și pariziene I
Ne aflam de numai două zile 

tn Franța, dar ne-am dat seama 
de întreaga ospitalitate și de a- 
titudinea prietenească a poporu
lui francez. Vreau să vă mulțu. 
mese cordial dumneavoastră și 
prin dumneavoastră tuturor pa
rizienilor care ne-au salutat ieri 
și astăzi tn piețe, pe bulevardele 
și pe străzile Parisului primăvă
ratec, pentru atenția și căldura 
manifestate față de noi.

Sint pentru prima oară la Pa
ris. Dar cine in lume nu cunoa
ște acest oraș ? Am avut ocazia 
sa citesc și să aud multe des
pre el. Acum am sentimentul că 
m-am tntîlnit cu un bun și vechi 
cunoscut

Nouă, oamenilor sovietici, Pa
risul ne este drag și pentru că 
aici a trăit și a muncit timp de 
mai mulți ani marele întemeie
tor al statului nostru, Vladimir 
ilici Lemn.

Lingă Paris, la Începutul pri
mului război mondial, ca și lin
gă Moscova în anul 1941, milii 
țarismul german a primit o lo. 
vitură serioasă. Insurecția din 
Paris, din august 1944 a pre, 
gătit In mare măsură eliberarea 
definitivă a întregii Fra ițe de 
sub ocnpanții fasciști. In timpul 
războiului am fost membru al 
Consiliului militar al frontului de 
la Stalingrad. Aș vrea să amin
tesc parizienilor că tre1 divizii 
fasciste, care in iunie 1940 pă
trunseseră in capitala Franței, 
și-au găsit pieirea tn 1943 tn 
fața zidurilor Stalingradului.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a spus:

Permiteți-mi să vă spun pe 
scurt cum merg treburile in țara 
noastră. După cum se pare, cu
noașteți cuvintul rusesc „semi- 
letka" ca și cuvintele „sputnik", 
„lunnik". Planul septenai de dez- 
zoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. iși propune ea sarcină 
principală crearea bazei telimco- 
rnateriale a comunismului. Pină 
la șfirșitul septeualului, volumul 
total al producției industriale se 
va dubla Trebuie sublimat ca 
numai producția data peste plan 
în anul 1959 depășește întreaga 
producție industriala anuala a 
Rusiei prerevoiuționare. In anul 
1959, producția de oțel a Uniunii 
Sovietice a fost de 60 milioane 
de tone .— adică aproximativ 
tot atit cit producția de oțel a 
Angliei Franței șt Germaniei Oc- 
cidentale luate laolaltă. Cu ace
lași succes se dezvolta și agri
cultura țârii noastre.

Mai încape oare îndoială că 
un stat, un guvern, un popor 
care înfăptuiesc un asemenea 
plan de construcție economică, 
eu adevarat tara precedent, sint 
interesate vital in a nu ingădui 
războiul ? Aș vrea sa sublimez 
un singur lucru: pe batrina 
noastră planetă exista doua sis
teme sociale — cei capitalist și 
cel socialist. Ele silit nevoite sa 
trăiască alături. A treia posibi
litate nu exista 1

Dacă oamenii de stat și oame
nii politici au cu adevărat grijă 
de soarta popoarelor lor, ei tre
buie să tacă totul pentru a asi
gura o pace îndelungată și trai
nică pe pâinint. Președintele 
Republicii Franceze, generalul 
De Gaulle a subliniat in euvin- 
tările sale că in prezent cind 
mergem sp'e pace și spre o des
tindere hotaritâ a Încordării in
ternaționale este necesara înțele
gerea reciprocă și apropierea In
tre popoare fără a se ține seama 
de deosebirile dintre concepțiile 
lor ideologice. Nu putem sa nu 
fim de acord cu aceste idei. 
Soarta păcii in întreaga lume șl, 
în primul rind in Europa, depin
de in mare măsură de hotârirea 
cu care cele două mart puteri 
— Franța și U.R.S.S. — vor 
lupta pentru destinderea încor
dării internaționale. Se poate

lui N. S. HRUȘCIOV Ia primăria Parisului
spera câ în lupta comună a po
poarelor pentru pace Franța va 
juca un rol demn de mărețul ei 
trecut și de marele ei viitor.

După cum știți, in toamna a- 
nului trecut, guvernul sovietic a 
prezentat în cadrul celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Genera, 
le a U.N.U, propunerea de dezar
mare generala -și totala.

In ultimii am Uniunea Sovie. 
tica a întreprins in mod unila
teral binecunoscutele masuri 
privind reducerea considerabila 
a forțelor ei armate.

Se poate considera că dezar
marea corespunde intrutotul și 
intereselor de stat ale Franței, 
năzuințelor poporului eu

Una dintre problemele inter, 
naționale urgente a căror solu
ționare este la tel de importantă 
atit pentru franța cit și pentru 
U.R.S.S., este problema ger
mană.

Guvernul sovietic acordă mul
tă atenție problemei germane, 
nu pentru că ne-am teme de im>» 
perialismul german. Nu inten. 
ționez să intimidez pe nimeni, 
dar întreaga lume știe că la caz 
de nevoie sîntem in stare să ri
postăm cu forțe proprii oricărui 
agresor Dacă demascam mili
tarismul german o facem pentru 
că el poate ca, în anumite con
diții, să se lanseze în aventuri 
și nu este de loc obligatoriu să 
dispună pentru aceasta de o mii 
re forță. Eț duce o politică de 
înrăutățire a situației internațio
nale, de subminare a reglemen
tării problemelor litigioase și 
nerezolvate. Nu am să ascund 
că la noi produce neliniște atitu
dinea de toleranță lață de mili
tarismul german care iși ridică 
capul și, cu atit mai mult, com
plicitatea cu acesta. încercările 
de a dovedi că acesta nu mai 
este militarismul din trecut și 
că nu există temeiuri ca el sa 
provoace teamă nu pot fi luate 
în serios. Poate ci unii vor co&w 
sidera tăioase cuvintele mele. 
Eu insă am să spun deschis: 
milioanele de oameni sor-etci 
nu și-au dat viața pe cimpunle 
de luptă ale ceim de~i; dodea 
razbo» nwod’.ai perrt-u ca sa sa 
se ia măsor rnprcrrva crier ce 
urzesc plamir^e ueur ncu riz^x. 
Ori unde am B — ta Frcța. h 
S.U-A sau ia Angî a — ros ăe- 
dara dried și dacws acec lacrx

Abordam o ma*e atecție ac
tualei ooast’e râie Frao|a. 
Trebuie sa speram că în urma 
intilnirii cele două părți iși voc 
Înțelege mult mai txne pozip Ie 
și se vor apropia de soluționarea 
problemelor 
gente. Dupâ 
in trecut, in 
le noastre a 
ța prieteniei

Dacă in trecut Franța 
blicană putea să se alieze 
Rusia țaristă, s nt cu atit mai 
multe temeiuri să existe relații 
de prietenie între Franța și U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socialiste pe steagul căreia au 
fost înscrise din primele zile ale 
puterii sovietice cuvintele pace 
și prietenie între popoa'e.

Sîntem pentru prietenie șl co
laborare cu Franța, dar nu ur
mărim să prova ăm discordie 
întrț țara dumneavoastră și a- 
liații ei. înțelegem Noe legătu
rile Franței cu Statele Unite și 
cu Anglia.

Să ne unim eforturile pentru 
rr^nținerea și consolidarea pă
cii. Dacă Uniunea Sovietică, 
Franța și celelalte state iubitoare 
de pace se vor uni în lupta 
pentru pace, vom p-eintimpina 
răzbelul, nici un agresor nu va 
îndrăzni să atenteze Împotriva 
vieții pașnice a popoarelor.

Fac apel la unirea eforturilor 
nu împotriva vreunui popor sau 
vreunei țări, ci Împotriva agre-

siunii, militarismului și spiritului 
revanșard. Dacă unii afirmă că 
în declarațiile mele chem la 
luptă împotriva germanilor, sa 
știți că nu este adevărat. Vrem 
să fim prieteni cu toate popoare
le, inclusiv cu germanii. Cu toa
te acestea se găsesc oameni care 
îmi atribuie intenția absurdă de 
a stîrni ura francezilor față de 
germani. Mâ pronunț împotriva 
primejdiei militarismului șj spi
ritului revanșard. Dacă sînt unii 
care se simt vi*zați se poate spu
ne despre ei că se simt cu mus. 
ca pe căciulă.

Vreau să subliniez încă o dată 
că dacă țările noastre Iși 
uni eforturile “ 
nici un fel 
dacă ar fi tot 
și Hitler, nu 
dezlănțuie un 
ce el nu va oferi nid un fel de 
speranțe agresorilor. Dv. înțele- 
geți desigur sentimentele 
și eu Înțeleg bine 
le dv.

Trăiască 
rea între 
francez I

Trăiască 
lume!

tn apărarea pâcii. 
de dement’, chiar 
at t de demenți ca 
vor îndrăzni să 

nou război deoare-

m-le 
sentimeote-

prietenia 
popoarele

și colabora, 
sovietic și

pacea tn Întreaga

Recepția de la

N. S. Hrușciov
oameni

De peste hotare

internaționale ur- 
cum arata istoria, 
relațiile dintre țân- 
predominat tendiu- 

și colaborării.
repu- 

cu

PARJS 25 (Agerpn»), —
TASS traiuaula textul earuuâ- 
ru ro»llU de Al. S. Hruțciot fa 
recele oferiți ia cinjlee Ui 
Gk. Ue Gaulle.

Stimate domnule președinte I
Doam ieior și domnilor 1 Prie

teni l
Arz. marea plăcere ca după o 

zi atit de plina de 
și co.irorbtn diferite 
a:ci oaspeți aht de 
răspund cordial tații 
țâță pe care o man 
de ne. reprezenta-; 
S.vecxs.

La r-»n ae iiaț n S 
kx> ltt oLon pnces 
a.est mra a «ae r-cas 
Ktoapăe te pneseme 
popcoreie acastic as • 
de ma#» serie.

Am mai spus ci 
muțxmt ca am «r— | 
ca, la mvetapa general—1 
Ga iile U vm la dv pe— 
vedea ca propra aci uda 
tra e.-te Franța, poporal e ertac 
ș iubitor de 1 s.--a:e Ird 
sa spun că esCe perdea p 
oară c-.nd an șef al gavera 
sov.etic v-z -ears Frai^a. $ 
dzsgur. ca nu ioaU ismea a 
drt aceasta vicia. Aa (t eii 
forțe ca.-e s-au crpt-r: ori 
toa.e mtroacele riăe aossr» 
L-i Franța. nedoerW sa accepte 
o tatbjrtatițire a relai’x in
tre țânle noastre. i-să-«c«—va 
coot* nu» a atm stere: «aeraa- 
țicxiale. Aceste KG» na a-

întrevederi 
să primesc 
dragi, să 
și ta*i- 
Testați fa^ 
i Lmua

Parizienii îl salută cu entuziasm 
pe N. S.

(fVrttm <Le m U)

ruși
Dacă ier marea r 

pon‘»je^ care cunrjxfe i 
tiv 5Cl 
Fraclei ș 
tre ore 
seri xle o.
ta ie, miteraie 
rioăia luptei < 
și Franței tapoCrvi Gerzu 
hi'^ensle. precum și saete 6 
mente din aerioaia poalbe 
lui N. S. Hr-șc-r» i se stera 
medal:e de aur realizat* 
mooed* veci* care dateiz* 3 
1771. O alu medwe de sa 
per* * 15 gravor, ti ateă 
de grar^r* 1 n>?oedej^r. 1 
ofertă oe nxocitor. âsi 
Hrvfăov.

Iot. in ecrwi
N. S ftr-șc.« a 3T. * ta •*- 
ced’ira dh un atert de-
pjtați ai celor doca camr-e aje 
Parlamentate francez. E>-“4 o- 
vintarea pe care a «est^-c m a-

Hrușciov
xa din cele mai entuziaste ma- 
eslații de simpatie șefului gu- 
malu sovietic in momentul in 
e intra tn clădirea Operei in- 
t de președintele Charles De 
idle.

Spectacolul de gală tncheie 
~a parte a vizitei lui N. S. 

rușcicv în Franța, in dimineața 
le: de sîmbătă șeful guvernului 

și persoanele care-1 in- 
urmînd să înceapă o că- 
pr:ntr-o serie de orașe din

CEA MAI CĂLDUROASA 
PRIMIRE"

cest prilej K & tir^cbr a a- 
v»t o corvcrb'te cw mhardte- 
rii francezi.

Mulțimea car» l-a cra*x 
cursul zile pe Ni ta H 
l-a reintllirt seara ta :aa < 
perei unde a na toc ca «or 
tacoi de gală ta cstoei taatto 
lui oaspete. Ze.- de ■■ de z 
cuitori a> Pan ax

z-.

Quai cf Orsay

Mcnifestația dn dragoste 
ți simpoți" care i s-a 
făcut lui N. S, Hruș- 

crâv cind a sosit la primăria 
omcsl. •? Paris o fost emoțio- 

Agențic americană 
„\ITED PRESS INTERNA- 

’ ONAL" desene : „Un număr 
de aproximativ 40.000-50-000 
pe-socne s-au odunat in fața 
prwaariei pentru a aștepta 
sovreo lui Hrușciov la re- 
ceoța oferită de consiliul 
Mterisal Unele persoana 
ca rupt aproape cordoanele 
de poliție din apropierea in- 
terii dâdiriu. La sosirea 
p.”«mie*ului sovietic acesta a 
fost i.ntimpinat de mulțime cu 
tcfoijf i puternice. Mulți
mea scanda : «Hruțctov— 
Hpwșoov»**.

franceza „FRAN
CE BRESSE- completează ta- 
t ca. -Lui Hrușciov i s-a 
focal aci cea mai câldurca- 
sj primire de ta sosirea sa** 
m cnp.tata franceză”. Cind 
N S. Hrușciov, după termi- 
-'cec ce-e’noniei, c pâ’âs't 
p- «tăria -prata a răsunat 
de oefomatii”. Ovaț*; p-e’un- 
jfo eu ’"sat? p'e-cc’ec cor- 

ofictaL

Lucrările Conferinței 
pentru dezarmare

GENEVA 25. - Trimisul spe
ciei Agerpres, Hori» Liman, 
Ua.ism.te: Ședința din 25 mar
tie a Conferințe: celor zece țări 
pznlru dezarmare a fost prezi
data de ș ful delegației sovie
tice, Valerian Zorio.

Primul inscris la cuvtnt, de
legatul bulgar M. Tarabanov. a- 
hordiud problema bazelor mili
tare de pe teritorii străine, a 
arătat ca acestea constituie un 
element important al pregătiri
lor militare ale statelor, un 
element al cursei inarmărilor, 
care nu poate lăsa indiferentă 
nid o țară.

Delegatul canadian, generalul 
Burns, a reluat ideea creării 
unei „poliții internaționale" după 
dezarmare.

Șeful delegației
J. N'osek, a insitat asupra fap
tului că fără termene precise

Îndeplinirea prevederilor unui 
plan de dezarmare ar fi de ne- 
concepuL Or. reprezentanții ță
rilor occidentale par a nu fi de 
acord cu acest principiu. E- 
xistă o contradicție in atitudi
nea delegaților occidentali, a 
spus vorb torul. Pe de o parte 
ei subliniază mereu necesitatea 
unui control eiicient. iar pe de 
alta parte refuză să recunoască 
principiul stabilirii de termene. 
Aproape fiecare țară are ex
periența mobilizării și demobi
lizării forțelor armate. Așadar, 
termenele pentru lichidarea e- 
fectivelor militare ar putea fi 
stabilite cu precizie, fntr-un mod 
rezonabil, firește pe baza unui 
acord mutual Un asemenea a- 
cord ar trebui să prevadă și 

împo
triva statelor care n-ar respecta 
obligațiile asumate.

cehoslovace, măsurile ce ar fi luate

Conferința O. N. U. cu privire 
la dreptul mării

- Cuvintul șefului
GE.XEFA 25 (Trimisul spe

cial Agerpres, Horia Liman tran’ 
smite: In ședința din 25 mar" 
tie a Conferinței O.N.U, cu pci
tire la dreptul mării a luat cu
vintul șeful delegației ramine, 
prof. univ. Grigore Geamănu, 
ministrul R. P. Romine la Ber
na. Vorbitorul a arătat ci pro- 
b.ema lărgirii mării teritoriale și 
a limitelor zonei de pescuit poa
te și trebuie să fie soluționată 
in mod just, ținindtt-se seama 
de realitățile internaționale. I- 
ntensa majoritate a țărilor și-au 
stabilit lărgimea mării teritoriale 
intre 3 și 12 mile. Încercarea

delegației romine -
unor delegați de a impune o 
limită inferioară celor 12 mile 
constituie a manifestare de ig
norare a acestor realități de na
tură a știrbi interesele a zeci 
de țări, insumind jumătute din 
populația lumii, securitatea lor 
economică și militară.

Refesindu se la tendințele de 
înseninare a orizontului politi
cii internaționale, delegatul ro" 
min a subliniat că actuala con
ferință începe sub auspicii bune 
și a exprimat speranța că suc
cesul ei va constitui o contri
buție la cauza apropierii și prie
teniei intre popoare.

Concursul „Cine cunoaște bine R. P. Romînă“ 
organizat la Sofia

Tratativele 
dintre N. S. Hrușciov 

și Ch. De Gaulle
PARIS 25 (Agerpres). — 

TASS tr. nsitiite:
Grupul de presă de pe lingă 

președinîele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S S. a făcut cu
noscut următorul comunicat:

La 25 martie in Palatul Ely- 
see au continuat tratativele din
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. și Ch. De Gaulle, pre- 
șed ntele Franței.

Li tratative au participat de 
ase nenea din partea sovietică 
A. N Kosighin, A. A. Gromiko 
și S. A. Vinogradov, ambasado
rul U.R S.S. in Franța.

Din partea franceză la tra
tative au participat M. Debre, 
M. Couve de Mourvitle și M. 
Dej:an ambasadorul Franței in 
LLRS.S.

La Paris s a aliat că tratati
vele din 25 martie cit și tra
tativele din cele două zile pre
cedent au fost foarte utile, și 
s au referit la o serie de pro
bleme importante care prezintă 
interes pentru ambele părți.

Paris 25 martie.

A urmat apoi șeful delegai 
britanice, Ormsby Gore, care : 
declarat de acord cu princip 
dezarmării controlate. Urmî 
Go. e a declarat de asemei 
ca odată ce s-a căzut de act 
asupra unei măsuri de dez 
mare trebuie fixat un termen 
îndeplinire a acestei măsuri, 
nu crede însă ca un asemei 
procedeu poate fi extins la 
plan de ansamblu.

Luind cuvintul, Eaton, șt 
delegației S.U.A., a decla 
ca după părerea lui ar fi i?jce 
ca lucrările comitetului să f; 
un pas înainte concentrîndu 
asup.-a unor măsuri concrete, 
a subliniat de asemenea că 
xistâ o serie de puncte de 
propiere între poziția țărilor 
cidentale și cea a țârilor soc 
liste, declarînd printre al 
ca și Statele Unite sînt pen 
un control asupra dezarmării 
nu ar fi partizanele unui c 
trol înaintea unor masuri 
dezarmare, in contradicție î 
cu această declarație și afirm 
ca ar mai exista unele pur 
asupra controlului care ar 
bui sa mai fie elucidate, e 
propus să se treacă la o e 
minare a unei „mostre" de € 
trol asupra unei măsuri de 
zarmare, cu alte cuvinte să 
treacă la examinarea unor asf 
te concrete de control înainte 
a se hotărî adoptarea unor i 
suri de dezarmare.

Următoa;ea ședință are 
luni 28 martie.

★
GENEVA 25 (Agerpres) 

TASS transmite: In seara de 
martie V. A. Zorin, șeful d 
gației sovietice la conferința 
mitetului celor zece state ț 
tru dezarmare și locțiitor al 
nistrului Afacerilor Externe 
U.R.S.S., a oferit o recepție 
cinstea delegațiilor care pârtii 
la lucrările comitetului. La 
cepția care s-a desfășurat in 
atmosferă caldă și cordială 
participat șefii și membrii 
turor delegațiilor.

SOFIA 25 (Agerpres). — La 
Sofia. îm taloanele Casei Cen
trale a A rasatei a avut loc la 
21 martie o adunare festivi cu 
prilejul închiderii concursului 
„Cine cunoaște bine R.P. Ro
mi nă“ organizat de Școala me
die ar. 22 din Sofia.

Cu «eea( prilej prof. Melinschi, 
a cumferențMt despre geogm/ia, 
dMrfo R-A Roaussa

și a relevat prietenia cu vechi 
tradiții care unește popoarele 
bulgar și romin.

Pârtieipanților la concurs cla
sați pe primele locuri le-au fost 
inminate premii din partea Am
basadei R.P. Romine la Sofia.

După ce corul școlii a prezen
tat un frumos program artistic 
romînesc, șsartieipanții la festi
vitate au vizionat filmrle romî- 
nejti ..Lacul Roșu* și ,.La horă**.
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0 importinu descoperire te iDstitotul unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Ca ir-r oameni de știință 
de la laboratorul de energii înal
te al Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna 
a descoperit o nouă particulă 
nucleară care « fast denumită 
,-H.peronul anti sigma minus**-

De Gaulle:
PARIS 25 (Agerp-eu). — 

TASS transmite 
piațeta De Gestle:

Domnule pceșed. nte
Ekxnrr kr!
Ați vorbit despre csprtaFU- 

tea Pa'snhr. in aceasta sea*i. 
aia. na iprerxee asprtahmea 
dumneavoastră. Este peniai aoi 
un nou motiv de a ne t»vnra 
că va a tați in nute-ji Dosm.

Unul dintre scriitorii noștri 
a cărui părere este de altfel 
disputata, așa cum se intimpii 
cu părerile tuturor scnitorHor —

asz -cer la barbusse — spa- 
oea :a aa s-xes aia^m de 
«".ar.. Ta ceea ce a.4 prÎTețte. 
ca—sd r ca sdta to mașân: de 
iavatsL De c--4 a— oooa.ea sa 
■d torl-csc o» președintele 

o» ir pstrt Irrața multe 
larnai.

Iz— eapn— dorința — ți a- 
cea> a dăruia tata a noasrra a 
tatzror — ca m să învățăm 
heari baae.

- <r "pa ta oastea preșe- 
to—e—> Ccasâ—itx de Miniștri 
ai l~ -ran- S '- etice și in cin.

ser

PEKIK - L d Șeo-|i. președin. 
tele Bep oblicii Populare Ch oeze. 
a acceptat invitație lui Antomn . 
Nov-xnv. prex*T;ntele RepjbTni I 
Obostavtece. <je e face o vizHi de I 
prietenie în R Cehos’uvacâ *w o 
dai* care îi v» conveni.

RABAT — După cum raiatecrâ i 
ogeftf.iie df presă, la noaptea de 
22 martia patru ncsuudți situate 
’.a rnjrd de Agadir, orag dfstrus ia | 
29 februarie d» un g-oa^-t^ cutre
mur de pămlnt au fost greu lo
vite de un olt cutremur

Rotriett ngecfiei Renter, două . 
din cele pai?» localități au fost i 
complet distruse.

Această descoperire a fost rea
lizată după o minuțioasă mun
că experimentală. Au fost stu
diate 10.0(H) de fotografii luate 
cu ajutorul unei camere cu bule 
de propan. irodiată la sincrofa- 
șotron.

Intr o declarație făcută unui 
corespondent al TASS,
Dmitri Blohmțer. membru co
respondent el Academiei de Ști
ințe a U.R^S., directorul In
stitutului, ■ sublimat re desco
perirea acestei particule nucle
ara a adus o noua contribuție 
eseațtali la concepția oamenilor 
de știință despre lumea parti
culelor elementare.

Felul în care a fost denumita 
noua particulă — „hiperonul 
nuli sigma minus* — indică 
apartenența ei la categoria an
tiparticulelor. Ar fi de asemenea 
just, se subliniază într-o rela
tare a Agenției TASS, ca ea să 
fie denumită particula „interna- 
țioualâ" deoarece descoperirea ei 
este ra rod al colaborării din
tre fizicienii mai multor țări.

O nouă propunere 
constructivă 

a guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 25 (Agerpres). — 
reședința președintelui Cons 
iu. de Miniștri al R.D.G. a • 
loc 1, 25 martie o conlerințl 
presă. Cu acest prilej, < 
Grotewohl, președintele Cons 
luț de Miniștri al R.D G., a 
citire acrișorii pe care a a 
sat-o cancelarului Adenauer.

In scrisoare se propune c 
rea unei delegații formate 
reprezentanții celor două s 
germane care să expună par 
panților la apropiata confer 
la nivel inalt punctul de ve 
al celor două guverne in pr< 
m» Tratatului de pace cu i 
mania.

O. GrotewohI a declarat c 
aceea că, făcind această prop: 
re, guvernul R.D.G. iși man 
tă din nou dorința de a se 
cheia în cel mai scurt timp 
tatul de pace cu Germania, ' 
ce corespunde fntrutotul ini 
selor arzătoare ale popor 
german. El a caracterizat tr 
tul de pace drept drumul cel 
scurt spre lichidarea seini 
Germaniei și a subliniat că 
vernul R.D.G. va face tot ce 
pinde de el pentru a contribi 
obținerea unui progres la C< 
rința la nivel înalt, in probi 
Tratatului de pace cu Germa

O. GrotewohI a exprimat i 
o dată hotârirea guvern 
R.D.G. de a duce tratative 
Germania occidentală pe t 
deplinei egalități în drepturi.

Coexistența pașnică necesitate0
Imperioasă pentru toate statele
Cuvînfarea lui N. S.

PARIS 25 (Agerpres). 
TASS transmite 
N S. Hrușciov 
reprezentanții 
afaceri:

La ora 17,15

cuv.ntarea 
la intilnirea 
cercurilor

lui 
cu 
de

, (ora Parisului), 
după vizita la primaria din Pa
ris, N. 8 Hrușciov --------
nele care il însoțesc 
clădirea primăriei și 
dreptat spre Camera 
unde urmau să se 
cu reprezentanții cercurilor 
afaceri din Franța.

Primiudu-1 pe înaltul oaspete 
sovietic, președintele Ca uerei 
de Comerț din Paris, Debriăre, 
a subliniat în euvintarea sa că 
cercurile de afaceri din Franța 
au primit cu deosebit interes 
știrea despre vizita lui N. S. 
Hrușciov în Franța. Debri^re 
s-a pronunțat pentru lărgirea 
continuă a legăturilor economice 
dintre cele două țări.

Apoi a luat cuvintul N. 
Hrușciov.

Referindu se la purkriul de 
vedere al guvernului sovietic în 
nrob’eiT.ele dezvoltării relații
lor dintre statele cu sisteme di
ferite în general și dintre

și persoa- 
au părăsit 
s-au în

de comerț 
intîlnească 

de

s.

HRUȘCIOV la 
cercurilor de afaceri

Uniunea Sovietică și Fraxa, in 
special, N S. Hrușciov a amin- 
tit că la baza politicii externe 
sovietice stă principiul coexisten
ței pașnice a statelor cu orin- 
duiri sociale diferite.

tn zilele noastre, coexistența 
pașnică nu este numai o doc
trină politică, nu este numai 
un program al politicii externe 
a unui stat sau unu: grup de 
state. In prezent. COEXISTEN
TA PAȘNICA A DEVENIT UN 
FAPT REAL Șt TOîODATA O 
NECESITATE IMPERIOASA 
PENTRU TOATE STATELE.

Tn continuare N. S. Hrușciov 
a vorbit despre entuziasmul cu 
care oamenii sovietici luptă pen
tru ind plinirea planului econo
miei naționale pe anii 1959— 
1965.

N. S. Hrușciov s-a referit in 
continuare la propunerile sov e- 
tice cu privire la dezarmarea 
generală și totală, supuse spre 
exa ninare O.N.U. și a sublin:at 
că ele reprezintă calea cea mai 
sigură spre o pace trainică.

Referindu-se direct la relațiile 
sovieto-franceze, N. S. Hrușciov 
a subliniat că guvernul sovietic 
este adept convins al prieteniei

întîlnirea cu reprezentanții

ți colaborării strinse Intre 
Unninea fonetică și Franța.

Trecita ia problemele cotuer- 
țulw intemaț-onai, N. S. Hruș
ciov a spus că trebuie să se 
tindă spre transformarea coexis- 
lea|ei pașnice din simplă inexis
tenta a războiului in colaborare 
activă intre toate statele în do
meniul economiei. culturii, știin- 
ței. Firește, a adăugat el, că o 
însemnătate deosebit de mare 
vor avea relațiile economice 
largi dintre state.

Cit despre barierele artificiale 
pe care le mai mențin unele 
state occidentale, ele nu fac de- 
cit să le izoleze de posibilita
tea unei dezvoltări serioase a 
cornetului avantajos cu țările 
socialiste, a căror populație re- 
prezintă peste o treime din o- 
m mire.

Sîntem partizanii hotăriți ai 
une, dezvoltări largi a comer
țului cu Franța, a declarat 
N. S. H ușciov in ultimii șase 
ani sdrmbul de mărfuri între 
F an’a și U.R.S.S. a crescut 
de peste cinci ori. Firește, însă, 
că există încă foarte mari posi
bilități nefolosite de dezvoltare 
a comerțului.

GOSPODINELE PARIZIENE
■V - m« Hrusriove. soția f*- 
\ fului guvernului M>r;e 

tic. • riciXox joi dimt- 
n*>«/8 lievW Claude H—fl. 
Agenția FRANCE PRESS E 
desene: _Mnlita»ea — aproa
pe 1 OOt penoaae printre 
rare îndeosebi ro«podine e»re 
staționau de aproape • oră 
în ploaie — a primit-o pe 
doamna Hro*ciera eo strivite 
de «Era» Doamna Hrafriova 
le-a rimbit fi a «alutaț ew 
mina. Femeile din mulțime 
au iritat miei drapele triro- 
lore «i ro«ii“. -fceeny* «cerne 
consemnează râ Nina Hruș- 
ciova a vizita j magazinul 
„Galeries Lafayette^ unde • 
primit un dar. ..Dar nu a- 
ceasta este amintirea cea mai 
prețioasă a vizitei sale: ca a 
văzut aci o mulțime suriră- 
toare ?i 
cerit-o-.

amabilă pe care a cu*

DARUL DIN DIJON

Din Dijon „FRANCE 
PRESSE" reloteozo că 
in cursul recepției ce 

vo avea loc la primărie Ni
kita Sergheevici Hrușciov, 
va primi din miinile canoni
cului Kir o cupă de argint 
masiv. Aceasta a fort execu
tată de un argintar care a 
consacrat 300 ore muncă 
pentru lucrarea sa, iar soția 
acestuia a cizelat ornamen
tația cupei ca și inscripțio • 
„Orașul Dijon, președintelui 
Hrușciov”.

VEȘTI
Cifre grâitoare

• în 1M38, în Ungaria au a- 
Bimt 6-152 de tipărituri .ntr-un 
l ri; t tal de 17.300.000 exem
plare. Majorita-ea acestora erau 
iraducxn d:n auto.i străini. în

au aparat 15-156 de titluri 
cu un tiraj total de 46.721J6C0. 
în 1953 s-au rindut cărți in va
loare de 157 milioane forinți 1 
în 1958 vinzarea s a ridicat ta 
381 njtoane fonnțL

• înainte de 1915 în Ungaria 
erau peste 75HOOO de a .nalta beți. 
In preaer.t aceasta plaga a 
fost complet lichidata.

• In U58 țărănimea munci
toare a cumpărat cârti in va. 
loare de au onboane torinți 
spori ndu-și pa mapa (ia ta achi
ziționarea de Lparkuri de ta 
17,7 la suta ta 22 la suta. In 
tiraje de mase apar cărțile cla
sicilor magivari. Tirajele sint 
in medie de 80—1UU.UU0 de 
exemplare. Cei mai citiți scriitori 
contemporani sint: Illes Be!a, 
Szabj Păi. Gergely Săndnr, 
Bârâny Tamâs, Berkesi Andrâs. 
Hidas Antal, Madarâsz Emil și 
rr.ulți alții.

• Primele volume ale Noului 
Lexicon Maghiar, un adevărat 
tezaur al cunoștințelor, au în
ceput să apară In librării, și 
continuă să apară, sub îngriji
rea unei comisii speciale.
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