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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Vizita delegației de partid și guvernamentale
Romine în Polonia frățească

Entuziasta primire de la Szczecin
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grapd fotoreporterilor. Puțin moi tîr- 
zs_ mi-a spus cu m’mdrle in glas că 
pregăteo fotograf ' pentru îmbogățirea 
otoumuîu șco . Pe blocurile ce păs- 
reczc nea culoarea cărămizii, con
structor» ou așezat uriașe portrete ale 
rovcrăs- _ Gheorghe Gheorghiu.Dej. 
Pe szrcoa Mctonolska un grup de mun- 
crto- d-n port au adus o pcnccrtă pe 
co.-e scr<3 in rominește : „Trăiască 
Port-duf Muncitoresc Romin".

n cursul călătoriei delegația a fost 
-sor tă de tovarășii Zenon Kliszko,

traJe. Antoni Walaszek, prim secretar 
al Comitetului voievodal Szczecin al 
P.M.U.P., a transmis oaspeților salutul 
frățesc al locuitorilor orașului. Cu 
multă căldură a fost primită cuvântarea 
tovarășului Alexandru Bîrlădeanu, vice, 
președinte al Consiliului de Miniștrii. 
Uratelor populației, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej |e răspunde strigând în 
limba polonă : „Trăiască prietenia ro- 
mîno-polonă". O furtună de aplauze 
a acoperit cuvintele conducătorului 
delegației rămâne.

Pe cheiul „Bolesilesilaw Chrobry" do
minat de fostul palatal dinastiei polo
neze a piaștrilor, inalții oaspeți români 
se îmbarcă pe bordul navei „Rosomak" 
Cu acest vas membrii delegației vizi
tează instalațiile portuare ale estuaru
lui Odrei lungi de 9 km. Călătoria pe 
Odro durează peste o oră. Vasele a- 
costate în rada portului salută trecerea 
delegației. Se găsesc astăzi lq Szcze
cin vapoare sub diferite pavilioane. 
Notăm numele „Sawu" din Indonezia. 
„Kormacrio" din S.U.A. „Dunkyle" din 
Anglia... Mai observăm vapoare sub 
pavilionul sovietic, al Republicii Demo
crate Germane și al altor state. Mari
narii polonezi ne atrag atenția asupra 
cargoului polonez „Ludwik Solski" de 
10.000 tone lansat de Curind la Szcze
cin.

găsecu linge ortaolui de fond ce jc- 
luto pe solii poporului romin. In «nte- 
rzru( zioruiu o cognă întreagă nctv- 
->otă oofe noastre scumpe : „Romi- 
nia — țara frățească-. Marinarul Krov- 
censk- J-szfcw ne arata ziarul ce mc 
porto incâ ir roșu! ce-nelei tpograikz.

— Viața ță' ■ voastre, dezvoitorea ei 
ne intevesecuă — sp-nec eL Si.nteți un 
popor frate de core ne leagă o traini
că prietenie. Locuitorii Szczecinukii 
cere ocum dae-c z ie au sărbătorit 16 
ani de e e oerc-ec lor se bucură

ortul polonez Szczecin a oferit 
solilor poporului romin o emo
ționantă manifestare de frățeas

că dragoste. La gura Odrei, la numoi 
37 km depărtare de invo-bweta Bal
tică, un oraș a căra: zbuciumată isto
rie iși are inceputoi in seaxuf X și 
despre care cronicarii de acum opt se
cole afirmau că este o mare si puter
nică cetcte. a mărturisit cu o dacseb'tă 
căldură sincera prretenre pe cc-e o 
poertă Romîniei soc-o ste. Pe strez re 
ce aduc în vec.-âtate construcții me
dievale cu severe turnuri gotice și 
r-e tere ,'-r. . cr- :e~cr' ce c’e muftico- 
loretcr blocu' de locuințe ce aoc și-cu 
pri.-rt ocota' . de-a ungul multor ki
lometri. popucțc orașulu a făcut o 
entuziastă pri- _e membrilor delega
ției de pertd și guvernamentale a țări 
noastre. S'rene'e vcselor din port și 
ale intrerxinderilor din oraș sunau in 
semn de omagiu pentru inalții oas
peți. Vapoarele aflate în rada portului 
iși înălțaseră marele pavoaz. Mulțimi 
vesele, puriind drap^e rominești și 
poloneze împinziseră cheiurile ccic- 
mînd pe iubiții conducători ai poporu
lui rcmîn.

In vitrinele chioșcurilor de zicre ve
dem expus ziorul local „Glos Szczecin- 
ski“ proaspăt ieșit din gurile rotativei. 
Pe pagina l-c, pe toată lățimea ei, a-m 
citit un titlu in limba romină : „Salu* 
tăm cordial pe dragii prieteni romini". 
Portretele tovarășilor Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer se
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toate să 
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cele mai

NICH1TA STÂNCESCU

Nici o lucrare 
respinsă ia recepție

Pe tovarășul Eugen Pokucs, 
șeful unei brigăzi de tineret 
de la S.M.T. Sf. Gheorghe. re
giunea Brașov, l-am găsit în 
mijlocul cîmipurilor întinse aie 
Gospodăriei agricole colective 
„23 August" din comuna Ozun. 
La întrebarea noastră „Cum îi 
ajutați ipe colectiviști să obțină 
producții mari?", ne-a răspuns 
simplu :

— Cu toate forțele și price
perea noastră. Mai avem puțin 
și terminăm însămînțatul po
rumbului pentru siloz. Am mai 
însămînțat aici 100 hectare cu 
sfeclă, 60 hectare cu cartofi, 58 
cu orzoaica, 20 cu cicoare. 
Ne-am străduit să facem nu
mai lucrări de calitate. Ne-au 
ajutat mult și colectiviștii ; 
sînt oameni harnici. Ne sfă
tuim cu ei în fiecare seară în 
legătură cu lucrările de a doua 
zi. Ne-au asigurat la timp toa
tă sămînța necesară, ajutîndu- 
ne astfel să ne respectăm an
gajamentul cu privire la înca
drarea lucrărilor în timpul op
tim. Pe semănători ne-au dat 
cîțiva băieți buni, pricepuți la 
agrotehnică. Aceștia sint mereu 
atenți ca fiecare petec de pă- 
mînt să-1 lucrăm ca la carte. 
Este datoria lor să ne contro
leze și ne pare bine. Pentru că 
la baza întrecerii socialiste in 
care sîntem antrenați toți me
canizatorii din stațiune stă toc
mai acest obiectiv important — 
calitatea. Pînă acum am lucrat 
așa cum ne-am angajat în fața 
organizației de partid și a con
ducerii stațiunii, adică la un 
înalt nivel agrotehnic.

Șantierul Pieptănari : teh
nică înaintată - construcții 
moderne. Folosind bine uti
lajul, membrii brigăzii de 
producție a tineretului con
dusă de Low Mihai execută 
numai lucrări de bună ca

litate.

yț ti mult înainte 
t de a cobori
Bg pe Trotuș, de

sus. de pe 
munții care despart 
această depresiu
ne de Bacău. Or.eș- 
tiul iți cțxire ca o 
uriașă pată roșie cu 
ramificații și prz- 
lungiri. Eve greu 
tă-ți dai seama un
de începe și unde 
se termină Oneș- 
țtuL Șantierele se 
țin linț : ^’’H^rul 
orașulu: și 
tele comb::

Iert

i. Am- 
care se 

esc cele mai 
mari centre indus
triale ale. Moldovei 
te copleșește. Pe 
drum fixasem în
tre noi tema repor
tajului de aici. Ho- 
tărîsem să scriem 
despre cei mai in- 
teresanți tineri con
structori din Onești, 
despre un om ade
vărat care să pola
rizeze in el trăsătu
rile întregi: genera
ții de tineri care 
construiesc cel mai 
tinăr oraș indus
trial al țării. Dar 
cum să-l găsești, 
cum să aflăm care 
anume este eroul 
ideal pe care îl cău
tăm ?

Am întîlnit din 
fericire, la Onești, 
omul care cunoștea 
tinărul pe care-l 
căutam noi. Acesta 
este tovarășul Ni
chifor, secretar al 
comitetului orășe
nesc U.T.M. Tova
rășul Nichifor este 
și el un ziarist și 
încă un ziarist cu 
muncă de răspun
dere. El este res
ponsabilul postului 
de corespondenți 
voluntari ai ziaru
lui nostru din acea
stă localitate. Un 
post fruntaș care a 
luat premiul 1 la 
ultimul concurs al 
ziarului.

- Vasăzică, vreți 
un tinăr mai deose
bit, ceva tipic, un 
adevărat tinăr cres
cut de partid, ni se 
adresează tov. Ni
chifor. E destul de 
greu de ales. Aci 
totul, și orașul și 
oamenii au crescut 
în anii aceștia, 
fost crescuți 
partid. Ia să 
dem totuși pe 
să alegem...

Se gindește el ce 
se gindește apoi ne 
spune :

— Uite ce este, 
eu vă duc pz la

pe «mc hotcrzți 
v&. care ea:e aa. 
interesant și max ti*

Hai sâ mer> 
Sc merpem 

în* xx. propun 
șantierul 3 

Arem

pic. 
gem. 
mai 
eu. la 
oraș. Avem acolo 
un băiat bun, foar
te bun. Novițchi. ll 
știe tot Oneștiul.

Numai că pe No
vițchi nu l-am gă
sit. Șantierul 
construcții de 
cuințe din Onești 
este uriaș. S-au con
struit aici doar, o- 
rașe întregi - No
vițchi era plecat pe 
șantier și nu am 
putut cu nici un

chip să dăm de el. 
Căutîndu-l am în
trebat o mulțime 
de oameni.

- Pe Novițchi îl 
căutați ? Nu l-am 
văzut. Dacă vreți 
să scrieți despre el 
să știți că este un 
băiat foarte bun. A 
venit aici necalifi
cat. A învățat me
seria de zidar. Nu 
s-a mai putut des
părți de Onești pînă 
acum. A crescut 
foarte mult în ulti
ma vreme...

- ll căutați pe 
Novițchi ? Greu de 
găsit. Are 90 de oa
meni în brigadă. 
Are mai multe e- 
chipe : tencuitori, 
rosuri, fațadiști. Se 
ocupă de toți, toa
tă ziua umblă de 
la o echipă la alta. 
Așa e munca lui.

- Pe Novițchi îl 
cunosc și eu, ne 
spune o gospodină 
de la fereastra unui 
bloc în care loca
tarii s-au mutat de 
curînd. El ne-a fă
cut casa noastră. A 
fost aici să întrebe

- Așteptăm, ce să 
facem ? Intre timp 
mai stăm de vorbă 
cu inginerul.

11 cunoașteți 
pe Notițchi ?

- ll cunosc, 
omul cu care 
crez zi de zi.

Este 
lu- 

Este 
un om de bază aici
pe șantier. Ca să 
vă convingeți vă 
relatez un caz. Anul 
trecut noi, șantie
rul ne angajasem 
să terminăm con
struirea școlii ele
mentare. cu vreo 40 
de zile mai devre
me. La un moment 
dat însă ne-am dat 
seama că nu avem 
oameni calificați 
pentru fațadă. Atît 
de calificați incit să 
termine foarte re
pede. Novițchi ne-a 
scos din încurcătu- 

$i-a strins cei 
buni oameni 

brigadă, a for- 
o echipă cu el 
frunte și au 

lucreze

ră. 
mai 
din 
mat 
in 
început să 
de dimineața pînă 
seara inclusiv du
minica. Am ter
minat lucrarea cu 
multe zile înaintea 
angajamentului. A- 
cesta este Novițchi. 
Un foarte bun or
ganizator, un 
seriaș excelent, 
om cu mare 
goste pentru 
tier. Acum, în cin
stea aniversării 
partidului, este in 
întrecere pentru ca
litate cu toate bri
găzile de zidari. 
Sint sigur că o să 
cîștige întrecerea.

Omul care s- 
dus să-l caute p 
Novițchi s-a întors, 

găsit, 
în alt

spune 
tovarășul Nichifor. 
Ar fi fost un om 
foarte bun pentru 
reportajul vostru. 
O să mergem în 
altă parte. .

Am mers la o

I. BĂIEȘU 
M. CARANFIL Bega s-a întîlnit cu prietenii 

săi, canotorii

Foto : VASILE RANGA

PRIN TELEFON DE LA TRIMIȘI L NOȘTRI SPECIAL
sincer de a putea saluta pe conducă
torii poporalul romin. Această vizită va 
întări uAtetea țărilor noastre, unitatea 
tuturor țărilor lagărului social st...

Marinarul Krcvcenski c exprimat gir-- 
durite ceor 271.000 locuitori ai por
tului do pe Odro, gindur ce sint expri
mate în spontanele manifestații de 
prietenie ai cere c fost '--conjurata 
lo Szczecin delegație noastră. Învăță
toarea Janina M'odck o venit împreu
nă cu elevele ei d-n ciasc l-o — Jocek 
Unțcstowskr. Barbara Misdak și Pote- 
tek E:o — spre o oieri flori tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Uri boiețen- 
dru de la Școola nr. 5 se agita mereu 
în fața tribunei din P ața gării. Avea 
un Qpareț de fotografiat și stătea in

membru c B-rou>u< Politic și secretar 
al CC. al P.M.U.P., Zenon Nowak, vi
cepreședinte at Consiliului de Miniș
tri ol R. P- Polone, Franciszek Waaiol- 
ka, ministru al Industriei Grele, și Ma
rion Naszkowski, adjunct al ministrului 
Afocerifor Externe.

Oaspeții au fost intimpinoți la gară 
de tovarășii Jozef Cyrcnk ewicz, mem
bru o Biroului Politic ol C.C. o! 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Min șt- a! R. P. Polone, Stanislaw 
Dcrsk , m.nistrul Navigației și Gospo
darei Ape.or, de conducători ai orga
ne or focale de partid și de stat.

Puternica manifestare de la Szcze- 
c:n a prieteniei ro-mino-polone a în
ceput cu mitingul din Piața gării cen-

EUGENIE OBREA
26 aprilie 1961.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Din experiența fruntașilor

Școlii înaltei calități

ApHcînd măsurile 
tehnico-

organizatorice

vcrbmdu-ne despre succese
le obținute în cinstea zilei de 
8 Mai. tovarășul Ion Dascălu, 
responsabilul brigăzii de pro
ducție a tineretului nr. 1 de 
la Atelierele de reparat mate
rial rulant — „Uie Pintilie” 
din Iași ne-a prezentat, ca ar- 
gumer.t. numeroase „docu
mente- : programul de lucru 
al brigăzii, graficul de lucru, 

ingajamentelor și a rea-

cinstea aniversării 
i brigada s-a angajat 

Uzeze planul de produc- 
luna aprilie pînă la 25 
ui. La 24 aprilie am în

ceput deja să lucrăm Ia loco- 
a 230264. prima din pla- 

pină a- 
area de 
realizat 

mii, cu 
it fusese 

misesem de 
im fără re- 

Am reușit. Din februa- 
brigada noastră nu 
un rebut. Fruntașii 

nt Ion Cozlovschi, 
Alexandru Angheluță, Ion 
Leizeriuc. Datorită succeselor 
obținute am reușit să ne si
tuăm pînă acum pe locul I în 
intrecerea cu celelalte două 
brigăzi din secție

C. SLAVIC

Brigada noastră lucrează la 
secția montaj automate. Prin 
mimile noastre trec întreru
pătoare de 6000 V, contactoa- 
re de 200 A, 100 A și 25 A, 
întrerupătoare de curent con
tinuu. Acestea sînt aparate de 
mare precizie și mare impor
tanță economică, aparate care 
protejează motoare și instalații 
electrice costisitoare. Se înțe
lege că pentru realizarea lor în 
condiții optime se cere mare 
pricepere din partea noastră, 
se cere străduința de a ne 
însuși zi de zi un înalt nivel 
de pregătire profesională.

Ne-am dat seama de 
portanța acestui lucru și am 
făcut deja unele lucruri pe a- 
ceastă linie. înainte de toate, 
fiecare membru al brigăzii 
noastre consideră o obligație 
de prim ordin participarea la 
cursurile de ridicare a califi
cării organizate în secția mon
taj automate. Noi vrem să de
venim însă specialiști în me
seria noastră, să nu ne în
treacă nimeni, să fim adevă-

im-

rați maeștri în 
care am ales-o 
îndrăgim. Iată 
după ce am absolvit cu suc
ces cursurile de ridicare a ca
lificării, n-am întrerupt învă
țătura. Acum, în secția noa
stră ființează un curs care-ti 
oferă cunoștințe la un nivel 
mai înalt, un curs de „teh
nică avansată". Aiti participă 
muncitori cu calificare su
perioară, șefi de echipe. Bri
gada noastră, în întregul ei, 
participă la acest curs.

Dar la o înaltă specializare 
nu se ajunge numai mulțu- 
mindu-te să-ți însușești cele 
predate la acest curs. Mem
brii brigăzii noastre, de pildă, 
acordă o mare atenție studiu
lui literaturii tehnice de spe
cialitate. Fiecare din noi are

profesia pe 
și pe care o 
de ce chiar

SÎNC VICTOR 
responsabilul brigăzii de ajus- 
tori-montori Uzina „Electro- 

aparataj“-București

(Continuare în pag. a 3-a)

A

întrajutorarea

tovărășească
Membrele brigăzii 

noastre, sînt „eleve" 
ale „Școlii înaltei ca
lități" și ca orice ele
vi, se ajută 
pentru ca 
obțină la 
calificativele 
mari. Aceasta, pentru 
că așa cum e și fi
resc, ca în orice „cla
să", pe lingă fruntașii 
la învățătură se mai 
găsesc unii care în
vață mai slab, mai 
greu. Dar ca întreaga 
„clasă" să devină un 
colectiv fruntaș putem 
noi să nu-i ajutăm pe 
aceștia ?

Cu o vreme în ur
mă a venit în brigadă 
Elena Preoteasa. Nu 
știa cine știe ce me
serie. Acum însă e 
fruntașă în muncă, își 
îndeplinește planul de 
producție, dă lucru de 
bună calitate. Cum a 
ajuns aici ? Numai 
datorită spiritului de 
întrajutorare care exis
tă în brigadă, datorită 
faptului că Voicu 
Floarea și alte fete au 
cjutaf-o zi de zi, i-au

arătat cum să lucreze, 
cum să dea produse 
de calitate superioară.

Fiecare din mem
brele brigăzii care 
are o pregătire profe
sională mai slabă este 
repartizată la locul de 

pe lingă o 
fruntașă, 

fost 
de 
Ni- 
fost

muncă 
muncitoare 
Chefu Manda a 
și este ajutată 
Dumitra Belinanu, 
culescu Florica a 
ajutată de mine.

De curînd în briga
dă a venit Dumitrescu 
Mariana. A fost mu
tată disciplinar din 
altă secție. în ciuda 
lipsurilor pe care le 
are, Dumitrescu are 
un fond bun, poate 
deveni o fată harnică, 
cu o calificare înaltă 
și noi ne dăm seama 
că ajutînd-o tovără- 
șeșfe vom reuși s-o 
ridicăm la nivelul de 
calificare al celorlalte 
membre ale brigăzii, 
la nivelul unei mun
citoare fruntașe Și o 
ajutăm.

lată de ce, pe baza 
experienței acumulate,

noi considerăm că 
întrajutorarea tovără
șească este un mijloc 
important pentru ca 
fiecare tînără din bri
gadă, brigada în an
samblul ei, să 
fruntașă în 
Nici nu s-ar putea 
altfel. Noi sîntem țe
sătoare, lucrăm una 
lingă alfa și învățăm 
una de la alta. Și re
zultatele acestui fel 
de a munci sînt evi
dente. Acum membre
le brigăzii sînt che
mate din ce în ce mai 
rar la rampa 
trol și acesta 
semn bun, 
monstrînd că 
bunătății calitatea pro
duselor 
ceasta o 
și cifrele : 
la sută din 
noastre sînt 
calitatea l-a.
MARIA ILIESCU 

responsabila brigă
zii nr. 1 de produc
ție a tineretului, 
sala 5, Industria 

Bumbacului B. 
București

devină 
muncă.

de con- 
esfe un 
el de- 
s-a îm-

noastre. A- 
oglindesc 
peste 98 
produsele 
numai de

în cinstea celei de a 40-a ani
versări a partidului, colectivul 
Uzinelor „Unirea” din Cluj 
s-a angajat să îmbunătățească 
calitatea utilajului pentru fila
tură, pe care îl fabrică. Planul 
de măsuri prevedea printre al
tele peste 170 de propuneri de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
printre care : introducerea me
todei de turnare în ciorchine a 
unor piese care cer o mai mare 
precizie, înlocuirea unor pro
cedee manuale de filetare și 
trefilare, reproiectarea unor re
pere, precum și înlocuirea 
unui număr de repere meta
lice prin piese de masă plas
tică.

Din primele zile ale lunii 
martie, muncitorii și tehnicie
nii uzinei au trecut cu entu
ziasm la realizarea angajamen
telor. De un mare ajutor ne-a 
fost contribuția pe care au a- 
dus-o la îndeplinirea angaja
mentelor brigăzile de produc
ție ale tineretului. Așa se face 
că măsurile enumerate mai sus 
au fost îndeplinite. S-au aplicat 
în producție pînă acum peste 
120 de propuneri. Totalul eco
nomiilor realizate pînă în pre
zent prin aplicarea celor 120 
propuneri este de 80.000 lei .

IOSIF BOT
directorul Uzinelor metalurgic» 

Unirea“-Cluj

Calitatea produselor fabricate Ia 
Uzinele „Unirea" din Cluj s-a 
îmbunătățit. în fotografie : o 
nouă mașină de cardat de bună 
calitate va pleca în curin*' 

spre filaturi



în întâmpinarea glorioasei

aniversări a partidului

Adunări generale cu tema 9 „Te slăvim, partid iubit66

Elevii din Bra
șov au un 
plăn bogat de 

activități în cinstea 
aniversării parti
dului. In aceste zile, niștilor. La Școala 
in școlile medii și 
profesionale brașo
vene au loc adunări 
generale U. T. M. 
deschise cu tema 
„Te slăvim, partid 
iubit". Aceste adu
nări au un caracter 
deosebit. Ele sînt 
pregătite cu multă 
grijă. La unele adu
nări generale vor fi 
invitați comuniști 
care să le vorbească 
elevilor despre dru
mul de luptă al 
partidului, se pre-

gătesc, de aseme
nea, recitări, cinte- 
ce, fragmente lite
rare care ilustrează 
lupta și viața comu-

medie nr. 5, de pil
dă, se pregătește -o 
adunare generală 
U.T.M. model cu 
tema ..Te slăvim, 
partid iubit". Cla
sele a X-a cu limba 
de predare romî
nă și maghiară 
au hotărît să pre
gătească împreu
nă această adunare 
la care să invite 
elevi și din alte cla
se. Adunarea va 
ilustra astfel eloc-

vent înfrățirea din
tre tineretul romîn 
și tineretul de alte 
naționalități, munca 
comună a acestora 
pentru a fi folosi
tori patriei. Elevii 
romîni și maghiari 
vor vorbi în eadrul 
adunării despre mi
nunatele coridiții ce 
Tesînt create pen- 
tru a. învăța, despre 
grija părintească a 
partidului pentru 
întregul tineret al 
patriei, despre mun
ca entuziastă a a- 
cestOT tineret.

La Școala profe
sională a Uzinelor 
,,Ernst Thălmann" a

loc O aseme- 
gene- 

U.T.M. In ca- 
acestei adunări 
tînăr inginer, 
elev al școlii 

care,

Un simpozion literar

avut 
nea adunare 
rală 
drul 
un 
fost 
profesionale, 
în anii regimului 

democrat-popular, 
prin grija partidu
lui a reușit să stră
bată toate treptele 
pînă la înalta cali
ficare — școala pro
fesională. școala se
rală. facultatea - 
le-a vorbit ucenici
lor despre ceea ce a 
dat partidul tinere
tului. Numeroși uce
nici au completat 
cuvintul ingineru
lui, vorbind despre

viața lor, povestind 
crimpeie din amin
tirile părinților care 
au luptat din greu 
în anii de cruntă 
exploatare burghe- 
zo-moșierească, pen
tru a-și asigura e- 
xistența lor și a co
piilor lor. Compa
rațiile dintre trecu
tul întunecos, mizei 
și prezentul lumi
nos, plin de per
spective, au fost 
foarte sugestive,
s-au bazat pe fapte 
trăite. cunoscute. 
Discuțiile din adu
nare s-au încheiat 
cu întărirea angaja
mentului ucenicilor 
de a se pregăti să

devină buni și des
toinici muncitori.

De asemenea, în 
școlile din Brașov 
se fac intense pre
gătiri pentru vizi
tarea Muzeului de 
Ia Doftana. Din o- 
raș. va pleca spre 
Doftana un tren ai 
elevilor. In vederea 
acestei vizite se pre
gătesc programe ar
tistice. precum și a- 
dunările solemne 
care vor avea loc la 
Doftana pentru pri
mirea celor mai 
buni școlari în ca
drul promoției de 
pionieri „A 40-a a- 
niversare a parti
dului “.

DEVA (de Io corespondentul 
nostru).

Era zi liberă. Spre Școala 
medie „Decebcl" din Deva se ■ 
îndreptau coloane de elevi de 
la celelalte școli din oraș. Sala 
de festivități era neîncăpătoare 
pentru numeroșii doritori să 
participe la simpozionul literar 
intitulat „40 de ani de luptă a 
partidului pentru fericirea și 
bunăstarea poporului" pregătit 
de elevii școlii' „Decebal". Sim
pozionul si deschide cu cîntecul 
,,Sâ fii partidului oștean". Spre 
sfîrșit cîntecul răsună ,ca un ecou. 
Urmează o expunere despre 
lupta victorioasă și succesele 
mărețe obținute de popor. con
dus de partid pe drumul con- ‘ 
struirii socialismului.. După primul 
capitol al expunerii, vorbitorul 
face o pauză. Alături de el, pe 
scenă se urcă eleva Weiss Lias 
„■In frunte comuniștii" - poezie 
de Mihai Beniuc — anunță ea. 
Eleva recită cu căldură, cu

înflăcărare, 
pitole ole 
condițiile 
tură ale 
muncii din 
o recitare : 
al Doncăi" 
Recită 
tot acest timp, 
tecele revoluționare închinate 
partidului. Expunerea a fost corn, 
pletată cu poeziile : „Imn pen
tru Republica Populară Romînă" 
de A. Toma, recitată de eleva 
Guran Geta, apoi fragmente 
din poemul „Lazăr de 1a Rusca" 
de Don Deșliu recitat de eleva 
Sbuchea Monica, „Partidului" 
de Maria Banuș, recitată de 
elevul Lăzăruțiu Petre etc.

In tot acest timp cîntecele 
revoluționare nu încetează...

Se citesc fragmente din „Po
vestiri despre Doftana" de M. 
Novicov duipă care din nou 
cîntecele revoluționare răsună 
puternic încheind un simpo
zion minunat închinat partidului 
drag,

Urmează dte ca- 
expuneeii : despre 

minunate de invăță- 
copiiîor oa menilor 

R.P.R., apoi din nau 
„Cintec de leagăn 

de Maria Banuș.
eleva Deutsch Eva. In 

răsunau dn- 
revoluționare

TRIMESTR UL
HOTARITOR

Anul școlar 1960—1961 se 
apropie de sfîrșit. Trimestrul 
III care 
constitui 
al unui 
roade și

în Școala medie din Bicaz, 
colectivul de profesori și elevi 
a început din primele zi.le de 
școală lupta pentru încheie
rea cu succes a anului școlar, 
în centrul preocupărilor noas- 

.. tre—* atît ale cadrelor didac
tice, cit și ale organizațiilor 
U.T.M.--- au. stat problemele
însușirii temeinice de către
elevi a cunoștințelor, ridica
rea niv.eluliii general de pre
gătire a acestora. întregul an 
școlar s-a desfășurat sub sem
nul luptei pentru calitatea în- 
vățămîntului. Realizării aces
tei sarcini de bază a școlii i s-a 
dat un nou și puternic impuls 
odată cu apariția recentelor 
Directive ale C C. al P.M.R.

Colectivul pedagogic al șco
lii, avînd sprijinul activ al or
ganizației U.T.M. a elevilor, a 
desfășurat în cel de-al II-lea 
trimestru școlar o muncă sus
ținută pentru îmbunătățirea 
situației la învățătură, pentru 
întărirea spiritului de răspun
dere și creșterea conștiinței 
elevilor. în afara măsurilor 
stabilite în cadrul muncii di
dactice pentru asigurarea unor 
lecții de calitate și a unui sis
tem al muncii instructiv-edu- 
qative în școală bine pus ia 
punct, am avut și în acest an 
școlar un sprijin important din 
partea organizației U.T.M.

Adunările generale U.T.M. 
au constituit de cele mai 
multe ori adevărate școli de 
educație politică pentru elevi, 
de desfășurare a criticii și au
tocriticii. O însemnată influen
ță pozitivă au avut adunările 
generale U.T.M. de analiză a 
situației la învățătură care 

, s-ap desfășurat la începutul 
celui de-al II-lea trimestru ol 
anului școlar.

Aceste adunări au tras la 
răspundere pe acei utemiști și 

; elevi care ău obținut; rezulta
te slabe la învățătură si au 
fost luate măsuri concrete 
pe.ntru remedierea lipsurilor. 
Postul ulemist de control ă cri
ticat în numerele sale unele 
manifestări de ușurință sau 
neseriozitate ale unor elevi în 
pregătirea lecțiilor, gazetele 
de perete au dezbătut în arti
colele lor aspecte diferite ale 
pregătirii elevilor pentru lec
ție-

Toate acestea au dus la crea
rea în școală a unui climat 
mai serios de muncă, a unei 
atmosfere combative și exi
gente fată de delăsători.

Prin toate aceste activități, 
s-a urmărit educarea comuni
stă multilaterală a elevilor, 
lărgirea și aprofundarea cu
noștințelor.

Sub îndrumarea organiza
ției de partid s-a realizat în 
cel de-al II-lea trimestru, șco
lar o mai bună coordonare a 
eforturilor școlii, organizației 
U.T.M. și ale părinților în acest 
domeniu. Părinții au adus 
o contribuție efectivă la înde
plinirea sarcinilor stabilite în 
școală. Cu 2-3 săptămîni îna
inte de încheierea trimestru
lui II au avut loc consfătuiri 
cu părinții în cadrul cărora 
aceștia au luat cunoștință de 
situația la învățătură a elevi-

abia a început, va 
prilej de bilanț 

an școlăr bogat io 
învățăminte.

lor, ce posibilități mai au ele
vii care au obținut rezultate 
slabe să se îndrepte și ce mă
suri sînt necesare.

Ca efect al eforturilor co
mune ale școlii, familiei și or
ganizației U.T.M. pentru obți
nerea unei pregătiri temeinice 
pentru lecții din partea tutu
ror elevilor, rezultatele la 
sfîrșitul trimestrului II au fost 
și mai bune și au fost puse 
bazele unor succese ulterioare.

Pe trimestrul III ■■— trimes
trul hotărîtor pentru întregul 
an școlar — munca de ridi
care a calității pregătirii ele
vilor cunoaște un nou avînt. 
în activitatea școlii au inter
venit noi cerințe la a căror 
îndeplinire organizația U.T.M. 
a mobilizat, alături de dirigin
te, întregul colectiv de elevi. 
Astfel sînt : efectuarea regu
lată și temeinică a temelor 
date pentru acasă care trebuie 
să devină a deprindere de ne
clintit a fiecărui elev ; folo
sirea în întregime a timpului 
destinat pregătirii lecțiilor în 
vederea însușirii temeinice a 
cunoștințelor etc.

în clase >u apărut lozinci 
mobilizatoare : „Să prețuim 
timpul și să-1 folosim cit mai 
bine pentru a ne însuși cu
noștințe temeinice", „Cum te 
pregătești a promova anul șco
lar cu note bune și foarte 
bune"? etc. S-au organizat 
ore educative în toate clasele 
cu participarea activă a ute- 
miștilor cu tema „Răspunde
rea elevilor pentru îndato
rirea ce o au de a se pregăti 
temeinic".. S-au comunicat mă
surile luate pentru încheierea 
cu succes a anului școlar și 
părinților, s-au pregătit emi
siuni la stația de radioficare 
din oraș privind pregătirea 
claselor a VH-a și a Xl-a 
pentru examen ș.a.m.d.

în momentul de față, orga
nizația U.T.M., cu ajutorul 
conducerii școlii, pregătește o 
consfătuire cu elevii fruntași 
la învățătură în care se va 
realiza un bogat schimb de 
experiență între elevii școlii. 
La această consfătuire, pe lin
gă analiza cauzelor succeselor 
elevilor fruntași la învățătură, 
se va discuta despre sarcinile 
lor în obținerea unui progres 
general la învățătură de către 
toți elevii. în cinstea elevilor 
fruntași se pregătește un bo
gat și frumos program artistic.

Printr-o coordonare și mai 
strînsă a muncii școlii, orga
nizației U.T.M. și a părinților 
avem convingerea că vom ob
ține pe trimestrul III noi rea
lizări, hotărîtoare pentru în
cheierea anului școlar. Suc
cesul este asigurat de îndru
marea întregii activități a or
ganizației U.T.M. de către or
ganizația de partid. Sintem 
hotărîți cu toții, profesori, pă
rinți și elevi, ca prin eforturi 
comune să răspundem cu a- 
vînt chemării partidului pen
tru ridicarea calității muncii 
instructiv-educative în școală, 
a pregătirii și educației elevi
lor — viitori cetățeni ai pa
triei noastre socialiste. Tri
mestrul III va asigura nu nu
mai încheierea cu succes a 
anului școlar 1960—61 dar va 
pune și bazele unei munci ca
litativ superioare în jziltorul 
an.

VIRGIL RADULIAN 
directorul Școlii medii 

din Bicaz

PATRIOTICĂ
de 
26 
pe 
De

CONSTANTINA IOAN 
elevă

PE ȘANTIER, 
LA MUNCĂ

Intr-o dimineață, un grup 
elevi de la școala medie nr. 
am pornit la muncă patriotică 
șantierul din strada Turturele, 
cum am intrat pe șantier, ne-a în
conjurat atmosfera specifică mun
cii : Strigăte, mișcare, scîrțiit de 
macarale.

Treptat, ne-am obișnuit cu zgo
motul și forfota.

Un tovarăș s-a apropiat de noi 
și ne-a salutat :

— Bună dimineața voinicilor I
— Bună dimineața I am răspuns 

noi.
Tovarășul, un bătrin meșter zi

dar, ne-a împărțit pe grupe și am 
început lucrul. In primele minute 
pînă ne-am deprins cu cărămizile 
zgrunțuroase care căutau mereu 
să scape din mîini, a fost greu.

Treptat munca a luat tot mai mare 
avînt și curînd cărămizile an în
ceput sa zboare din mină în mînă 
incit abia aveam timp să le prin
dem.

In pauză ne-am sfrîns la umbră 
împrejurul bătrînului zidar.

— Povestiți-ne ceva, l-am ru
gat noi.

Meșterul nu s-a lăsat mult rugat.
— lată, aici unde muncim cu 

toții se va ridica o școală — • 
început el. Apoi ne-a povestit cit 
de mult a dorit el să învețe.

— Dar n-a fost posibil deoare
ce, deși eram doar un copil, a 
trebuit să merg să muncesc.

Povestea bătrînului zidar ne-a 
impresionat foarte mult. Da, a fost 
grea copilăria și tinerețea părin
ților noștri. Deasupra șantierului 
flutura triumfător steagul roșu. 
Privindu-I, același gînd ne-a în
frățit pe toți; „Nu, vremurile a- 
celea nu se vor mai repeta nicio
dată I Vom munci și vom ridica 
școli, uzine, cămine, vom contri
bui și noi la clădirea unei vieți 
fericite.

Gțiva dintre viitorii munci
tori oi Fabricii de rulmenți 
din Biriad — elevi ai anului 
I de la școala profesională a 
fabricii — lucrind o piesă de 

precizie.

De ce numai secretarul?

Faza republicană 
a concursului 

de literatură romînă
Jn a doua jumătate a funii 

aprilie s-a desfășurat la Bucu
rești faza republicană a con
cursului de literatură romînă, 
organizat de Societatea de 
științe istorice și filologice din 
R.P.R. în colaborare cu Minis
terul Invățămînfului și Culturii 
și C.C. al U.T.M. în scopul sti
mulării talentelor și educării 
patriotice a elevilor. Concursul 
de literatură romînă la care 
au fost antrenați mii de elevi 
din școlile de cultură genera
lă, pedagogice și profesionale 
din țară, s-a încheiat cu pre
mierea elevilor care au tratat 
cel mai bine temele propuse. 
Au obținut premiul I : Scînte- 
escu 
Vllt-a, Școală medie nr. 1 — 
Curtea de Argeș, Grigorescu I. 
Șerban din clasa a IX-a, Școala 
medie 
Amza 
Școala medie nr. It — Bucu
rești și Drăgan Gheorghe din 
clasa a Xl-a, Școala medie 
mixtă din Tg. Ocna.

S-au acordat de asemenea 
premiile II și III precum și 
cîfe patru mențiuni pentru 
fiecare clasă.

Ruxandra din clasa a

nr. 1 — București, 
Ion din clasa a X-a,

Recent la Școala tehnică de poligrafie „D. Marinescu" din Ca
pitală s-a deschis expoziția „Pagini din lupta partidului". 
Zilnic, elevii școlii se opresc în sălile expoziției

interes documentele expuse.
și privesc C'J

VIITOR
P I

Apropierea zilei 
aniversării partidu
lui se simte pretu
tindeni în Școaila e- 
lementară nr. 102 
din Capitală. în 
fiecare clasă au a- 
părut frumoase 
fotomontaje, se scot 
ediții speciale la ga
zetele de perete, 
crește numărul pio
nierilor al căror nu
me și fotografii îm
podobesc panoul de 
onoare al unității.

Cu multă nerăb
dare și cu multe e- 
moții așteaptă ex
cursia de la Dofta- 
na și cei mai buni 
elevi care au împli
nit de curînd 9 ani. 
La 2 mai. ziua ex
cursiei, acolo la 
Muzeul Doftanei cei 
mai buni dintre ei 
vor primi cravatele

I I
O M E
roșii. încă de pe a- 
cum trăiesc din plin 
bucuria și mindria 
că vor face parte 
din promoția de pio
nieri „A 40-a ani
versare a partidu
lui". Despre impor
tanța acestui eveni
ment le-a vorbit pre
ședintele sfatului 
unității pionierești 
cu prilejul întâlnirii 
organizate în școa
lă. îi priveam cum 
ascultau fiecare cu- 
vînt și cit de mult 
vibrau la povestirea 
despre lupta grea 
din ilegalitate a 
partidului.

Apoi, li s-a vor
bit copiilor despre 
marile înfăptuiri 
dobîndite de po
porul muncitor, sub 
conducerea înțe
leaptă a partidului,

R I
regimului 

popular; 
condițiile 

în care 
trăiesc ti- 

din patria 
datorită

democrat 
despre 
minunate 
învață și 
nerii 
noastră 
grijii părintești a 
partidului, condiții 
pe care copiii le 
cunosc din propria 
lor viață.

încă din momen
tele acelea, viitorii 
pionieri au înțeles 
că în viața lor se 
petrece ceva deose
bit, că a purta la 
gît cravata roșie în
seamnă 
măsura 
tale, în 
Ioană a 
rilor 
și comunismului.

a intra, pe 
puterilor 

uriașa co- 
constructo- 

socialismului

L CIIIȚU

Comitetul comunal U.T.M. 
din Bucecea, regiunea Sucea
va, ajută permanent organi
zația de pionieri din comună 
să-și îmbunătățească continuu 
activitatea. într-una din zile 
am avut o discuție cu tovară
șul secretar, Vasile Moruzi 
care ne a împărtășit cite ceva 
despre felul în care comitetul 
U.T.M. din Bucecea muncește 
cu organizația de pionieri.

Prima grijă a comitetu
lui comunal U.T.M. a fost re
crutarea instructorilor de pio
nieri. Comitetul 
U.T.M. s-a orientat 
mai buni tineri și 
place să lucreze cu 
unii instructori i-a 
tre a

ta a*
Dar 

lâocie 
dorin;

comunal 
către cei 

cărora ie 
copiii. Pe 
ales din-

erele didactice, pe cel
imtre elevii de la școa-
feoiA.
rr. incg de înstZHjctor de
1 presupune in iafară de

a lucra eu copiii și 
cunoașterea a o serie de proble
me foarte importante : cum să 
lucreze instructorul cu acti
vul. cum să stimuleze iniția
tiva pionierilor, ce temă să 
trateze în adunările pionie
rești. cum să se folosească de 
sfatul unității etc. fără de 
care un instructor de pionieri 
nu-i poate ajuta pe copii să-și 
organizeze o activitate bine 
orientată și atractivă. Iată 
de ce comitetul comunal 
U.T.M. din Bucecea a desfă
șurat o serioasă muncă de 
instruire. Astfel, la începutul 
anului școlar s-a organizat o 
consfătuire cu toți instructorii 
de pionieri în care s-au cla
rificat problemele specifice 
mișcării pionierești. Consfă
tuirea a fost prețioasă prin 
aceea că ea a oferit partici- 
panților un bagaj - minim, 
ce-i drept, dar absolut nece
sar «■ de cunoștințe pe care

urmăresc cuMuncitorii-elevi de la Școala medie muncitorească serală nr. 11 de pe lingă Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie 
atenție lecția

„VORBEȘTE
„Atențiune... atențiune... 

vorbește postul utemist de 
control". Anunțul acesta se 
aude în fiecare săptămînă la 
Școala medie „Nicolae Bălces- 
cu“ din Brăila. Cînd este 
rostit deși e recreație, în fie
care clasă se face liniște și 
toate privirile se îndreaptă 
spre difuzoarele din perete.

După cîteva clipe, un mă
nunchi de glasuri tinere, me
lodioase, încep cunoscutul re
fren : „Cu brigada noastră ia
răși / Am primit să colindăm 
Pe fruntași să-i lăudăm 1 Pe 
codași să-i criticăm".

Douăzeci de minute brigada 
de la difuzor se plimbă prin 
toate clasele, se uită prin ca-

POSTUL UTEMIST
taloage, prin condica fiecărei 
clase... Pe unii îi laudă, pe al
ții îi critică, ajutîndu-i să se 
îndrepte.

Dar cine-or fi autorii aces
tor interesante și de multe ori 
usturătoare programe care se 
transmit în fiecare săptămînă 
la difuzor ?

Sînt un grup de vreo 10 e- 
levi, printre care Radu Dumi
tru, Ion Leu, " — - -
pasionați de 
tivitate, meșteri în mînuirea 
satirei și umorului, poeții șco
lii. Mai au însă o calitate fără 
de care n-ar fi putut face par
te din acest colectiv. Sînt prin
tre cei mai buni elevi la învă
țătură.

Alex. Ciocănel, 
această ac-

Forma aceasta de activitate 
a postului utemist de control 
a fost inițiată la începutul a- 
cestui an școlar. In afară de 
gazeta postului utemist de con
trol, care se schimbă de cele 
mai multe ori la două săptă- 
mîni și care nu poate cuprin
de, firește, toate problemele 
sesizate de postul utemist de 
control, comitetul U.T.M. s-a 
gîndit să alcătuiască pe lingă 
postul utemist de control o 
brigadă artistică de agitație. 
Iată cum lucrează această 
brigadă. Membrii brigăzii îm
preună cu membrii postului 
utemist de control iau legătu
ra cu birourile U.T.M. de cla-

să, cu diriginții și profesorii, 
studiază cataloagele, condicile 
de clasă, stau de vorbă cu e- 
levii pentru a constata care 
sînt problemele •— atît poziti
ve cit și negative — care se 
ridică în acea săptămînă tn- 
tr-o clasă. Obiectivele urmă
rite sînt: învățătura, discipli
na și frecvența.

Apoi, după ce și-au adunat 
din fiecare clasă un material 
bogat, se întrunesc, îl selec
tează și alcătuiesc programul 
brigăzii. Textele au mai mare 
efect dacă sînt însoțite 
muzică. De aceea brigada 
alcătuit și o orchestră.

Deosebit de important

de 
și-a

este

orice instructor de pionieri 
trebuie să-1 aibă asupra sa 
cînd pornește la drum. Ade
vărata instruire însă nu se 
poate face decît în procesul 
activității, în rezolvarea unor 
chestiuni concrete. Așa a în
țeles și comitetul comunal 
U.T.M.-Bucecea și, ca atare, 
a continuat să îndrume per
manent pe instructori. Astfel, 
cînd merge în școli, secreta
rul comitetului cere planul de 
activitate, stă de vorbă cu 
copiii, participă la adunări 
pionierești, discută cu cadrele 
didactice și de fiecare dată 
face observații interesante. 
Astfel, la școala din satul 
Boghina, a găsit un plan de

Cum indrumă 
comitetul comunal 

U. T. M.-Bucecea 
organizația de 

pionieri din comună

activitate prea vag, expus la 
modul general. Instructoarea, 
o elevă, era nouă și nu avea 
experiență. Secretarul comite
tului comunal U.T.M. a aju
tat-© să întocmească un plan 
de muncă concret și cu mai 
multe acțiuni în aer liber 
orientate pe anumite teme ca : 
o vizită la noua și moderna 
fabrică de zahăr din Bucecea, 
acțiuni pentru înfrumusețarea 
școlii și a comunii, o întâlnire 
cu un muncitor etc.

Aflînd că o adunare foarte 
importantă cu tema : „Cum va 
arăta patria noastră în 1965“ 
care urma să se țină la de
tașamentul clasei a VII.a din 
Bucecea nici măcar n-a fost 
pregătită, secretarul comiitetu. 
lui U.T.M. a chemat-o pe ins
tructoarea de pionieri și a cri. 
țicat-o aspru.

Alte fapte vorbesc de ase
menea de preocuparea comite
tului comunal U.T.M.-Bucecea 
pentru continua calificare a 
instructorilor superiori și de 
detașament: organizarea re
gulată a „Zilei instructorilor 
de pionieri", organizarea unei 
adunări pionierești model la 
care au fost invitați toți in
structorii, îndrumarea membri
lor sfaturilor unității de pio
nieri etc. Dar toate acestea 
(instruirea, controlul, îndru
marea) au fost făcute în ma
joritatea cazurilor de un singur 
om: secretarul comitetului 
comunal U.T.M., tovarășul 
Vasile Moruzi. Comitetul 
U.T.M. în totalitatea sa nu 
s-a prea ocupat de îndrumarea 
organizației de pionieri din co
mună. Ceilalți membri ai co. 
mitetului comunal (excep- 
tînd-o, se înțelege, pe instruc
toarea superioară) nu prea cu
nosc problemele specifice miș-

cării pionierești din care cauză 
cam ocolesc școlile. Iar în șe
dință de comitet nu a fost nici
odată analizat felul în care 
este ajutată organizația de 
pionieri.

Din acestea survin și defi. 
ciențele în munca cu pionierii.

întreaga activitate a organi
zației de pionieri trebuie să 
contribuie la formarea carac. 
ferului copiilor în spirit comu
nist. Ea trebuie să le facă cu
noscute copiilor problemele 
politice, să vorbească despre 
politica partidului — bineînțe
les la nivelul lor de înțelegere 
și folosind mijloacele atractive 
specifice organizației de pio
nieri. Lucrul cel mai impor
tant : să le explice copiilor cum 
pot contribui ei acum la munca 
întregului popor pentru con
struirea socialismului, ce atitu
dine să aibă față de munca, 
față de învățătură, cum să se 
comporte pentru a fi demni de 
zilele în care trăim. Mai ales 
în acest sens trebuiau orientate 
îndrumările pe care comitetul 
comunal U.T.M. (toți membrii 
nu 
ma 
lor 
cate 
cientă măsură acest lucru. Și 
vinovat e în primul rînd se
cretarul comitetului U.T.M., 
tovarășul Vasile Moruzi, care 
a lucrat de unul singur. în vi
itor va trebui ca ajutorul pe 
care comitetul comunal U.T.M. 
Bucecea îl dă organizației de 
pionieri din comună să fie mai 
substanțial și să se refere la 
conținutul activității pionie
rești. Primul pas în această di
recție va trebui să-1 constituie 
inițierea tuturor membrilor co. 
mitetului în problemele spe
cifice mișcării pionierești. Lu
crul nu 
de
șui secretar 
are multă experiență 
ceasta privință... De 
nea comitetul comunal 
să aibă grijă ca în planurile de 
muncă din unități și detașa
mente să fie incluse astfel de 
acțiuni pionierești ca : o ex
cursie pe tema : „Viața nouă în 
comuna noastră", adunări în 
care să se vorbească despre 
fapte pionierești petrecute în 
zilele noastre (eroism, curaj, 
vigilență etc.), întâlniri cu 
muncitori fruntași de la Fa
brica de zahăr din Bucecea în 
fața cărora ar putea să pre
zinte programe artistice, acți
uni pentru înfrumusețarea co
munei, o adunare cu tema: „Ce 
înseamnă să-ți respecți anga
jamentul pionieresc” etc., care 
să facă educație comunistă co
piilor. Pentru că aceasta este 
menirea organizației de pio
nieri din comună, iar comitetul 
comunal U.T.M. în acest sens 
trebuie să-i dea ajutor.

numai secretarul) 
să 
de
nu

ur
le dea instructori- 
pionieri. Din pă
s-a făcut în sufi-

va fi
realizat deoarece

Vasile

prea greu 
tovără- 
Moruzi 

în a- 
aseme- 
U.T.M.

AUREL GEORGESCU

DE CON
faptul că brigada și-a atins 
scopul. Și anume acela de a 
contribui la remedierea lipsu
rilor, la instaurarea în fiecare 
clasă a unui spirit sănătos de 
învățătură, la educarea elevi
lor. De cele mai multe 
ori, elevii criticați de brigadă 
s-au îndreptat. Tănase Mari- 
nachis, Oliver Evelina, Sebas
tian Tudose și alții care lua
seră pe primul trimestru note 
slabe la învățătură și cărora 
brigada le-a închinat cite un 
cintec, s-au îndreptat.

Brigada și postul utemist de 
control popularizează însă, 
cum spuneam, și pe elevii 
fruntași, rezultatele frumoase

TROL"
obținute de elevi. La rubrica 
„Știați că..." se transmit ade
sea asemenea fapte : „Știați că 
elevul Cornel Săbău a obținut 
pe trimestrul II numai note 
de 10 ?“ și brigada explică 
cum a reușit acesta să obțină 
asemenea rezultate.

în perioada aceasta brigâda 
artistică de agitație de la 
Școala medie „Nicolae Băl- 
cescu" este in plină activita
te. Pregătește un program în
chinat celei de-a 40-a aniver
sări a partidului. Și flecare se 
străduiește ca acest program 
să fie mai bun decît toate cele 
prezentate pînă acum.

MONICA VERDEȘ



Din lupia P. C. R. împotriva {Urmare Hin pag. 1-a}

exploatării bnrgliezo*moșierești
brigadă de fierar-betoniști. O 
brigadă cu mare renume în 
Onești. Brigada lui Ilian Gri- 
gore.

— Aici, ne spune tovarășul 
Nichifor ați avea doi oameni 
buni: pe Ilian și ajutorul lui, 
Banu Florian. Discutați cu a- 
mîndoi. Vedeți care-i mai bun.

Din primele zile ale activității sale, Partidul Comunist din 
Romînia s-a dovedit a fi apărătorul consecvent al intereselor 
clasei muncitoare, organizatorul și conducătorul luptei maselor 
muncitoare împotriva exploatării burghezo-moșierești. In con
diții de cruntă teroare, aruncat în ilegalitate, P.C.R. a desfă
șurat o intensă muncă de organizare a luptei revoluționare a 
maselor muncitoare pentru respingerea ofensivei claselor exploa
tatoare contra nivelului lor de trai, pentru apărarea indepen
denței naționale a patriei, pentru c bara calea fascismuiui și 
a războiului antisovietic.

REZOLUȚII 
adoptate de comitetul central al PCR 

în Aprilie 1932
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Aspect din timpul desfășurării eroicelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-fe- 
bruarie 1933 organizate și conduse de P.C.R. ;

«muncitorii greviști adunați in curtea Ate. ere-C'
C.F.R. Grivițo (2 februarie 1933).

Fragment din rezoluțiile Plenare: C.C a! P.C.R-d.-i apr" e 1932 
care a hotărît trece<ea 4a onge-. zc-ea luptetc» rr.-'z.to- or 
ceferiști

Tovarăși Muncitori Ceferiștii

r:

Tovarăși.
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ASTAZI la ORA 9 DIMINEAȚA 
în HALA Secției II-a (dena)

>'i « «T î'-< ^ .ți •••• V; - -t Af-

T»vart$i Muncitori,
U kt**
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Trăiască frestui uwM da ies »{ mș.”, ttorttor ferii ți t

Comitetul de acțiune
Manifest ol Comitetului de Acțiune ai ceferiștiior din Bucu

rești care-i chema pe muncitori la lupta pentru impunerea re
vendicărilor lor (2 februarie 1933).

Primirea de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne 
a ambasadorului 

indoneziei
Miercuri, 26 aprilie, minis

trul Afacerilor Externe al R. 
P. Romîne, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Indoneziei la 
Budurești. Sukrisno, îh legă
tură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

«
INFORMAȚIE

Miercuri dimineața a plecat 
la Erfurth (R.D. Germană) o 
delegație agricolă condusă de 
tov. Marin Stancu, adjunct al 
ministrului Agriculturii, pen
tru a participa la festivitatea 
deschiderii Expoziției interna
ționale horticole a țărilor so
cialiste, organizate de Mini
sterul Agriculturii al R.D. 
Germane.

(Agerpres)

din august 1936, care 
sarcinile ce reveneau

Coperta broșurii conținînd re
zoluțiile Plenarei a V-a o C.C. 
al P.C.R. 
a sta bi'lit
P.C.R. în acea perioadă în ve
derea 
lupta împotriva pericolului răz
boiului și fascismului, împotriva 
foametei, pentru pace, pi ne și 
ît be-tete.

mobilizării maselor la

lată centrele mai importante 
din țară unde s-au desfășurat 
lupteie muncitorești din 1933. 
Luptele revoluționare ale cefe- 
rștilo' și petroliștilor din 1933 
orgonzete și conduse de P.C.R. 
au înscris o pagină glorioasă 
în istoria clasei muncitoare și 
a poporului nostru. Ele au con
stituit o manifestare hotărită a 
forței clasei muncitoare in 
lupta împotriva exploatării și a- 
supririi burghezo-moșierești îm
potriva înrobirii țării de către 
imperialiștii străini, împotriva 
fascismului.

II
* ’A

Presa e<xr-u">;sto in frunte cu 
mobiliza masele in 

jurul e-o-ee-'or lupte ol ceferiș. 
titor și petroliștilor din fOnuc'-e— 
februarie 1933.
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Adunări festive
în Capitală și în țară au 

continuat să aibă loc adunări 
festive consacrate zilei de 
1 Mai șl aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia. 
Activiști de partid și de stat, 
care au luat cu acest prilej 
cuvîntul, au subliniat semnifi
cația și importanța sărbăto
ririi celor două evenimente, 
precum și rezultatele entu
ziastei întreceri pe care oa
menii muncii din patria noa
stră o desfășoară pentru ri
dicarea calității producției, 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost.

La adunarea constructorilor 
de mașini agricole „Semănă
toarea" tov. Dumitru Popa, 
secretar al Comitetului orășe
nesc București 
vorbit despre 
internațională 
1 Mai și despre 
versare a 40 de 
ființarea Partidului Comunist 
din Romînia.

Felicitînd pe muncitorii, teh-

de recoltat ce- 
mașini agricole, 
planul produc- 
pe primul tri-

$
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Cam la vîrsta majoratului 
Ilian Grigore a plecat 
să muncească undeva. 

Așa i-au zis cei de-acasă : 
,,Du-te și tu și caută-ți un rost 
pe lume, că ești mare de-a- 
cum". Ilian a plecat la Hune
doara. Cînd a văzut uriașul 
combinat siderurgic, șantierele 
gigantice din jurul lui, l-au 
apucat fiori, i-a venit să plece 
înapoi acasă. Se simțea sin
gur și dezorientat. Nu știa la 
cine să se ducă, nu știa încă 
ce meserie să-și aleagă. Era 
tînăr, timid, și tăcut, nu știa 
încă să se descurce în viață. 
Dar a întilnit acolo la Hune
doara, un om. Acesta a intrat 
parcă intîmplător în vorbă cu 
el, i-a pus tot felul de între
bări, l-a cercetat bine. Omul 
acesta era un muncitor, un 
magh.ar pe care îl chema Bo- 
kay. Lucra ca maistru pe un 
șantier.

— Vrei sa te faci fierar-be- 
to~ st ? Vino cu mine să vezi 
dacă iți place.

Ilia-, s-a dus și a văzut. 
Oameni: lui Bokay se urcau 
în vârful schelelor ți încruci
șau acolo fiarele cu un curaj 
extraordtna- de parcă ar fi 
fost pe pământ. I-a plăcut me
seria și c rămas cu Bokay. A 
lucrat cu el ani de zile. Bo
kay nu • făcut 
era ei numai 
■n fierur-beto- 
nis: excelent, ei 
și un om ede- 
L'ărat, nn buu 
utemist. După o 
creme flian a 
aj«ns secreta
rul U.TAf. A- 
bia atunci l-a 
cunoscut ei mat 
bine pe mais
trul lui, pe co
munistul Bo'cay. secretarul or
ganizației de partid. Om cu o 
mare dragoste pentru tineri. 
Bokay l-a modelat pe îlian cu 
o grijă și o răspundere adine 
umană, ca om adevărat, ca 
viitor comunist care în orice 
face, în fierare eUpc, pune 
mai presus de orice cauza par
tidului, a poporului său. Sub 
grija acestui comunist a cres
cut și s-a maturizat Iiian. Bă- 
trinul maistru comunist i-a 
fost îndrumător politic, părin
te și prieten. După ce a deve
nit candidat de partid, și un 
meseriaș stdpin pe toate tai
nele meseriei sale, Ilian a fost 
trimis pe un alt șantier, unde 
era nevoie de eL Ii era greu 
să plece, să se despartă de cel 
mai apropiat om, de cel care 
îl făcuse să deschidă cu ade
vărat ochii asupra lumii, să o 
vadă, să o înțeleagă în chip 
comunist.

— Du-te, i-a spus Bokay. 
Dacă ești un adevărat con
structor, trebuie să mergi ori 
unde este nevoie de tine, să 
străbați țara de la un capăt 
la altul. Acum poți să zbori 
și singur. Nu uita să-mi mai 
scrii din cînd în cînd, si știu 
pe unde ești.

De atunci au trecut mulți 
ani. Ilian a străbătut țara în
treagă, a muncit pe șantierele 
de construcție din Dobrogea, 
București, Petroșani, Hațeg, 
Cluj, Sibiu, Oradea. Cu doi 
ani în urmă a ajuns Ia Onești. 
In mod firesc, drumul vieții 
lui de constructor a trecut și 
prin Onești. Ilian nu a venit 
aici singur. Din brigada de 
tineret pe care a înființat-o 
încă de cînd era la Hunedoa
ra, a luat pe cei mai buni bă
ieți, oameni de bază, și cu ei 
a străbătut țara. 
aici pentru că la 
nevoie de ei, de 
pricepuți și cu o 
riență.

Brigada lui Ilian lucrează 
în fiecare lună cu depășire de 
40 la sută și absolut fără nici 
un rebut. La ei fiecare bucată 
de fier este folosită în între
gime. Ei au de pildă, la un 
vagon de materiale o pierdere 
planificată de 300 de kg. Bri
gada lui Ilian nu dă însă de
cît cîteva kilograme. Adică 
sîrma cu care sînt legate ba
loturile de fier beton. Adică 
nimic. Astfel că într-o zi ve
nind pe la ei o comisie în in
specție le-a zis cu suspiciune :

— Dar rămășițele ? Le-ați 
ascuns ?

Ilian i-a răspuns arătind cu 
degetul spre construcțiile de 
alături.

— Acolo.

: Î5a, Tlla-ri ă venii cu ideett 
că toate capetele care rămîn 
de la bucățile de fir să fie 
folosite ca scoabe. De altfel, 
aceste capete sînt foarte pu
ține pentru că ei studiază 
dinainte schițele proiectelor și 
taie fierul cu o mare precizie 
ca să nu se piardă nimic.! A- 
proape toți oamenii lui I ilari 
au o asemenea calificare uneît 
pot citi desenele tehnice cu 
ușurință. Rar am întâlnit în 
toată țara o brigadă care să 
învețe așa cum învață briga
da lui Ilian. La cursul de 
ridicare a calificării care se 
ține de 2 ori pe săptămînă, ei 
învață următoarele materii: 
tehnologia metalelor de con
strucție, citirea desenelor teh
nice, matematica și tehnologia 
construcțiilor de fier-beton. 
Un program aproape ca la fa
cultate.

Șederea lui Ilian la Onești, 
este pe sfirșite. Rosttul lui 
aici s-a împlinit. Va trebui sa 
plece pe un alt șantier. Unde ? 
Ilian ne-a spus textual:

— Mă duc acolo unde o să 
fie nevoie de mine, pe 
șantier. Chiar și în 
muntelui.

—■ Pînă acum ți-era 
ușor, că nu era: însurat, 
vasta ce zice ?

— Vine și ea ori unde 
trimis. A știut ea de la
ceput cu cine se mărită. I-am 
pus „condiția" asta.

— Dar ce preferințe ai a- 
vea ?

— Aș 
țiul.

— Ce
— Aș

fugi pînă la Hunedoara să-l 
mai văd pe maistru meu, pe

orice 
vîrful

mai 
Ne

sînt 
în-

avea eu una... Gala-

alte proiecte mai ai ? 
vrea sa dau o dată o

V
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unui erou mc

Bokay. Am auzit că nu prea 
simte bine cu sănătatea, 

neapărat, 
tată.

se
Vreau să-l văd 
mi-a fost ca un

biografia 
! dintre

este i 
unu!
interesanți tineri

El

lui
ce:

Ei au venit 
Onești era 
constructori 
vastă expe-

din Onești.
— Tot aici lucrează și Banu 

Florien, ne spune tov. Nichi
for. E un fierar-betonist 
noscut. Poate el e unul 
care îl căutați. Banu lucrează 
la una din cele mai noi insta
lații ale Combinatului de la 
Onești.

A lucrat la Hunedoara. De 
acolo a plecat pe un șantier 
de poduri la Oradea. A lu
crat la vreo 12 poduri. Apoi 
s-a dus la Hunedoara. A lu
crat la construcții de poduri 
pentru căi ferate vreo câțiva 
ani. A lucrat foarte bine și a- 
colo. Cînd Ilian, șeful de echi
pă a plecat la o școală el i-a 
ținut locul. Pe urmă toată bri
gada a primit sarcina să vină 
la Onești. A venit și el. Aici 
la Onești, ce să mai vorbim, 
a lucrat grozav. El este și se
cretarul organizației 
Un secretar foarte bun. 
vorbește mult niciodată 
spune întotdeauna 
bine gîndite, se bucură de au
toritate. A fost felicitat acum 
cîteva zile de organizația de 
partid pentru felul în care a 
organizat și a urmărit între
cerea socialistă în brigadă.

Organizația de partid 
l-a primit candidat de par
tid în anul trecut. In mod 
excepțional a fost primit în 
partid, doar după 6 luni de 
candidatură. Așa au hotărît 
comuniștii: „Pentru merite 
deosebite". Cam asta e... Se 
pot spune multe despre el... 
Dar de la el n-o să aflați 
mare lucru... Nu vorbește ni
ciodată despre el.

— Ei, ce ziceți ne întreabă 
tovarășul Nichifor. Hai să 
mergem și în altă parte.

Tov. Nichifor ne prezintă 
un tînăr tot atît de interesant 
și tipic, maistrul rafinor Ni
chita Stăncescu. Pe Stăncescu 
îl găsim acasă. Mai are cîte
va minute pînă la intrarea în 
schimb. E foarte grăbit. Tov. 
Nichifor, ca un reporter în
cercat și perspicace găsește 
soluția.

— Nichita, îi spune el, zi-i 
numai ce e sențial din biogra
fia ta. Cît mai scurt.

cu
pe

U.T.M. 
Nu 
dar 

lucruri

Sînt de fel din Ploieștii 
Tatăl meu a fost mecanic de 
locomotivă. După terminarea 
liceului teoretic m-am hotărît 
.să învăț o meserie să devin 
rafinor. Am început munca de 
jos : măsurător, ungător, de 
pompe, fochist, apoi am lucrat 
la cocserie. Deși eram absol
vent de liceu nu mi-a fost ru
șine să fac la început munci 
necalificate. Am urmat apoi 
școala de maiștri. N-am în
vățat ușor meseria. M-a ajutat 
foarte mult un comunist, 
maistrul Izrailă Nicolae. Un 
om extraordinar.

Acum 2 ani mi s-a prctffus 
să plec la Onești. Am plecat. 
Mi-am luat familia și m-âm 
mutat aici. Aici este mult de 
lucru. Instalațiile sînt noi, oa
menii la fel. Se perfecționea
ză instalația, ne perfecționăm 
și noi,.. Lupta cea mare este 
cu calitatea. Este o luptă te
ribilă pentru valorificarea 
înaltă a materiei prime. în 
cinstea aniversării partidului 
ne-am angajat să obținem din 
motorină grea 20.000 de tone 
de motorină ușoară. Tot colec
tivul nostru...

Dar tov. Nichifor, însoțitorul 
nostru nu e prea mulțumit, țde 
ce povestește Stăncescu ptțn- 
tru că știe el ce știe...

— Nichita, intervine el, ctlm 
a fost atunei cînd ați fă&ut 
voi fapta aceea despre eare Ș-a 
dus vestea ?

— Care faptă ? ' f
— Lasă modestia asta Id' o 

■parte și spune tot.
Stăncescu e intr-adevăr Țin 

om de o modestie exasperantă 
pentru reporteri. Dar cu tbv. 
Nichifor nu i-a meț-s A tre
buit să ne povestească tot. ‘Și 

r,e-a vorbit câm 
s-a înfundat In- 
tr-o zi o Ivhie 
a instalației Ra
finăriei, căm 
asta însemfna 
un pericol ex
trem de șd'au 
pentru întreaga 
instalație, tre
buia ca cineba 
să intre uîn 
conducta de-țga- 
ze arse. Și pu 

intrat ei, trei tineri: Stăntes- 
cu. Prun ache șt Viciu. Au in
trat fără mască pentru că cd.t- 
fel nu vedeau nimic. Au lu
crat acolo o oră și jumătate. 
Au scos cu căldările motorina 
care înfundase catalizatorul, 
au stins un foc care izbucni
se. Totul cu un eroism extra
ordinar, cu un sublim spirit de 
sacrificiu. Dar Stăncescu zice 
că totul a fost ceva normal, 
că dacă nu era altă soluție tre
buia să intre acolo. Zicea 'că 
el nu are nici un merit în )5o- 
vestea asta. Tot ceva firesc 
pentru el este și faptul că'cu 
o seară înainte a rămas la ra
finărie 16 ore pentru ca ^să 
facă o reparație urgentă, vă 
în fiecare zi rămîne încă Ore 
întregi după terminarea lu
crului ca să ajute celălalt 
schimb să preia lucrul cît mai 
bine. o

Dar tovarășul Stăncescu se 
grăbește. El trebuie să infre 
în schimb. Altfel, Nichifor/,'ar 
ști el ce să-l mai întrebe: des
pre prietenii lui din BaKu, 
despre petroliștii sovietibi, 
despre nenumărata tineri ‘jje 
care i-a crescut profesional/și 
moral. v-

— Ce întâmplări interesante 
ne-ar mai putea povesti omul 
acesta ! ne spune Nichifor cu 
regret. A făcut din niște pi'o- 
bani, chimiști clasa-întîia. Este 
un inovator vestit. Dar . cel 
mai mult îi ajută pe alții, ,Ce 
mai, e un om extraordinar, la 
el cred că trebuie să vă po
priți. E și membru în biroul 
comitetului orășenesc U.T.^.

CU tțțv. 
în mțj- 

Oneștiului. El "e

i m rămas din nou 
ZI Nichifor. Sintem 

locul Oneștiulu.. 
foarte binevoitor și i se pare 
că n-am cunoscut destui oa
meni interesanți.

— Mai putem merge și Jla 
brigada lui Bucelea care are 
tineri foarte buni, putem să 
mergem la o brigadă de men
tori care lucrează la mari 
înălțimi. Am putea să-i facem 
o vizită lui Sima Constantin, 
instalator electric la I.I.B., un 
tînăr cu un curaj extraordi
nar.

Dar timpul. nu ne mai 4ă 
voie. Trebuie să pornim spre 
Ardeal.

Intre cei patru tineri 
care am stat de vorbă veți 
găsi precis un om care să rg- 
prezinte tînăra generație -a 
Oneștiului. Dacă vă va fi greu 
să alegeți unul singur, alegației 
pe toți. N-o să greșiți.

CU

al P.M.R. a 
însemnătatea 

a zilei de 
glorioasa ani- 
ani de la în-

Au fost puse în vînzore

Felicitări de 1 Mai
Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor, 

aduce la cunoștință publicului, instituțiilor și întreprin
derilor că pentru felicitări cu ocazia zilei de 1 Mai a pus 
în vînzare la toate oficiile P.T.T.B. formulare pentru tele
grame lux, avînd imprimate flori sau imagini colorate.

Ele pot fi folosite fie cu text fix, potrivit acestei zile, 
imprimat pe formular de predare, fie cu textul liber scris 
de expeditor după dorința sa.

Pentru a evita aglomerațiile de la ghișetele de prezen
tare, depunerea lor poate fi făcută cu cîteva zile mai 
devreme, urmînd însă ca predarea către destinatar să fie 
făcută la ziua fixată de expeditor.

în acest scop, înaintea adresei expeditorului se va nota 
litera „Z“... urmată de data Ia care el dorește să se facă 
predarea.

nicienii și Inginerii acestor 
uzine pentru cîștigarea Stea
gului roșu de producție de 
întreprindere fruntașă pe ra
mură, vorbitorul a arătat că 
harnicul colectiv, dezvbltînd 
realizările din anul trecut, 
cînd a trimis unităților agri
cole socialiste peste plan 200 
de combine 
reale și alte 
au îndeplinit 
ției globale
mestru în proporție de 101,4 
la sută. Printre rezultatele de 
seamă obținute în cinstea ma
rilor sărbători de la 1 și 8 Mai 
se înscrie și economia de 
900.000 lei realizată peste 
planul primelor trei luni ale 
acestui an.

Peste 500 de muncitoare tex- 
tiliste, ingineri și tehnicieni au 
luat parte la adunarea ce a 
avut loc la Filatura Romî- 
nească de Bumbac din Capi
tală. Tov Cornelia Fleșieru, 
membru în biroul Comitetului 
raional 23 August al P.M.R., a 
vorbit despre semnificația ma
rilor sărbători de 1 și 8 Mai.

Adunări festive consacrate 
zilei de 1 Mai și aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romî
nia au mai avut loc la Fabrica 
..Bela Breiner", Țesătoriile ,,8 
Martie", întreprinderea „Elec- 
tromontaj" din Capitală; la 
I.P.R.O.F.I.L. Măgura Codlei, 
întreprinderea „Dezrobirea", 
Atelierul de centralizare și te
lecomandă C.F.R. și Fabrica 
de ciment „Temelia" din Bra
șov ; la minele Arșița și Nepo- 
miceni, Fabrica de confecții 
din Botoșani, Fabrica de con
serve de lapte „Rarăul" din 
Cîmpulung ; la întreprinderile 
„Solidaritatea", „1 Mai", din 
Satu Mare, Uzinele „înfrăți
rea" și Fabrica „Solidaritatea" 
din Oradea precum și în alte 
numeroase întreprinderi și in
stituții din țară.

CINEMATOGRAFE
întîlnite în întuneric ; Pa

tria, București, 23 August; 
Drumul spre înalta societate: 
Republica, Elena Pavel, Gh. 
Doja, 16 Februarie, Olga Ban
de ; Volga-Volga; Magheru, 
V. Roaită, Libertății ; Războiul 
vesel: V. Alecsandri; Toată 
lumea rîde, cîntă și dansează: 
I. C. Frimu, Aii. Sahia, Miorița, 
1 Mai; Socoteli greșite ; Lu
mina, Al. Popov, Volga, N. 
Bălcescu ; Garibaldi : Maxim 
Gorki, înfrățirea între po
poare, Arta ; Insula fără nu
me : Central, Grivița ; Sinha 
Moca : Victoria ; Prietena
noastră Indonezia — Lucrările 
sesiunii Marii Adunări Națio
nale din 20—22 martie 1961: 
Timpuri Noi ; Program special 
pentru copii (dimineața), Me
xicul cîntă (după amiază) : 13 
Septembrie ; Visuri spulberate: 
Tineretului ; Pas cu pas : 8
Martie, Moșilor, Floreasca; 
Mindrie : Cultural, 30 Decem
brie ; Floarea zăpezii: C. Da
vid ; Pîine și trandafiri : Uni
rea ; Romeo și Julieta : Flacă
ra ; Taina cetății: T. Vladimi- 
rescu ; Fata din Kiev : Munca; 
Cîntărețul mexican : Popular; 
Trapez : Donca Simo ; Nu 
vreau să mă însor : M. Emi- 
nescu ; Două etaje de fericire : 
Ilie Pintilie. G. Coșbuc ; Pri
chindelul : 8 Mai ; Medicul și 
vraciul: G. Bacovia ; Vaca și 
prizonierul : Drumul Serii ț 
Dama de pică: Aurel Vlaicu ; 
Urmașii; B. Delavrancea,

I
I
i

Adevăr ați specialiști
(Urmare din pag. l-a)

acasă formată o mică bi
bliotecă tehnică personală, 
în întreprindere sînt standuri 
de cărți și în brigada noastră 
este stimulat interesul tineri
lor de a-și cumpăra cărți teh
nice, în special cele care se 
referă la electrotehnică. Tot 
pentru adincirea specializării 
noastre, din cînd în cînd se 
organizează la „Colțul roșu" 
discuții pe marginea cărților 
nou apărute în specialitatea 
noastră, informări ale ingine
rilor în legătură cu noutățile 
din tehnica mondială, la care 
participăm cu toții.

Străduindu-se 
pentru a-și

necontenit 
însuși o înaltă

T I R I S Pș

Meciul de 
chipele Dinamo București și 
Farul Constanța desfășurat 
ieri pe stadionul „23 August" 
din Capitală s-a terminat cu 
scorul de 7—0 (3—0) în fa
voarea echipei dinamoviste 
care a prestat un joc remar
cabil. Golurile au fost înscrise 
de Ene II (2), Țîrcovnicu (2), 
Eftimie, David și Frățilă. în 
urma acestei victorii Dinamo 
București a trecut pe primul 
loc în clasamentul campiona
tului cu 28 de puncte dar cu 
două meciuri mai mult jucate

fotbal dintre e-

specializare, pentru a da pro
duse de calitate, membrii bri
găzii noastre au devenit oa
meni pe care se poate pune 
bază cînd li se încredințează 
o lucrare, oricît de complica
tă ar fi ea. Adincirea specia
lizării noastre a dus de ase
menea la creșterea producti
vității muncii brigăzii. Dacă, 
de pildă, în urmă cu un timp 
la noi se lucrau 12 aparate 
într-o lună, acum se execută 
26 de aparate. Cît despre ca
litatea lor, e suficient, cred, 
să spun că mai bine de doi 
ani de zile, noi nu am dat nici 
un rebut, nu am primit nici o 
reclamație privind calitatea 
pieselor lucrate. Și asta este 
o dovadă.

O R T I V E
decît echipa C.C.A. care tota
lizează 27 de puncte.

★
în cadrul turneului balcanic 

de fotbal, miercuri a avut loc 
la Istanbul partida dintre e- 
chipele Fenerbache și A.E.K. 
Atena. Fotbaliștii turci, care 
săptămîna trecută terminaseră 
la egalitate 1—1 cu Steagul 
Roșu Brașov, au eîștigat de 
data aceasta cu 5—1 (5—0).

In clasamentul turneului pe 
primul loc se află echipa Stea
gul Roșu Brașov — 5 puncte 
din 3 jocuri.din 3 jocuri.

Stăncescu începu:

IN CURÎND PE ECRANE

noului film romînesc

SETEA
O producție cinemascop a Studioului 

cinematografic „București"

GEORGE CALBOREANU, COLEA RAUTU, ILARION ' 
CIOBANU, FLAVIA BUREF, JULES CAZABAN. ' 
SANDU STICLARU, MIRCEA BALABAN, ION BESOIU, ’ 
ȘTEFAN CIUBOTARAȘU, TOMA DIMITRIU, VIRGIL ‘ 
PLATON, VASILE TOMAZIAN. ELIZA PETRĂCHESCU 
Scenariul : TITUS POPOVICI Regia : MIRCEA DRĂGAN 
Imaginea: AUREL SAMSON, ALEXANDRU ROȘIANU 
Muzica; THEODOR GRIGORIU, Decoruri și costume: 

arh. LIVIU POPA



La șantierele navale din Szczecin

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
este 
stau

dra- 
romîni

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în numele 
delegației' romîne de partid și 
guvernamentale și al meu 
personal să exprim satisfacția 
noastră pentru faptul că în 
programul vizitei ce o facem 
in Republica Populară Polonă 
figurează portul Szczecin și 
întîlnirea cu harnicii săi mun
citori și constructori navali.

Sîntem fericiți că avem po
sibilitatea de a vă transmite 
dv. și prin dv. întregii popu
lații a orașului Szczecin un 
salut cordial din partea po
porului romîn și cele mai sin
cere urări de succes în munca 
însuflețită pe care o desfășu- 
rați pentru înflorirea patriei 
dv. — Polonia populară.

Vizita pe care o facem în 
țara dv. ne dă un bun prilej 
de a cunoaște îndeaproape 
viața oamenilor muncii polo
nezi, importantele lor rezulta
te obținute în dezvoltarea ță
rii, în progresul ei multilate
ral — rod al hotărîrii cu care 
ei traduc în viață politica 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez de construire a so
cialismului.

Noi știm ce urme tragice a 
lăsat ocupația hitleristă pe te
ritoriul Poloniei, ce răni adin
ei ați avut de vindecat după 
ce poporul polonez, eliberat 
de glorioasa armată sovietică 
și prin lupta sa plină de jert
fă, și-a luat soarta în proprii
le sale mîini.

Se spune că în lupta cu 
greutățile se cunosc oamenii. 
Aceasta este valabil și pentru 
popoare. Prin rezolvarea cu 
succes a uriașelor sarcini care 
s au ridicat după eliberare se 
poate aprecia și mai bine pu
terea de muncă și energia ui
mitoare a eroicului popor po
lonez.

Este edificatoare în această 
privință reconstrucția portu
lui Szczecin — distrus de hit- 
leriști cu sălbăticia caracteris
tică fascismului. Și iată 
Szczecin-ul de azi — cu șan
tiere navale puternice, care 
produc nave de mare tonaj, 
cu instalații portuare moder
ne — un port care pulsează de 
viață.

Ingăduiți-ne, dragi tovarăși, 
să vă felicităm pentru 
mari succese.

In cadrul relațiilor 
mice tot mai strînse 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă se 
dezvoltă legăturile și dintre 
industriile noastre construc
toare de nave, motoare și echi
pament naval. Romînia cum
pără din Republica Populară 
Polonă motoare pentru unele 
vase pe care le construim în 
șantierele noastre navale, care 
au trecut la producția în serie 
de vase maritime de mare 
tonaj.

Relațiile economice reciproc 
avantajoase dintre țările noas
tre aduc o importantă contri
buție la întărirea trainicei 
prietenii romîno-polone. De 
aceea sîntem bucuroși că a- 
ceste relații vor cunoaște o 
nouă dezvoltare, ca urmare a 
tratativelor purtate cu con
ducerea de partid și de stat a 
Poloniei populare.

Pentru toate țările socialiste 
o puternică pîrghie a dezvol
tării în ritm rapid este folosi
rea marilor avantaje ale exis
tenței sistemului socialist mon-

făcut bilanțul marilor 
obținute de oamenii 

a marcat victoria lor 
— construirea bazei 

a socialismului in

aceste

econo- 
dintre

dial, ale relațiilor de colabora
re și întrajutorare, ale coope
rării și specializării producției 
Tocmai aceste relații dau țâri
lor noastre posibilitatea să rea
lizeze importante economii de 
timp și de mijloace, să desfă
șoare cu mai mari rezultate 
lupta pentru dezvoltarea lor 
industrială, pentru înzestrarea 
economiei lor cu tehnica cea 
mai nouă, să realizeze produ
se cu caracteristici tehnico- 
economice cit mai ridicate — 
cerință esențială a progresu
lui, a participării noastre cu 
succes Ia întrecere?, dintre 
cele două sisteme social-eco
nomice mondiale, a ridicării 
nivelului de trai ai poporului.

Aș dori totodată să folosesc 
acest prilej pentru a vă face 
cunoscute și citeva aspecte 
ale realizărilor obținute de 
poporul romîn în construirea 
socialismului. Poporul romîn 
a trebuțt să depună și el efor
turi uriașe in vederea lichidă
rii grelei moșteniri a trecutu
lui. El a transformat Rominia 
dintr-o țară cu o economie 
înapoiată, aservită monopolu
rilor imperialiste din Apus, 
într-o țară socialistă, cu o in
dustrie în continuă dezvoltare 
și cu o agricultură în plină în
florire. Congresul al IlI-Iea al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
care a 
succese 
muncii, 
istorică
ecohcmice 
Republica Populară Romînă — 
și a elaborat planul de 6 ani, 
programul desăvârșirii con
strucției socialismului în țara 
noastră. Importante progrese 
au fost obținute în dezvolta
rea industriei, îndeosebi în ra
murile ei principale : siderur
gie, energie, construcții de 
mașini și chimie. Pe baza pla
nurilor elaborate de partid și 
guvern, toate ramurile econo
miei naționale se dezvoltă în 
mod armonios, echilibrat, in
tr-un ritm rapid.

Planul de stat se realizează 
și se depășește an de an. In 
i960 producția globală indus
trială a crescut cu 16,9 la sută 
față de 1959, în loc de 13 la 
sută cit prevedea planul șese- 
nal ca ritm mediu anual, 
primul trimestru al anului 
curs planul a fost realizat 
proporție de 103,6 la sută.

In prezent oamenii muncii 
din țara noastră desfășoară 
pe un front larg întrecerea 
socialistă în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înființa
rea partidului, avind in cen
trul atenției ridicarea calității 
produselor la nivelul celor 
mai bune tipuri similare de 
pe piața mondială.

în agricultură cooperativi
zarea a fost în linii mari în
făptuită, producția agricolă ve
getală și animală sporește an 
de an, asigurînd necesitățile de 
aprovizionare a industriei și 
ale populației.

Succesele obținute în dezvol
tarea economiei naționale, în 
creșterea producției și produc
tivității muncii și scăderea pre
țului de cost al produselor dau 
posibilitate partidului și guver
nului să înfăptuiască sistema
tic măsuri de 
lului de trai 
țăranilor și 
Toate aceste 
flețesc pe oamenii muncii în 
lupta pentru realizarea obiec-

In 
in 
in

creștere a nive
al muncitorilor, 

intelectualilor, 
înfăptuirii insu-

tivului lor fundamental: de- 
săvirșirea construcției socia
liste în Republica Populară 
Romină.

Popoarele noastre merg pe 
același drum, strins unite prin 
comunitatea orânduirii și a țe
lurilor tor. prin faptul că 
sc călăuzesc după aceeași 
busoiă încercată — învățătura 
marxîst-leninistă — prin apar
tenența lor la lagărul statelor 
socialiste.

Popoarele romin și polonez, 
alătux de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țâri socialiste, 
merg umăr la umăr in marea 
luptă pentru apărarea păcii in 
lume.

Oamenii muncii din țara 
noastră apreciază contribuția 
importantă pe care o aduce 
Polonia populară la această 
nobilă luptă. Țara noastră a 
susținut și susține eforturile 
perseverente ale Poloniei pen
tru crearea unei zone denu- 
clearizate in centrul Europei, 
pentru normalizarea și destin
derea situației internaționale, 
pentru rezolvarea pașnică a 
problemei germane. Se bucură 
de întregul sprijin al poporu
lui romin poziția fermă a Re
publicii Populare Polone și 
Republicii Democrate Ger
mane, care, in strînsă priete
nie, au transformat frontiera 
Oder-Neisse intr-un factor de 
pace și securitate pentru în
treaga Europă.

Alături de toate țările so
cialiste, de numeroase alte sta
te, de toate popoarele iubitoare 
de pace, Republica Populară 
Romînă consideră frontiera 
Oder-Neisse ca o realitate is
torică de nezdruncinat. Cercu
rile militariste vest-germane de 
la Bonn vor trebui în cele din 
urmă să înțeleagă că orice re
vendicări teritoriale revanșar
de sînt clădite pe nisip. Fron
tiera Oder-Neisse este o fron
tieră inviolabilă, chezășuită pe 
vecii vecilor de forța uriașă a 
întregului lagăr socialist. A- 
ceasta este nu numai cauza 
Poloniei populare, a Republi
cii Democrate Germane, ci ca
uza comună, solidară a tuturor 
țărilor socialiste.

Evenimentele anilor aceștia 
arată că oricît s-ar zbate cercu
rile imperialiste agresive, ele 
nu mai pot dispune după voia 
lor de soarta popoarelor. Forța 
uriașă a lagărului socialist, a 
popoarelor iubitoare de pace 
poate asigura preintimpinarea 
unui nou război — și aceasta, 
desigur, vă inspiră și dv, ca și 
nouă, un puternic sentiment de 
încredere și însuflețire în 
munca pașnică, constructivă.

Vă dorim, dragi tovarăși, 
succese și mai mari în munca 
și lupta dv. Prin portul Szcze
cin să se intensifice cit mai 
mult schimbul mărfurilor, căci 
comerțul internațional este un 
element important de stabili
tate și destindere, harnicii și 
talentații dv constructori să 
făurească cit mai multe nave 
care să poarte în largul mări
lor mesajul de pace al poporu
lui polonez.

Trăiască bravii muncitori 
portuari din Szczecin'.

Trăiască Partidul Muncito
resc Unit Polonez și Comitetul 
său Central în frunte cu to
varășul Wladysiaw Gomulka !

Trăiască și înflorească Po
lonia populară !

Trăiască lagărul socialist 
pacea între popoare !

polonez și poporul romîn 
unul dintre factorii care 
Ia baza acestei unități.

Sînt convins că vizita 
gilor noștri prieteni
contribuie de asemenea la în
tărirea solidarității, a priete
niei și colaborării reciproce 
din care izvorăște forța țări
lor noastre, forța întregului 
lagăr al socialismului. Doresc 
să-mi exprim încă o dată 
bucuria de a putea primi pe

prietenii noștri romîni, și încă 
o dată spun, în numele locui
torilor din Szczecin :

Trăiască Republica Popu
lară Rcmînă '.

Trăiască
romînă !

Trăiască.
socialiste !

Trăiască
Trăiască

dragi!

prietenia polono-

solidaritatea țărilor

pacea!
oaspeții noștri

și

Recepție în cinstea
înalfilor oaspeți romîni

VARȘOVIA 26 (Agerpres). 
— în seara zilei de 26 aprilie, 
A. Walasek, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Szcze
cin al P.M.U.P. și W. Migon, 
președintele prezidiului Con
siliului Popular voievodal, au 
oferit o recepție în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romîne.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială tovarășii 
Wlodzimierz Migon și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

W. Migcn a remis tovarăși
lor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Icn Gheorghe Maurer insig
na „Pajura de aur" repre- 
zentînd stema orașului, insig
na de onoare care se decer- 
nează pentru merite deosebite 
în dezvoltarea orașului și vo
ievodatului Szczecin. De ase
menea, el Ie-a remis macheta

deunei ancore oferită în dar 
docherii din portul Szczecin.

La sfirșitul recepției tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a adus călduroase mulțu
miri conducerii de partid și 
de stat din voievodatul și 
orașul Szczecin pentru pri
mirea frățească de care s-a 
bucurat delegația romînă și a 
subliniat ineă o dată că R. P. 
Romînă, împreună cu celelal
te țări socialiste, consideră 
frontiera Oder-Neisse ca o 
graniță sacră. inviolabilă, a 
Poloniei populare.

★
în seara de 26 aprilie, dele

gația a părăsit Szczecinul, 
continuindu-și călătoria prin 
R. P. Polonă.

La gară, delegația a fost 
salutată de J. Cyrankiewicz și 
de 
de

conducătorii de partid și 
stat din oraș și voievodat.

Entuziasta primire
de la Szczecin

(Urmare din pag. l-a)

le

Dre^ă tovarășe Gheorghiu-
Dej,

Dragii tovarășe Maurer.
Dragi invitați și prieteni.
Dragi tovarăși,

Cred că exprim în acest 
moment sentimentele tuturor 
muncitorilor dc pe șantierele 
navale din Szczecin întruniți 
aici, precum și sentimentele 
locuitorilor orașului Szczecin, 
atunci cînd subliniez că pri
mim cu foarte mare bucurie 
delegația Republicii Populare 
Romîne frățești în orașul Szc
zecin, în acest străvechi oraș 
slav, devenit din nou polonez 
după anii groaznici ai ocupa
ției hitleriste și după cel mai 
oribil dintre războaie. După, 
încetarea ostilităților, orașul 
nu era decît o imensă grăma
dă de ruine și dărîmături. 
Părea atunci că va fi foarte 
greu să fie readus la viață.

Primim cu bucurie pe dragii 
noștri prieteni romîni în acest 
oraș, trepidînd de viață, oraș 
care este o mărturie a vitali
tății poporului polonez și ima
ginea a ceea ce am reușit să 
facem în ultimii 16 ani.

în anul 1945 s-au instalat 
la Szczecin mai mulți țărani, 
muncitori și cîțiva intelectu
ali veniți din Polonia centra
lă. Erau în primul rînd oa
meni tineri, oameni care șu- 
praviețuiseră teribilului răz
boi și ocupației hitleriste. Se 
aflau, de asemenea printre ci 
numeroși soldați care, alături 
de armata sovietică, recuceri
seră Szczecinul și care au ară
tat de ce sînt capabili și cum 
știu să muncească.

Cred, dragi tovarăși, că aci 
la Szczecin, în acest oraș 
portuar, veți înțelege mai 
bine ce înseamnă legăturile de 
solidaritate internațională. 
Cred că înțelegeți aici mai 
bine situația în care marea și 
pămîntul unesc popoarele care 
doresc să colaboreze, căci cei 
mai în vîrstă dintre noi își 
amintesc foarte bine de trecut 
și știu ce reprezenta situația

cînd dinspre mare și de pe 
pămînt poporul nostru era a- 
menințat de pericol. Ne amin
tim de anul 1939. cînd primele 
salve aducătoare de moarte 
ale crucișătorului „Schles
wig-Hollstein", îndreptate spre 
Westerplatte, au fost auzite 
pe litoralul Balticii. în aceas
tă perioadă, Polonia poseda o 
ieșire mică la litoralul Balti
cii. De atunci s-au scurs ani. 
Astăzi, posedăm un litoral 
lung de 500 km. Astfel s-a 
făcut dreptatea istorică.

Astăzi, în noile condiții, 
Polonia nu mai este singură 
ca în anul 1939, căci puternica 
Uniune Sovietică, întregul 
lagăr socialist, stau de strajă 
în apărarea frontierelor noas
tre și a litoralului nostru. Lo
cuitori ai Szczecinului, vă 
amintiți că cu doi ani în urmă 
am avut cinstea de a primi aci 
pe tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Tovarășul Hrușciov a 
spus atunci că frontiera po
loneză de pe Odra, Nyșa și 
Baltica sînt străjuite nu nu 
mai de către Polonia, dar și 
de Uniunea Sovietică și de în
tregul lagăr socialist. Tovară
șul Hrușciov a spus foarte 
bine : „întregul lagăr socia
list", și, după cum știți, to
varăși, în acest lagăr și prin
tre prietenii noștri avem de 
asemenea un popor atît de 
talentat și curajos ca poporul 
romîn, avem o țară prietenă 
ca Republica Populară Romî
nă, avem prieteni ca tova
rășul Gheorghiu-Dej, tova
rășul Maurer și toți tovarășii 
din conducerea partidului și 
a guvernului Repubiicii Popu
lare Romîne. Avem aci prie
teni care conduc clasa munci
toare din Romînia și întregul 
popor romîn, care doresc a- 
celași lucru ca și noi — con
struirea în pace a unui viitor 
mai bun.

Solidaritatea popoarelor 
noastre, solidaritatea țărilor 
socialiste. înseamnă, tovarăși, 
posibilitatea pentru popoarele

noastre și pentru poporul po
lonez de a munci în pace și 
securitate. Această solidarita
te face ca astăzi voi să nu mai 
fiți nevoiți să priviți viitorul 
cu teamă, căci puterea lagăru
lui socialist depinde de efortuL 
nostru comun.

Știm și avem 
că datorită 
frontiera noastră pe Odra 
Nysa va 
totdeauna, 
hitieriștii, 
litarîștii dezlănțuiți în 
mania occidentală 
încă și astăzi să se pronunțe 
împotriva ei și amenință chiar 
cu revanșa. Acestea sînt vi
suri zadarnice ale acelora care 
au încercat să cucerească lu
mea, care au invadat Polonia 
și care s-au lansat împotriva 
teritoriului sovietic, semănînd 
distrugerea și pîrjolul război- 
lui, sînt visuri ale acelora care 
n-au înțeles încă că raportul 
de forțe în lume s-a schimbat 
radical față de timpurile tre
cute.

Forța reală a lagărului 
cialist trebuie să silească 
imperialiști să cedeze, 
constituie un avertisment 
adresa lor, frînează pornirile 
care pot duce la dezlănțuirea 
unui nou război. Iată de ce, și 
pentru prima oară în istoria 
omenirii, putem spune că răz
boiul poate fi evitat.

Atunci cînd vorbim despre 
unitatea lagărului nostru, a- 
vem în minte efortul comun 
al popoarelor socialiste care 
formează această forță, avem 
în minte legăturile de priete
nie care unesc popoarele con
structoare ale socialismului. 
Printre aceste popoare care au 
înfăptuit deja multe în cursul 
celor 16 ani atît de grei 
refacerea țărilor 
urma distrugerilor 
și în lichidarea 
moștenite de la 
burgheze, se află și popoarele 
noastre — polonez și romîn. 
întărirea colaborării economi
ce și politice dintre poporul

certitudinea 
acestei puteri, 

și 
rămîne așa pentru 
cu toate că neo- 
revizioniștii și mi- 

Ger- 
încearcă

— Nu numa.i instalațiile ce 
vedeți dar și copacii de pe ma
lurile încă neamenajate sînt 
născute după eliberare ca și 
majoritatea copiilor din Szczecin 
care v-au salutat astăzi — spune 
directorul portului, Marian Lem- 
pieki.

Gazdele arată reprezentanți
lor poporului nostru locul în 
care se va construi docul ro
mîn al portului. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej pune între
bări privind capacitatea portu
lui și perspectivele de dezvoltare 
in viitor. Conducătorul delega
ției romîne acordă o înaltă a- 
preciere activității rodnice a en
tuziaștilor muncitori și tehnicieni 
din portul Szczecin.

Vasul acostează în fața șan
tierelor navale. Pe chei munci
torii fac o caldă manifestație de 
simpatie delegației romîne.

Directorul șantierelor, Henryk 
Jendza invită pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să vizi
teze cîteva secții ale șantierului. 
Pretutindeni flutură drapele ro- 
mlnești. Muncitorii aplaudă pe 
conducătorii poporului romin. 
Șeful secției schelete navale, Pe
ter Lesek vorbește plin de pasiu
ne despre eforturile colectivului 
său. Un tovarăș polonez îi atrage 
atenția tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ca Peter Lesek nu 
are decit 29 de ani și că lu
crează pe șantier de 10 ani. To
varășul Gheorghiu-Dej îi urează 
noi succese in munca sa și a 
colectivului secției.

In hala mecanică, inginerul 
Ferdinand Niwiadomski, comu
nică tovarășului Gheorghiu-Dej 
că în cinstea vizitei delegației 
romîne a fost plus în funcțiune un 
nou strung Carusel.

La un moment dat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se a- 
propie de tînărul Chabovski 
Zdristaw. înaltul oaspete se in
teresează de metodele folosite 
pentru tăierea automată a ta
blei. Tînărul muncitor este puțin 
emoționat dar bucuros că a pu
tut să stea de vorbă cu condu
cătorul poporului romîn.

De la o fereastră a clubului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej privește panorama șantie
rului. Directorul Henryk Jendza 
relatează despre succesele in
dustriei navale poloneze amin, 
tind că pînă la război Polonia 
nu a lansat nici un vas. O dia
gramă completează sugestiv cele 
spuse de director, in 1955 Șan
tierele nava le
aveau
22.400 tone, în

mari succese muncitorilor și teh
nicienilor acestui modern șan
tier, mindrie a Poloniei socia
liste".

In cursul după-omiezii, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne in frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, însoțită de tovarășul 
Jozef Cyrankiewicz și de alte 
personalități din conducerea de 
partid și de stat a R. P. Polone, 
a făcut o plimbare de o oră 
prin orașul Szczecin. De-a lun
gul întregului traseu, populația 
orașului aflind de trecerea dele
gației romîne s-<j adunat in 
mare număr, tocind membrilor 
delegației o nouă și caldă ma
nifestare de simpatie.

Pe strada Jocek Maiczewski. 
delegația s-a oprit în fața unui 
șantier de construcții muncito
rești unde a fost salutată de șeful 
șantierului, Tadeusz Kurkowski. 
Muncitorul Bronislaw Strzel a 
oferit fiori tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej care s-a interesat de 
realizările constructorilor și le-a 
urat spor la muncă. De o parte 
și de alta a străzilor, grupuri 
compacte de oameni, tineret,
copii întîmpină delegația cu 
urale, aplauze, strigînd : Trăias
că prietenia pol on o-romină I
Trăiască Republica Populară 
Romînă ! Convoiul de mașini 
ficiale trece cu greu printr-o 
devorată ploaie de buchete 
flori și stegulețe multicolore.

Rînd pe rînd, delegația se
prește la Fabrica de motocicle
te, unde este salutată de o de
legație de muncitori, în frunte 
cu directorul fabricii Stanislaw 
Fortynski, la clinica universitară 
unde este întîmpinată de tineri 
studenți îmbrăcați în halate al
be. In fața Casei de cultură a 
tineretului convoiul de mașini nu 
mai poate înainta. Drumul este 
barat de un grup de copii îm
brăcați în costume naționale. O 
orchestră de mandoline a copii
lor execută cîntece populare.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer 
și Jozef Cyrankiewicz coboară 
din mașini, sînt înconjurați de 
copii și tineret. Izbucnesc ropo
te de aplauze. Conducătorii de 
partid și de stat se fotografiază 
în mijlocul copiilor.

o- 
a- 
de

o-

so- 
pe 
ea 
la

in 
lor de pe 

de război 
înapoierii 
guvernele

a le Szczeci n ulu i 
o producție totală de 

1960 de 60.100 
tone, iar în 1965 vor avea o 
producție de 134.200 tone. Din 
1962 se vor produce primele 
vase de 14.500 tone.

- Se poate spune că industria 
poloneză de vase este o creație 
a regimului popuiar — remarcă 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

înconjurat de muncitori condu
cătorul delegației romîne vor
bește despre realizările construc
torilor de nave din țara noastră, 
despre necesitatea schimburilor 
de experiență în folosul ambelor 
popoare.

In sala de festivități are loc o 
caldă întilnire intre solii poporu
lui romîn și sute de muncitori. 
Cuvîntările rostite de către tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și J. Cyrankiewicz sînt salutate 
cu aplauze puternice și prelun
gite. Cuvintele ce exprimă hotă- 
rirea comună a țărilor noastre 
ca și a tuturor țărilor socialiste 
de a apăra frontierele inviola
bile ale Poloniei stîrnesc ovațiile 
asistenței.

— Muncitorii noștri au primit 
cu multă satisfacție cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — ne spune tînărul munci
tor Czckenski Tadeusz.

înainte de a părăsi șantierele, 
delegația romînă scrie în cartea 
de onoare : „Delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Romine urează noi și
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Schimb de vizite 
între N. S. Hrușciov 
și regele Marocului

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității un comu
nicat comun sovieto-marocan 
în care se anunță că N. S. 
Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Hassan al Il-Iea regele Ma
rocului vor face un schimb de 
vizite oficiale. Datele acestor 
vizite vor fi stabilite pe cale 
diplomatică.

ta Tîrgul international 
de mostre din Tokio

Deosebit interes 
fată de R. P. Romînă

I

TOKIO 26 (Agerpres). - 
Participarea R. P. Romîne la 
Tîrgul internațional de mostre 
din Tokio trezește un deose
bit interes în rindul cercurilor 
comerciale japoneze și al ma
selor de vizitatori. La 24 apri
lie, Biroul de informații comer
ciale al R.P.R. la acest tîrg a 
primit vizita prințului de co
roană Akinito și a suitei sale, 
înaltul oaspete a fost primit 
de Ing. Gheorghe Andreescu, 
directorul Biroului 
mâții comerciale al 
mine.

Presa japoneză și 
ziarele „The Japan 
„Yomiuri”, „Daily 
publicat articole 
voltarea relațiilor comerciale 
între R. P. Romină și Japonia, 
precum și fotografii ale birou
lui nostru de informații. Sînt 
în curs de desfășurare trata
tive importante cu firmele ja
poneze.

de infor- 
R. P. Ro-

în special 
Times “, 

News" au 
despre dez-

Disensiuni în sînul 
guvernului american...

după eșecul invaziei în Cuba
NEW YORK 26 (Agerpres). 

- După cum relatează revista 
americană „Newsweek", în si
nul guvernului american s-au 
produs serioase disensiuni ca 
urmare a eșecului invaziei în 
Cuba.

Revista relatează că după 
ce presa a publicat știri afir- 
mind că secretarul de stat 
Dean Rusk și subsecretarul de 
stat Chester Bowles au dat 
președintelui sfatul de a nu 
proceda la efectuarea debar
cării în Cuba, „Kennedy l-a 
convocat pe Rusk și a contes
tat pe un ton iritat că ar fi 
primit un asemenea sfat din 
partea lui".

în continuare, „Newsweek" 
spune că la rindul său „Bow
les a fost apostrofat de Ro
bert Kennedy, ministrul de 
justiție, fratele președintelui, 
care, arătînd cu degetul spre 
subsecretarul de stat, a spus : 
„Aflu că v-ați pronunțat îm
potriva debarcării. Ei bine, 
dați-mi voie să vă spun că 
nu a-ți făcut-o. Erați în favoa
rea acestei operațiuni".

mentul de Stat a transmis că 
„după cum se anunță, guver
nul Kennedy ia în considerație 
posibilitatea folosirii forțelor 
armate împotriva guvernului 
Castro dacă alte măsuri nu vor 
putea lichida acest regim co
munist".

Fapta vitejească
a unui tînăr cuban

...și noi urzeli
WASHINGTON 26 (Ager

pres). - Nemulțumit de eșecul 
invaziei bandelor mercenare, 
guvernul Statelor Unite elabo
rează noi planuri agresive îm
potriva Republicii Cuba.

La 26 aprilie comentato
rul diplomatic al agenției As
sociated Press, John Highto
wer, cunoscut pentru legătu
rile sale strînse cu Departa-

Sesiunea Comisiei economice

0. N. U. pentru Europa

■nn urnele lui Haroldo 
£ y Massone este acum 

cunoscut în întreaga 
Cubă. Deși nu are decît 
14 ani el a dat o pildă de 
eroism care va rămîne în
scrisă în istoria luptei po
porului cuban în apărarea 
independenței patriei, a cu
ceririlor sale revoluționare. 
Haroldo este un copil dar 
aceasta nu l-a împiedicat 
ca, în zilele grele cînd pa
tria lui a fost invadată de 
bandele mercenare, să dea 
dovadă de multă maturi
tate. Tocmai de aceea el 
a devenit un erou.

In zorii zilei de 17 apri
lie cînd contrarevoluționa
rii au debarcat pe plaja 
de la Giron, Haroldo Mas
sone care locuiește împreu
nă cu părinții lui într-o 
mică localitate din acea
stă regiune s-a considerat 
mobilizat în rindurile uni
tăților miliției populare. 
Infiltrîndu-se pînă în a- 
propierea plajei el a ac
ționat ca un adevărat cer- 
cetaș. comunicînd 
lor guvernamentale 
liției populare toate 
cările mercenarilor, 
fost martor ocular 
barcării tancurilor 
cane „Sherman" și 
mai multe tancuri 
diate de artileria 
cubane.

Odată această
îndeplinită tînărul de 
ani s-a înarmat cu o armă 
semi automată și a atacat 
cu curaj, alături de unită
țile miliției populare pozi
țiile invadatorilor. Haroldo 
a luptat vitejește în orele 
cînd trupele guvernamen
tale îi zdrobeau pe agre
sori. Apoi, cînd resturile 
mercenarilor fugeau îngro
zite, căutîndu-și scăparea 
în regiunea 
Haroldo Massone 
în urmărirea lor.

In dimineața zilei de 
19 aprilie tînărul 
ban a observat din ascun
zișul lui doi contrarevolu
ționari care încercau să 
scape cu fuga. Luîndu-i 
prin surprindere el i-a so
mat să se predea, ceea ce 
mercenarii, uitînd că se 
află în fața unui copil, au 
și făcut. Și astfel, nu mică 
a fost surprinderea mem
brilor unei patrule a tru
pelor guvernamentale cînd 
l-au văzut pe Haroldo 
Massone aducînd doi pri
zonieri cărora le-a luat și 
armele.

Pentru aceste 
demne de un tînăr 
care-și iubește din 
patria și poporul, Haroldo 
Massone a fost călduros fe
licitat de tovarășii săi.

trupe
și mi- 

miș- 
El a

al de- 
ameri- 

a văzut 
incen- 

trupelor

Cuvântarea tov*
GENEVA 26 (Agerpres). — 

Corespondență specială : în 
cadrul discuțiilor privind si
tuația economică a Europei în 
anul 1960, care au loc în pre
zent la sesiunea Comisiei eco
nomice OJi.U. pentru Europa, 
în ziua de 25 aprilie a luat 
cuvântul Gogu Rădulescu, 
șeful delegației R. P. Romîne, 
președintele actualei sesiuni.

Vorbitorul a arătat că în 
anul 1960 au crescut simțitor 
schimburile comerciale ale R. 
P. Romîne cu Austria, Italia, 
R. F. Germană, Franța și An
glia.

în continuare, șeful delega
ției romîne a arătat că nu 
este normal ca în secretaria
tul Comisiei să lucreze numai 
specialiști din țările vestice, 
fie ei oricît de calificați, de
oarece concepția acestora în 
problemele social-economice 
influențează concluziile mate
rialelor elaborate de ei. Gogu 
Radulescu a arătat că ar fi 
timpul ca secretarul executiv 
al Comisiei să ia măsuri în 
vederea completării aparatu
lui Comisiei cu economiști de 
înaltă calificare din țările so
cialiste-, cunoscători ai proble-

-----e-----

Al 28-lea sfat 
independent din Africa

Sierra Leone
FREETOWN 26 (Agerpres). 

începind de astăzi, fosta co
lonie engleză Sierra Leone a 
devenit stat suveran, al 28-lea 
din Africa.

La miezul nopții de 26 spre 
27 aprilie pe stadionul din 
Freetown a fost arborat într-o 
atmosferă festivă drapelul na
țional al acestui nou stat in
dependent african.

In vederea reglementării
situației din Laos

Gogu Rădulescu
melor construcției socialiste și 
capabili să prezinte mai obiec
tiv faptele în lucrările elabo
rate de Comisie.

R. P. Romînă este 
dezvoltarea relațiilor 
ciale cu toate țările, 
dent de sistemul lor 
mic. politic și social, 
egalității în drepturi 
tajului reciproc. în 
R. P. Romînă are relații co
merciale cu peste 80 de țări, 
dintre care cu peste 40 de țări 
comerțul se realizează pe bază 
de acorduri și convenții. 
R. P. Romînă a întreprins o 
serie de acțiuni concrete ca 
de exemplu : propunerile de 
îmbunătățire a colaborării în
tre țările balcanice, rezolvarea 
pe calea tratativelor a unor 
probleme financiare litigioase 
cu S.U.A., Franța, Anglia, Gre
cia și Elveția, lărgirea contac
telor prin vizitarea unor țări 
vest-europene de către dele
gații guvernamentale romîne.

în încheiere, șeful delegației 
romîne a arătat că în dome
niul relațiilor economice 
ternaționale există încă 
dici. El și-a exprimat 
speranța că prin bunăvoință 
și prin eforturi comune greu
tățile pot fi înlăturate, spre 
triumful coexistenței pașnice 
și al colaborării economice in
ternaționale.
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I. RETEGAN

Poporul francez a zădărnicit 
aventura ultracolonialiștilor 

din Algeria

HANOI 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum se anunță 
din Laos, la 26 aprilie căpitanul 
Kong Le, comandantul suprem al 
trupelor 
făcut următoarea declarație :

In numele comandamentului 
suprem al trupelor regale, salut 
cu căldură mesajul președinților 
conferinței de la Geneva cu pri
vire la încetarea focului și convo
carea unei conferințe lărgite la 
Geneva menite să rezolve pro
blema Laosului pe calea pașnică, 
să pună capăt intervenției armate 
a imperialiștilor americani și a 
altor țări membre ale S.E.A.T.O. în 
Laos, să creeze condiții pentru ca 
Laosul să devină un stat cu ade
vărat pașnic și neutru. In scopul 
îndeplinirii rapide a măsurilor pre
conizate în mesajele copreședin
ților conferinței de la Geneva, și 
al aducerii la îndeplinire a ordinu
lui guvernului legal al Laosului 
condus de prințul Suvanna Fumma, 
precum și în calitate de coman

dant suprem al trupelor regale ale 
Laosului, propun- conducătorilor 
grupului Fumi Nosavan-Boun Oum 
să-și numească delegații la con
ferința de la Xieng-Kuang de la 
28 apriiie 1961, pentru a discuta 
împreună cu delegația trupelor 
guvernamentale ale regatului 
Laos și delegația forțelor de luptă 
Neo Lao Haksat problema înce
tării focului și armistițiului în Laos.

regale ale Laosului, a

HANOI 26 (Agerpres). — 
„Postul de radio Patet Lao" 
a transmis la 26 aprilie de
clarația Comandamentului su
prem al forțelor armate ale 
Partidului Neo Lao Haksat, 
semnat de Khamtay Siphan- 
don.

în numele Comandamentu
lui suprem al forțelor mili
tare ale Neo Lao Haksat, se 
spune în declarație, salut căl
duros apelul copreședinților 
conferinței de la Geneva cu 
privire la încetarea focului și 
convocarea unei conferințe 
lărgite la

PARIS 26 (Agerpres). — Pu
ciul militar fascist din Al
geria organizat la 22 apri
lie de un grup de gene
rali — Challe, Salan, Zeller 
și Jouhaut — a eșuat fără glo
rie. în noaptea spre 26 aprilie, 
convingîndu-se că aventura lor 
criminală nu s-a bucurat de 
sprijin, căpeteniile rebeliunii 
au fost silite să capituleze. în 
regiunile algeriene care au fost 
cuprinse de rebeliune, în spe
cial în departamentele Alger, 
Oran și Constantine, a fost re
stabilit 
francez.

Clasa 
populare 
Iul hotărîtor în 
puriștilor militari fasciști care 
au încercat ca prin forța arme
lor să împiedice tratativele cu 
guvernul provizoriu al republi- 

Algeria și să impună Fran- 
continuarea războiului co

controlul guvernului

muncitoare, masele 
franceze au avut ro- 

înfrîngerea

cii 
ței

lonial. Ridicindu-se cu hotărire 
în apărarea republicii sub lo
zinca : „Fascismul nu va 
treceprin mitinguri de 
masă, greve și demonstrații 
poporul francez a zădărnicit 
aventura ultracolonialiștilor.

Partidul Comunist Francez, 
Confederația Generală a Mun
cii și alte organizații democra
tice au avut un rol activ în 
mobilizarea și unirea oameni
lor muncii francezi în fața pri
mejdiei ivite.

După părerea opiniei publice 
democrate franceze, această 
nouă rebeliune a ultracolonia
liștilor, care a pus Franța în 
pragul unor zguduiri serioase, 
a constituit o urmare logică a 
războiului colonial din Algeria, 
care a intrat în al șaptelea an, 
precum și un rod al îngăduin
ței autorităților față de ieșirile 
ultrareacționarilor.

unei 
Geneva.

*
26 (Agerpres). — 

Republicii Populare 
sprijină întrutotul 
pozitive privind re- 

lao-

PEKIN 
Guvernul 
Chineze 
măsurile
glementarea problemei 
țiene prevăzute în hotărîrile 
celor doi președinți ai Con
ferinței de la Geneva din 
1954, se spune în declarația 
guvernului R.P. Chineze, dată 
publicității la 26 aprilie la 
Pekin și transmisă de agenția 
China Nouă.

Guvernul Republicii Popu
lare Chineze a hotărît să tri
mită la conferința internațio
nală care urmează să se des
chidă la Geneva, la 12 mai, o 
delegație în frunte cu minis
trul Afacerilor Externe.

Marionetele congoleze 
se încaieră, între ele

Trupele lui Mobutu l-au arestat pe Chombe
LEOPOLDVILLE 26 (Ager

pres). — Agenția France Pres- 
se anunță că „președintele" 
impostor al Katangăi, Chom
be, a fost arestat de trupele 
lui Mobutu. După cum se știe 
Chombe se afla la Coquilhat- 
ville unde lua parte la „confe
rința" marionetelor colonia
liste din Congo.

Intre clicile trădătoare de la 
Leopoldville și Elisabethville

s-au manifestat de cîtva timp 
disensiuni adinei. Aceste disen
siuni provin din'faptul că in
teresele monopolurilor ameri
cane care se află in spatele lui 
Kasavubu, au intrat in con
flict cu anumite interese ale 
monopolurilor belgiene, al că
ror agent credincios este 
Chombe.

Odată cu Chombe au fost a- 
restați și consilierii acestuia, 
inclusiv șase europeni.
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