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In lupta pentru 
recolte sporite
O Sâ urgentam însâmînțarea porumbului • La 
întreținerea culturilor — nici o întîrziere 
® Mașinile pentru campania de recoltare să tie 

reparate la timp și în bune condifiuni

Echipele de tineret
în „pauza “

dintre lucrări

NOTA 10 IA
CALITATE

.ftâ delegației de pârtiei și guvernamentale a R. P* Romîne în R* P< Polonă

_ soni poporului mn —-
iNWIMțl CO DRAGOSTE fRATEASCA

Citiți
în pag. a 4-a:

Cuvîntările rostite 
la Bvtom 

de către tovarășii 
Ion Gheorghe 

Maurer 
și Aleksander 
A. Zawadzki

Sutele de coșuri f-.nnegir.de 
ce alcătuiau un gigantic decor 
au vestit intilnirea cu innr.s 
industrială a Poloniei. Vibra
țiile acestei inimi ne-au miș- 
cat profund. La Katowice si 
în localitățile srleziene, dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Popu
lare Romine i s-a făcut o 
primire de o căldură emoț:- 
nantă. Sute de mii de miner:, 
siderurgiști, constructori de 
mașini, textiliști au salutat cu 
dragoste sinceră, frățească pe 
solii poporului romin. Intilr:- 
rile cu eroica clasă muncitoa
re poloneză sint de neuitat, 
pentru că ele au reliefat cu 
deosebită putere strînsa uni
tate a popoarelor noastre, po
poare ce pășesc pe drumul 
socialismului.

Katowice era învestminta: 
sărbătorește. Piața gării și 
străzile din jur erau un nepo
tolit ocean omenesc ce creștea 
mereu. Peste tot ii descoperim 
pe mineri după tradiționala 
lor uniformă neagră. Ei au 
venit cu flori, drapele și o

fandară Tinerii mineri Sziwk 
Henryk și Zalesuy Jan s-au 
apropiat ce to* atcșul Ghecr- 
ghe Gheorghiu-Dej oferindu-i 
Cari și spunin-du-i citeva cu
vinte de bun sosit. Sziwk 
Henryk și tovarășul său erau 
emoțxxiap. Citeam acestea pe 
chipurile lor tinere. X-j de-

pieptul plin de decorații și cu

Vom face totul pentru a o 
întări neîncetat, pentru a con
solida lagărul socialist...

Sosirea in piața gării din 
Katowice a fost salutată cu 
ovații și urale ce au durat 
multe minute. Cuvintarea to
varășului Gh. Gaston Marin, 
este ascultată cj interes și viu 
ap.3~^C3^2.

Convoiul de mașini pără

PHN TELEFON DE LA TRDUSll 50SIRI SPECIAL
sește Kativr.ce. Xe îndreptăm 
spre localitățile din bazinul 
siiezian Premtindeni de la 
Szopienice pînă la Ruda 
Slaska. mii și mii de oa
meni sint pe străzi, în fața 
uzinelor, pe poduri, pe a- 
coperlșurile caselor, chiar și 
pe tramvaie spre a saluta pe 
inalții oaspeți romînt Convo
iul de automobile oprește me
reu La mina Myslowice, Low- 
ska Zigmund îl salută pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu-

Dej și îi relatează despre 
munca eroică a minerilor po
lonezi, despre succesele lor în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Minerul polonez roagă pe to
varășul Gheorghiu-Dej să 
transmită un cald și frățesc 
salut minerilor romîni, eroicei 
Văi a Jiului. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej spune :

- Vă transmit un salut căl
duros din partea clasei noastre 
muncitoare, a minerilor, cefe
riștilor, metalurgiștilor, a în
tregului popor romin. Vă 
urăm noi succese pentru înflo
rirea Poloniei populare. Cu 
cît vom fi mai puternici din 
punct de vedere economic, cu 
atît mai mare va fi forța noas
tră...

Cuvintele tovarășului Gheor
ghiu-Dej sînt subliniate cu 
puternice aplauze. In mulți-

EUGENIU OBREA
27 aprilie 1961.

(Continuare în pag. a 4-a)

Se spune deobicei, și asta nu 
întîmplător, cînd este vorba de 
a aprecia munca cuiva : „vorbele 
ca vorbele, dar să vedem fapte
le". Cele două echipe de tineret 
de la gospodăria agricolă colecti
vă „Jiul" din Straja, regiunea 
Dobrogea, au în activitatea lor 
fapte cu care se pot mîndri : au 
obținut anul trecut 3.870 kg po- 
rumb-boabe în medie la hectar, 
depășind cu 590 kg media pe 
gospodărie și, de asemenea, 1950 
kg floarea-soarelui, depășind 
media obținută pe gospodărie la 
această cultură cu 190 kg. Dar cum 
au pornit ele 
acesta ?

— încă de 
aprilie toate 
Fost terminate în gospodăria noa
stră — ne spune tovarășul Mihai 
Stefan, i 
podăriei 
nu ploua, 
pe tarlalele de

Apoi, inginerul 
continuare despre 
cretă a tinerilor 
echipe de tineret

la treabă anul

16
au

ne spune 
inginerul agronom al cos- 

colectrve. Astăzi, daca 
i, începeam prima praș .ă 

flcarea-soarelui.
ne-a vorbit în 

contribuția con- 
din cele două 
la obținerea a- 

csstor rezultate frumoase. Am a- 
flat astfel, că în adunarea gene
rală a organizației U.T.M. care s-a 
ținut la începutul campaniei, ti
nerii au discutat în mod amă
nunțit despre fiecare măsură 
luată pentru ca ei să-și aducă o 
contribuție cît mai mare la lucră
rile agricole de primăvară. Au 
fost recomandați cei mai buni ti
neri să lucreze pe polidiscuri, la 
întreținerea ogoarelor de toamnă 
care urmau să fie însămînțate în 
primăvara aceasta. Doi dintre ei, 
Gheorghe Paterău și Nicolae 
Sirbu, au fost recomandați să lu
creze pe semănători, pentru că 
mai lucraseră și în anii frecuți, 
aveau experiență și puteau să 
asigure efectuarea unor lucrări de 

■ 1 1 ei
cum 

de

la- o adunare generală a colec
tiviștilor mai puțin obișnuită : o 
adunare generală în care cu aju
torul planșelor, al diafilmelor, al 
schițelor făcute pe tablă, al cal
culelor, inginerul agronom le-a 
explicat cu răbdare și pr cece-e 
fiecare lucrare pe care coe:’- 
viștii o vor face la Hrefnarea 
culturilor.

Din inițiativa orga-, za* e U.T.M. 
se poartă discuții inâr» iru4ațâ 
producțiilor super oare de anj 
trecut si ce-ia- tovarăși de aj lor 
din echipele de tineret. Se im- 
păriășețfe experiecfa txnă.

Reșat Mustafa. membru al uneia 
din echipele ce tmeref, a obținut 
anul trecut o producție record de 
porumb de pe lotul său : 5875 
kg ocabe la hectar ! Cura a făcut 
el ’ Ce metode agrotehnice a 
ac’xat? Acestoa sin* întrebări ie 
pe care multi c —e co ectrviștii 
din Straja i le pun acum, în aju
nul lucrărilor de întreținere a cul
turilor. Și Mustafa le povestește. 
O ia de fiecare dată de la în
ceput și nu uită nici un amănunt, 
lată ce le spune el : (dăm un 
citat mai lung din articolul pe

G. PETREANU
(Continuare în pag. 3-a)

cea mai bună califate. Și 
s-au achifaf de sarcină așa 
trebuie. Zi de zi pe mașina 
semănat, mai înainte de revărsa
tul zorilor, alături de mecaniza
tori, au făcut ca însămînțatul celor 
200 hectare floarea-soarelui, 169. 
hectare porumb-siloz și 600 hec
tare porumb-boabe să nu dureze 
decît opt zile.

Organizația de bază U.T.M. din 
gospodărie, îndrumată de organi
zația de partid, s-a preocupat 
permanent de activitatea fetelor și 
băieților din cele două echipe de 
tineret. A răspîndit experiența 
bună, a luat operativ măsuri pen
tru remedierea lipsurilor semna
late pe parcurs, a organizat con
sfătuiri de producție cu membri 
echipelor de tineret.

Acum, terminînd campania de 
însămînțări s-ar părea că pînă la 
începutul lucrărilor de întreținere, 
timp de citeva zile, tineru nu 
prea mai au mare lucru de făcut. 
Realitatea este însă alta. Toți 
membrii echipelor de tineret, mo
bilizați de organizația U.T.M., au 
luat parte cu puțin timp în urmă

.a-----

La Combinatul 
chimic Borzești 

a intrat în producție 
secția de tricrezil 

fosfat
La Combinatul chimic din 

Borzești a intrat în producție 
înainte de termen, secția de 
tricrezil fosfat, plastifiant uti
lizat în industria maselor 
plastice și a lacurilor și vop
selelor.

In plină construcție se gă
sește uzina de policlorură de 
vinii prevăzută cu o capa
citate anuală de producție de 
36.000 de tone. In unele secții, 
printre care cea de polimeri- 
zare, monomer, stația de frig, 
care sînt construite, se lucrea
ză la montajul utilajelor.

La Combinatul chimic Bor
zești se montează utilajul la 
alte 3 secții: de clorură de 
aluminiu, clorură de metilen 
și granozan.

(Agerpres)

Tinerii așteptau la 
tarlalei însămmtcte cu 
pentru siloz. Cnd presec naee 
gospodăriei colective e Frirz. 
lie“ din Gbimeci mpreuno cu 
ceilalți membri din coectoe 
recepționare a ucrăr or s-c 
apropiat de ei, emoție le-e îm
bujorat obrajii. P*eșec “toe >e-c 
strins «niiniie.

— Vă r>u : _~esc ! Și de beta 
ocecsto a»eți d-n portec -oc- 
strâ note HL

Era de fape c scsec notă ce 
10 pe acre t-ner, frocîprsa o<- 
prgooc fc’ GheorgSe Verde 
gheț de la S.M.T. Horoan. re
giunea Brasce. o primeau ta 
oo. ocoec ucrâr»o- executate la 
G-A.C. GF-nba*. Lucrările pen
tru core cu primit aceste note : 
intrețirrerec celor 211 hectare 
cu griu de toamnă, insamînța- 
tul celor 110 hectare cu orzoai
ca. 130 hectare cu sfeclă de 
zahăr, 108 hectare cu cartofi, 
40 hectare cu cicoare și a celor 
*5 *eciore cu ponunb-siloz. A- 
seme-.ee -ote nu sint intimplă- 
tocre. Ee Izvorăsc din străduin
ța '-.tregii brigăzi de a aplica 
ogrotehniea avansată, de a face 
lucrări de calitate superioară și 
la timp ; obiective care de fapt 
stau la baza întrecerii socia
liste ce se desfășoară intre 
toate brigăzile din stațiune în 
cinstea aniversării partidului 
nostru.

ecoăzj 
porumb

N. BARBU

TINERII — PREZENȚI 
LA TOATE MLNCILE

în comuna Probo- 
ta din regiunea Iași 
sînt trei întovărăși
ri agricole. Ele au 
avut de însămânțat 
în primăvara acea
sta 1.250 hectare cu 
porumb pentru boa
be. In iarna care a 
trecut, întovărășiții 
au învățat la cursu
rile agrotehnice că 
obținerea unor re
colte sporite la hec
tar depinde în mare 
măsură de însămîn- 
țatul la timp și în 
bune condiții a cul
turilor. Deîndată ce 
temperatura din sol 
a permis efectuarea 
acestei lucrări, în

tovărășiții au ieșit 
la semănatul po
rumbului. Munca 
lor a fost spornică. 
In mai puțin de o 
săptămînă au însă
mânțat 974 ha. In 
frunte se află înto
vărășiții din satul 
Ciulinești care pînă 
la 23 aprilie au se
mănat 134 din tota
lul de 144 ha. Pînă 
la aceeași dată în
tovărășiții din Pro- 
bota au însămânțat 
180 din 270 ha iar 
cei din Perieni 580 
din 836 ha. Utemiș- 
tii și tinerii întovă
rășiți — apreciază 
tovarășul Boris

Glușchievici, pre
ședintele Comitetu
lui executiv al sfa
tului popular comu
nal — au adus și 
aduc o însemnată 
contribuție la efec
tuarea acestor lu
crări. Sint prezenți 
pretutindeni unde 
este nevoie de for
țele și priceperea 
lor: pe semănăto
ri, la transportul 
seminței, la aprovi
zionarea mecaniza
torilor cu cele 
cesare. Aportul 
se face simțit 
fiecare zi.

ne- 
lor 
în

C. SLAVIC

Copiii din orașul Szczecin salută călduros delegația de partid și guvernamentală a R. P. R.* 
în frunte cu tovarășul Gh. GheorgWu-Dej

Teîefoto : AGERPRES

TELEGRAME
Excelenței sale
Domnului SY LV ANUS 0LYMP10

Președintele Republicii Togo
LOME

prilejul primei aniversări a proclamării independențeiCu
Republicii Togo, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre 
calde felicitări și cele mai bune urări pentru progresul și pros
peritatea poporului togolez și pentru sănătatea și fericirea dv. 
personală.

îmi exprim speranța că între, țările noastre vor continua să 
se dezvolte relații de colaborare și prietenie în interesai reci
proc și al păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Excelenței sale
Domnului MILTON MARGA1

Primul ministru al statului Sierra-Leone
FREETOWN

prilejul proclamării independenței statului Sierra-Leone, 
popor din țara dv.

Cu
transmit Excelenței Voastre și întregului 
sincere felicitări și urări de prosperitate.

Am onoarea să aduc Ia cunoștința Excelenței Voastre că Gu
vernul Republicii Populare Romine a hotărît să recunoască 
independența și suveranitatea statului Sierra-Leone.

îmi exprim speranța că între Republica Populară Romină și 
Sierra-Leone se vor stabili relații de prietenie și colaborare în 
interesul popoarelor noastre și al cauzei păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

EYOcind momente 
din lupta partidului
La Hunedoara, peste 1.500 

de tineri de la Combinatul si
derurgic, întreprinderea de 
construcții siderurgice și din 
alts întreprinderi și instituții 
din oraș s-au întîlnit, în sala 
clubului „Siderurgistul", cu 
tovarășul Petru Furdui, mem
bru al C. C. aj P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R., care 
le-a vorbit despre glorioasa 
aniversare a 40 de ani de la 
înființarea Partidului. Comu
nist din Romînia.

La gospodăria de stat Dragalina din regiunea București se repară mașinile pentru campa
nia de recoltare. Foto : M. ISTRATE

Joi, în Capitală și'în numeroase 
orașe și centre muncitorești din 
jară au continuat să aibă loc adu
nări festive închinate zilei de 1 
Mai și celei de a 40-a aniversări; 
a înființării Partidului Comunist 
din Romînia.

La adunarea muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și funcționa
rilor de la întreprinderea „Cle
ment Gottwald" a vorbit despre 
importanța internațională a zilei 
de 1 Mai și despre a 40-a aniver
sare a înființării partidului tov. 
Gheorghe lonescu, președintele 
Consiliului local al sindicatelor 
București.

Colectivul acestei întreprinderi 
care a cîștigat Steagul roșu de 
producție de întreprindere frunta
șă pe ramură întîmpină marile sar-'

bători cu succese de seamă. In 
primul trimestru al acestui an 
planul producției globale a fost 
realizat în proporție de 101,2 la 
sută, iar valoarea produselor este 
cu 14 la sută mai mare decîf a- 
ceea din primul trimestru al anu
lui trecut.

în fața muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de Ia Întreprin
derea de : încălțăminte „Nicolae 
Bălcescu", tov. Ion Dinu, secretar 
al Comitetului raional Nicolae 
Bălcescu al P.M.R. a vorbit des
pre importanța internațională a 
zilei de 1 Mai și despre cea de 
a 40-a aniversare a înființării 
partidului. Colectivul acestei fa
brici a depășit în luna aprilie irw- 
dicele de calitate la toate sorti
mentele, economisind totodată

Descifrind pagini

din lupta comuniștilor
Concursul ,,40 de ani de 

luptă a partidului pen-
vizite ori la vizitele organizate 
la „Muzeul Doftana".

Toți acești tineri fac partetru fericirea și bună- r Toți acești tineri fac parte 
starea poporului" a mobilizat dintr-o generație nouă, ferici
și în Capitala patriei noastre,' 
ca de altfel in toate regiunile 
țării, zeci de mii de tineri. O- 
țelari de la Uzinele „23 Au
gust". montori de la Atelie
rele C.F.R. „Grivița Roșie", 
muncitori de la Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", studenți de la Uni
versitatea „C. I. Parhon", 
elevi și eleve din școlile medii 
din București, au studiat cu 
pasiune și seriozitate, zi de zi. 
folosind fiecare clipă din 
timpul lor liber, pentru o cît 
mai bună pregătire în vederea 
concursului. Au citit în primiți 
rînd întreaga bibliografie ce
rută, cărțile, broșurile, presa. 
Dar nu numai atîta. Pentru a 
cunoaște și mai mult, și mai ' 
profund, glorioasele pagini de 
luptă pentru fericirea și bună
starea poporului din istoria 
partidului nostru, organizațiile 
U.T.M. din fabricile, uzinele 
și instituțiile Capitalei au gă
sit mereu forme noi de spriji
nire a tinerilor în această di
recție.

In perioada pregătirii pen
tru concurs, numeroși tineri au 
vizitat în grupuri organizate 
„Muzeul de Istorie a Partidu
lui". Organizații de bază 
U.T.M. cum sînt cele de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu", 
„Metalica" ori „întreprinderea 
Poligrafică nr. 4", au partici
pat în întregime la astfel de

tă. Ei n-au cunoscut niciodată 
împilarea, foametea, urgia. 
Cunosc asemenea lucruri nu
mai din cărți ori din cele po
vestite de cei mai în vârstă

de Istorie a Partidului", cum 
a fost cea inițiată de către or
ganizația U.T.M. a Școlii teh
nice „losif Rangheț" pentru 
tinerii care s-au pregătit să 
participe la concurs, nu va fi 
uitată niciodată.

La fazele raionale ale con
cursului au cîștigat cei mai

însemnări de la faza pe Capitală 
a concursului „40 de ani de luptă 

a partidului pentru fericirea 
și bunăstarea poporului"

decît ei. Tocmai de aceea se și 
apleacă asupra paginilor de 
glorioasă luptă a partidului cu 
atîta însuflețită pasiune. Vor 
să cunoască, vor să știe cît mai 
mult despre minunata luptă a 
comuniștilor, pentru că aceste 
lucruri le sînt dragi, apro
piate. Pentru că tocmai lor le 
datorează ei viața liberă și fe
ricită de astăzi.

O lecție deschisă despre tre
cutul de luptă al partidului, ori 
organizată chiar la „Muzeul

buni dintre cei buni. Și iată-ne 
la faza orășenească, unde-și 
vor măsura forțele, cunoștin
țele lor bogate, opt dintre con
curența care s-au dovedit a fi 
pînă acum cei mai bine pre
gătiți. Sint pe scenă. Și Fran- 
cisc Kosz'o, oțelar fruntaș la 
Uzinele „23 August", și Dan 
Cerna, muncitor la Fabrica de 
Confecții „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej" și Dumitru Papoiu, 
elev fruntaș la învățătură de 
la Școala medie nr. 17 din ra-

ionul Tudor Vladimirescu și 
ceilalți tovarăși ai lor de con
curs.

Întrebările examinatorului 
sună grav și lapidar în fața 
microfonului. Concurența sînt 
numai ochi și urechi. Se vede 
că sînt emoționați. Și cei peste 
200 de tineri și tinere din sala 
de festivități arhiplină a casei 
de cultură din raionul Stalin, 
unde are loc concursul, sînt 
emoționați. E și normal. Fie
care dintre cei din sală este 
un tovarăș de muncă de-al ce
lor care iau parte la concurs. 
Răspunsul pe care-l va da cel 
de pe scenă este și răspunsul 
lor, pentru că ei s-au pregătit 
împreună, pentru că pe ei îi 
reprezintă. Iată, au venit să-l 
încurajeze pe Dan Cerna toți 
tovarășii 
nu numai să-l încurajeze pe 
el, ci și pentru că lucrurile 
despre care se vorbește aici ii 
interesează în cea mai mare 
măsură și pe ei.

Sînt emoționați concurența. 
Dar răspunsurile lor vin de

săi din secție. Dar.

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. 3-a)

TOV
1.300 kg de talpă și 420 dm.p. 
piele, in același timp au fabricat 
21 de modele noi de încălțămin
te pentru bărbați, femei și copii*

Peste 1.000 de muncitori, tehni
cieni și Ingineri, au luat parte la 
adunarea festivă care a avut loc 
la Uzinele „Ernst Thălmann" din 
Brașov. Tov. Nicolae Marchian, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.M.R. a vorbit despre 
semnificația zilei de 1 Mai și des
pre cea de a 40-a aniversare a 
înființării Partidului Comunist din 
Romînia. în cinstea acestor sărbă
tori constructorii de tractoare «U 
depășit planul trimestrial de pro
ducție și au economisit 346 tonai 
de metal.

Adunări festive au mai avut loc 
la Atelierele de reparat material 
rulant „Constantin David" din Ca
pitală, Uzinele Mecanice din Tur- 
nu Severin, IPROFIL „Alexandru 
Tamaș" din Sighet, Exploatarea 
minieră „Drapelul Roșu“-Herja 
Baia Mare, fabricile „Vasile Roai- 
tă“ și „Sencovici Irina" din Ora
dea, Trustul regional de construc
ții locale Oltenia, Depoul de loco
motive, Institutul agronomic și 
Centrul mecanic din Craiova, la 
fabricile „Rulmentul", Uzina „Me- 
trom", Fabrica de stofe „Partiza
nul Roșu" și întreprinderea de în
călțăminte din Brașov, precum și 
în alte numeroase fabrici, uzine 
și instituții din țară.

(Agerpres)

Brigadade producție a tineretului din secția filatură a fabricii timișorene „Teba“, acordă o 
deosebită atenție calității firelor de bumbac. In fotografie : tinerele filatoare într-o discuție cu 

controlorul de calitate
Foto : V. RANGA

nnegir.de
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„VORBEȘTE POSTUL UTEMIST CE CONTROL"
Din experiența posturilor utemiste de control din întreprinderile orașului Cluj 

în lupta pentru produse de calitate superioară
In acțiunea pentru obținerea unor pro

duse de tot mai bună calitate, acțiune la 
care alături de toți muncitorii participă 
mii de tineri, un rol important revine pos
turilor utemi8te de control.

Din raidul întreprins în organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile orașului Cluj cu 
privire Ia activitatea posturilor utemiste de 
control rezultă cîteva concluzii pe care le 
prezentăm în această pagină.

■ a Uzinele „Tehno-
■ frig". Inginerul
M Banciu Mihai,
■ . membru în comi-

tetul U.T.M.. ne-a 
»pus următoarele : 

»- Cu cîteva luni în urmă, la 
comitetul orășenesc U.T.M. am 
participat la o consfătuire a 
responsabililor posturilor ute
miste de control din oraș. In 
această consfătuire, printre 
celelalte probleme importante 
discutate, s-a făcut obser
vația că activitatea multor 
posturi nu e îndreptată spre 
principala lor atribuție — ur
mărirea participării tinerilor 
la îmbunătățirea calității pro
duselor, ci spre diferite lucruri 
lăturalnice. In felul acesta, o- 
cupîndu-se de probleme... spor
tive sau internaționale, de 
participarea tinerilor la ex
cursii sau alte lucruri care nu 
sînt în atribuția lor, unele pos
turi nu-și îndeplinesc princi
pala lor sarcină și datorie.

Observația era justă, a con
tinuat să povestească Banciu. 
Intr-adevăr principala activi
tate a (posturilor utemiste de 
control din uzina noastră nu 
era îndreptată spre calitatea 
produselor.

Pe baza acestor învăță
minte, comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Tehnofrig" a convo
cat imediat o adunare a mem
brilor comitetului și a colec
tivelor posturilor utemiste de 
control. S-a indicat ca la baza 
întregii activități a posturilor 
să stea problemele legate de 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivele secțiilor 
în înt-împinarea celei de a 
40-a aniversări a partidului, 
lupta pentru produse de cali
tate superioară.

— In același timp trebuiau 
făcute unele revizuiri și în 
ceea ce privește alcătuirea 
colectivelor posturilor — ne-a 
explicat în continuare Ban
ciu. La noi exista părerea că 
membrii colectivelor de condu
cere a iposturilor trebuie să fie 
tineri care se pricepeau să facă 
o epigramă sau un desen. De 
multe ori însă aceștia nu-și 
îndeplineau sarcinile în pro
ducție. Puteau ei, oare, să-i 
controleze pe ceilalți? Nu, nu 
puteau.

Comitetul U. T. M. de la 
„Tehnofrig- a îndrumat bi
rourile U.T.M. să numească 
în colectivele posturilor ute
miste de control muncitori 
fruntași, ingineri și tehni
cieni. Avînd o bună pregătire 
profesională, ei pot să ajute 
în mod eficient la descoperi
rea lipsurilor, să facă propu
neri concrete pentru înlătura
rea lor.

Trecînd din secție în secție, 
Si scutind cu membrii colec
tivelor posturilor, am aflat că 
sprijinul și îndrumarea pri
mită din partea comitetului 
U.T.M. nu s-a limitat la 
acestea. Comitetul U.T.M. 
a organizat un schimb 
de experiență între posturile 
utemiste de control din uzină 
eu cele de la Uzinele „Ianoș 
Herbak" și „Carbochim.

— învățămintele au fost 
multe - ne spune tov. Banciu. 
Am aflat, de pildă, că unele 
posturi utemiste de control 
de la „Carbochim" lucrează 
după un plan de acțiune. 
De atunci am început să 
ne alcătuim și noi progra
me de activitate, să prevedem 
din timp obiectivele principale 
de care ne vom ocupa. De ase
menea, de la tinerii Uzinelor 
„Ianoș Herbak" am învățat lu
cruri noi privind varietatea de 
forme prin care posturile pre
zintă tinerilor observațiile, 
concluziile ți propunerile pe 
care le fac. Ca rezultat într-o 
joi, în pauza de la ora 10,, din 
difuzoarele stației de radio- 
ficare a Uzinei „Tehnofrig" 
c-a auzit:

ei. Nu de
strungărie procentajul de re
buturi era încă mare, fapt 
care făcea ca la secția mon
taj să existe goluri în lucru 
sau să fie nevoiți montorii a 
folosi piese de calitate mai 
slabă. Iată însă că într-o zi 
postul din secția noastră 
a primit o scrisoare din 
partea postului format din 
montori. Ei ne invitau la un 
raid comun pe urmele rebu
turilor, a finisajului mai slab. 
Rezultatele au fost foarte in
teresante. S-au descoperit 
multe cauze care dăunau ca
lității produselor noastre, 
s-au propus măsuri. Printre 
altele s-a ajuns la concluzia 
că în secție trebuie create, 
deoarece nu existau, brigăzi 
de producție ale tineretului.

S-a dovedit astfel că raidul 
este o formă deosebit de 
eficace în activitatea posturi
lor. De atunci a trecut o pe
rioadă bună de timp. Rezulta
tele arată că procentajul de 
rebuturi, care înainte depășea 
de două ori cifra admisă, 
aoum a scăzut cu mult sub 
această cifră.

— Chiar azi în secție, ne 
spune tov. Citron, postul ute
mist de control organizează 
un nou raid...

ar cum se organi
zează un raid ? 
Am cerut voie să 
oarticipăm alături 
de membrii postu
lui utemist de 

control la acest raid. Am fă
cut astfel cunoștință cu tinerii 
Boldijar Enteric, trasator, res
ponsabilul postului, Perdea 
Aron, controlor de calitate și 
alții.

— L-am rugat să participe 
cu noi la raid și pe tovarășul 
Citron, secretarul organizației 
U.T.M., care este în același 
timp și maistru în secția noa
stră, ne-a spus Boldijar.

— Cu ce v-ați propus să 
începeți ?

— Cu cîtva timp în urmă, 
colectivul postului nostru

mult, în secția deplasat. Cuțitul a tăiat sub 
alt unghi.

Maistrul a intervenit cu o 
întrebare.

— Spune. Pascu, tu ai ob
servat că piesa e rebutată ?

— Da.
— De ce ai executat atunci 

și operațiile ulterioare ? 
ce n-ai venit să spui 
la început acest lucru ? 
numai că ai risipit munca : 
cută de alții înainte, dar 
risipit și după aceea timp 
muncă, energie electrică, 
folosit mașina, deși știai 
piesa n-o 
losită...

— Am 
poate o 
controlul 
recunoscut Pascu.

..Iată că pornind de la o 
piesă rebut am ajuns la con
cluzii care țin de educația, de 
spiritul de răspundere al ti
nerilor - și-a notat secre
tarul U.T.M. Aparent totul e 
un fleac : s-a rebutat o piesă, 
ei și? Cînd cercetezi însă..."

O problemă asemănătoare 
a apărut și cînd s-a discutat 
cu tînărul Bobiș Teodor care 
a rebutat exact din aceeași 
cauză. In discuția cu el. unii 
n-au fost însă de acord să-1 
critice pe Bobiș.

— E, în genere, un băiat 
bun. N-o să-l demobilizăm ?. 
A greșit și el, trebuie neapă
rat să-i facem observație ?

— Trebuie, a intervenit in
ginerul Miron. Bobiș dă 
multe produse de bună cali
tate. Pentru asta merită să-1 
lăudăm. Dar el și „greșește" 
de cîteva ori pe săptămînă și 
asta cu regularitate. In munca 
lui apar deseori și rebuturi. 
Ori el poate să scape de re
but. Totul este 
critica pe care i-o facem el 
să înțeleagă că-1 prețuim 
pentru tot ce face bun. dar că 
nu-i putem tolera lucrul prost.

Bobiș i-a întîmpinat pe 
participanții la raid recunos- 
cîndu-și greșeala. Vorbind, 
roșise deabinelea. Dovadă că

De 
de 

Nu 
fă- 
ai 

1 Și 
ai 
că 

să mai poată fi fo-

crezut totuși că 
să-i dea drumul 

tehnic de calitate, a

însă ca din

— Transmitem emisiunea 
^Vorbește postul utemist de 
control".

De atunci cu regularitate în 
fiecare joi tinerii ascultă noua 
șt interesanta emisiune. Și 
pe această cale, colectivul 
postului utemist de control 
contribuie la formarea unei 
opinii de masă împotriva ne
glijenței în muncă, împotriva 
lucrului de slabă calitate.

— O dată cu îndrumarea 
pe care Comitetul U.T.M. o 
dă posturilor, noi efectuăm și 
un control permanent al acti
vității acestora, discutăm cu 
colectivele lor, le îndrumăm 
cum să-și organizeze mai bine 
munca.

Periodic, comitetul U.T.M. 
analizează activitatea posturi
lor utemiste de control, cere 
colectivelor posturilor să in
formeze organizația U.T.M. 
asupra faptelor constatate. Așa 
se face că .posturile utemiste 
de control de la Uzinele 
„Tehnofrig" intervin în mod 
direct, eficient în lupta pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor.

um lucrează pos
turile ? Ce meto
dă întrebuințează 
sie pentru desco
perirea probleme
lor pe care urmea

ză să le pună în discuția tineri
lor ? Am pus această între
bare secretarului organizației
U.T.M. de la secția strungărie 
a Uzinelor „Unirea", tovarășul
Citron Ludovic.

— Forma principală de ac
tivitate a posturilor noastre o 
constituie raidul, ne-a spus

Aici se face controlul de calitate al pieselor lucrate de tinerii strungari al uzinelor „Unirea*. 
Membrii colectivului postului utemist de control din secție socotesc că tot de aici trebuie să 
înceapă și raidul pe urmele ca lității produselor pe care îl vor organiza, lată-i discutind cu 

controlorul Perdea Aron, Observațiile lui le vor fi de mare folos
Foto : l. MICLEA

pro- 
pro-

una

ești responsabilul brigăzii, ai 
de îndeplinit o sarcină din 
partea organizației U.T.M. Tu 
ești dator să știi în fiecare zi 
care e situația calității 
duselor și a planului de 
ducție în brigada ta.

Problemele apăreau
duipă alta. Pentru rezolvarea 
lor postul trebuia să facă pro
puneri. Discuția cu fiecare tî- 
năr în parte era un izvor de 
propuneri noi. Foarte impor
tantă a fost propunerea pe 
care majoritatea responsabi
lilor de brigăzi au făcut-o

rît să îndeplinească măsurile 
propuse.

I
£

IpV- t c "

1 ;i

Ce tematică și-au propus ? Pe 
noi nu ne-a întrebat, nu 
ne-a consultat nimeni.

Propunerea a fost bună. S-a 
dovedit, într-adevăr, că în te
matică nu se prevăzuseră de 
loc lecții practice, ci... 
nou numai teorie 
teorie...

din 
și iar

roblemele

rk peri te au fost
K mernasp încît

n secția pietre po
lizor a Uzinelor 
„Carbochim" am 
citit un articol in
teresant semnat 
de utemiste Ca-

lian Maria. El se intitula 
..Holul postului utemist de 
control".

„Acolo unde posturile ute
miste de control — scria tî- 
năra — sînt îndrumate atent, 
unde colectivul postului știe 
bine ce se întâmplă în secția 
sau atelierul unde apar, ele 
desfășoară o activitate bogată 
și contribuie în mod eficace 
la îmbunătățirea calității pro
duselor.

însă la gazeta postului ute
mist de control din secția 
noastră găsești articole despre 
situația internațională, despre 
fotbal sau altele, numai des- 
fire problemele producției nu. 
n acest caz existența postu

lui nu se justifică. Or, scria 
tinăra. postul trebuie să sesi
zeze prompt neregulile, să pro
pună soluții de îndreptare, să 
generalizeze metodele bune. 
Intr-un cuvînt, să contribuie 
la îmbunătățirea calității pro
duselor".

— Situația s-a prezentat 
într-adevăr așa la noi în sec
ție cu cîtva timp în urmă, 
ne-a spus tovarășul controlor 
Motaș Eugen, 
postului. Acum 
îndreptat. Noi 
proape zilnic 
tății produselor, luăm atitu
dine împotriva neglijenței, in
disciplinei. a neregulilor. Cum 
reușim să facem 
Metoda folosită de 
repartizarea fiecărui, 
al postului pe lîngă 
mit sector. El trebuie să cu
noască și cele mai mici amă
nunte ale mersului producției, 
în fiecare zi, pentru ca tot 
zilnic să putem sta de vorbă 
10—15 minute asupra proble
melor care se ridică. Așa asi
gurăm operativitatea — o ca
racteristică importantă a ac
tivității .posturilor utemiste de 
control.

Am vizitat, condus de se
cretarul organizației U.T.M. 
de la „Carbochim". și celelalte 
2 posturi din uzină. Situația 
era cu totul alta. Posturile 
deveniseră... afișiere, conțineau 
sfaturi generale, articole extra
se din ziare.

...O situație asemănătoare

responsabilul 
situația s-a 
sesizăm a- 

situația cali-

ce tre- 
U.T.M. 
munca

tineri să ia atitudine tm- 
, potriva lipsurilor, să propu

nă măsuri de îndreptare a 
lipsurilor, să se ocupe in spe
cial de problemele concrete 
ale producției, ale îmbunătă
țirii calității produselor.

Sînt luni de zile, de pildă, da. 
cînd biroul U.T.M. de la sec
ția electrozi (Uzinele „Carbo
chim") n-a analizat într-o 
ședință, special organizată, 
activitatea postului utemist de 
control. Un slab ajutor a pri
mit postul utemist de control 
din partea biroului U.T.M. pe 
secție privind modul cum 
trebuie să-și orienteze activi
tatea. Membrii postului n-au 
fost îndrumați să discute cu 
conducerea secției înainte de 
a trece la organizarea unor 
raiduri. Totodată. biroul 
U.T.M. nu s-a obișnuit încă să 
organizeze discuții periodice 
cu membrii colectivului pos
tului de control.

Ce posibilități avea, 
buia să facă biroul 
pentru a îmbunătăți
postului utemist de control ? 
El trebuia mai' întîî' să îndru
me membrii colectivului pos
tului să ia atitudine împotri
va oricărui lucru făcut de 
mîntuială, trebuia să îndrume 
postul să afle care sînt cau
zele lor, să le pună în discuția 
colectivului prin gazeta pos
tului utemist de control. Or
ganizarea unor raiduri în 
sector privind modul în care 
sînt manipulate materialele 
gata finite, sau modul în care 
sînt organizate locurile de 
muncă ar fi adus, de aseme
nea, o contribuție însemnată 
la formarea spiritului de răs
pundere al tinerilor pentru 
munca pe care o fac. Dar nu 
numai atît. Pentru îmbunătăți
rea serioasă a muncii postu
lui Utemist de control, biroul 
U.T.M. trebuie să ceară spri
jinul organizației de partid 
din secție, al conducerii secției. 
Fără îndoială că ar fi primit 
indicații importante privind 
problemele către care trebuia 
să orienteze activitatea pos
tului. Mergînd apoi pe ur
mele acestor indicații biroul 
U.T.M. trebuia să ajute postul 
utemist de control la organi
zarea raidurilor, la prezenta
rea observațiilor și constatări
lor făcute cu acest prilej, la 
organizarea unor discuții pe
riodice de analiză a activită
ții postului.

aceasta ? 
noi este 
membru 
un anu-gazeta postului. Iată cîteva 

dintre aceste propuneri :
• Dat fiind că unele mașini 

mai vechi nu mai sînt bine 
puse la punct (în special fre
ze) s-a făcut propunerea ca 
tovarășii din conducerea sec
ției să cerceteze situația în 
vederea luării de măsuri pen
tru repararea sau înlocuirea 
lor.
• Brigăzile de producție ale 

• neretului să organizeze cu re
gularitate 
producție.

• Este
se creeze

desco- 
t nu

meroase incit par
ticipanții la raid 
s-au văzut puși 
într-o încurcătură: 

cum Ie vom oglindi in gazeta 
postului ? Cineva a propus să 
se scoată și o gazetă specială cu 
rezultatele raidului. S-au ex 
tras principalele prob 
observate. S-a 
mnrh

r consfătuirile de

util să 
agitato- 
a situ- 
brigăzi

deosebit de 
un sistem 

afișare zilnică 
trecerii între

Petre. Bobiș Teodor. Scrabei
iese re

brigăzi fața de 
intimplă in bri-

tale ?“ -
tînăru- 

responsa- 
S-a dese- 

înfățișîn-

Tinerii Pascu 
ăeseor

de control de Io secția strungărie Uzinelor „Tehnofrig*
Iu orate neîngrijit de către unii tineri. Critic^ devine astfel moi 

directă, mai eficace.

Io vitrina postului utemist 
expuse piesele tabulate sou
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control a discutat cu condu
cerea secției, pentru a stabili 
către care probleme anume 
trebuie să ne îndreptăm aten
ția. Ni s-a răspuns că rebutul 
a scăzut la noi în mod satis
făcător. dar că lupta pentru 
înlăturarea lui totală nu tre
buie să înceteze nicio clipă. 
Ne-am propus ca punctul 
de plecare să-1 constituie dis
cuția cu tovarășul inginer Mi
ron Gheorghe, șeful serviciu
lui de control tehnic.

...Cînd am intrat în birou, 
inginerul Miron tocmai com
plecta niște fișe.

— V-aș ruga să mă scuzați 
cîteva minute, a răspuns el 
membrilor postului de con
trol. Sînt ocupat : completez 
fișele de rebut...

— Am venit tocmai bine, 
au spus tinerii. Exact aceasta 
ne interesează și pe noi. Sînt 
multe rebuturi ? Ieri, de pildă, 
cîte s-au produs ?

— Ieri au rebutat piese 12 
tineri. Iată fișele : 
Petre. Scrabei Adolf, 
Teodor. Nyiri Otto,
Ion, Crișan Ion, Marin Ale
xandru și alții.

— Bine, dar în raport cu 
valoarea pieselor realizate, 
rebutul e destul de mic. a in
tervenit în discuție un tova
răș din conducerea atelieru
lui. Nu cred că e cazul ca 
postul de control să se ocupe 
de aceasta...

— Bine dar piesele rebutate 
cântăresc aproape 40 de kilo
grame de oțel de mare va
loare - a răspuns Perdea. 
„Fleacul" acesta înseamnă lu
nar 1200 de kilograme, iar 
anual aproape 15 tone de oțel. 
Sau, să luăm un exemplu. 
Iată, piesa pe care a rebutat-o 
frezorul Pasou Petre. Nu-i 
vorba numai de cele 8 kilo
grame de oțel risipit. E vorba 
însă că la această piesă lu
craseră înainte mulți alți ti- 

nevoie 
Tinerii

se simțea răspunzător pentru 
piesa stricată.

— Din ce brigadă faci par
te, Bobiș ?

— Din brigada lui Pop Ni- 
colae. Sîntem trei : Pop, Pas- 
cu și cu mine.

Pascu Petre era tînărul cu 
care se discutase mai înainte. 
Deci doi tineri din aceeași 
brigadă au rebutat în aceeași 
zi. Ce a făcut Pop, responsa
bilul de brigadă ?

— Rebut ? De unde să știu 
eu ? Parcă ei îmi spun m 
a răspuns nedumerit Pop. 
nu dau rebuturi din 1960.

— Asta nu-i deajuns.

:e ? 
Eu

Tu

privind ridicarea calificării 
tinerilor. In uzină la „Unirea" 
lucrează mulți absolvenți de 
curînd ai școlii profesionale 
proveniți de la școlile din 
Cluj și C'.mpia Turzii. Cunoș
tințe teoretice au ei ■— deși 
nici acestea suficiente, dar ce 
le lipsește este, in primul rînd 
îndeminarea practică, expe
riența de muncă.

— Cursuri de ridicare a 
calificării există ?

— Nu. Se pregătește des
chiderea lor. N-ar fi rău însă 
dacă ați extinde raidul și pe 
la tovarășii care le pregătesc.

gadă.
3. Să se prezinte cîteva ob

servații privind tematica 
cursurilor de ridicare a cali
ficării profesionale a tinerilor.

4. Să se aducă la cunoștința 
conducerii secției și a comite
tului U.T.M., toate propune
rile făcute de tinerii munci
tori. maiștri etc. făcute în 
scopul îmbunătățirii calității 
produselor.

Membrii colectivului și-au 
împărțit munca. S-a hotărît 
să se scrie următoarele arti
cole : „Pe urmele calității" — 
constatările generale ale rai
dului. ..Cum te preocupi de 
membrii 
scrisoarea 
lui Popa 
bil 
nat 
du-i pe tinerii Bobiș, Pascu. 
Nyiri, Scrabei, Juncan și alții 
depunînd la... lada cu rebu
turi piesele stricate. Șeful a- 
telierului a fost invitat să 
scrie un articol pe tema : ..Ce 
așteaptă conducerea atelieru
lui de la responsabilii de bri
găzi în vederea ridicării cali
ficării tinerilor".

Cînd totul a fost gata, co
lectivul postului s-a adunat 
din nou pentru a selecționa 
propunerile tăcute de munci
tori și care vor fi afișate la

„Cum te preocupi 
brigăzii 

i adresată 
Nicolae, 

de brigadă, 
o caricatură

tineri tPiesele către
- Proastă piesă jucați I Și fă ră nici un erou pozitiv, zău așa 1

(Din gazeta postului utemist de control de 
la secția strungărie a Uzinelor „Unirea").

Pascu
Bobiș 

Juncan

neri. Montajul avea 
urgentă de ea ieri, 
montori au așteptat-o. Ea n-a 
sosit totuși. De ce ? Dar poate 
n-ar fi rău să discutăm chiar 
cu autorul rebutului...

Tînărul Pascu lucra liniștit 
cînd au sosit la el membrii 
postului.

— Piesa rebut ? Dintr-o 
greșeală... s-a întîmplat... Am 
prins-o în mașină, dar n-am 
strîns-o bine. A vibrat și »->

I
a fel de important 
ca și observarea, 
dr^nnrwr:rr n. npa

■ v

LȘ'X ■ 'f ;

...V

rezultatele ultimului 
tinerii il citesc cu
Foto : V. RANGA

A apărut un nou număr al gazetei postului utemist de control. El conține 
raid organizat pe tema calității. E un număr viu, atractiv și cum e firesc 

intere»

- afișind și situația rebutu
rilor.

• Pe baza sugestiilor făcute 
de tineri propunem să se 
revizuiască programa cursuri
lor de ridicare a calificării.

• Pe baza sugestiilor făcute 
de tineri s-a propus organi
zarea unei adunări generale 
U.T.M. în care să se discute 
despre spiritul de răspundere 
în muncă pornindu-se 
date concrete.

A doua zi a apărut 
postului. Ea era vie, 
tivă. cuprindea numeroase 
probleme. Tinerii au citit-o cu 
plăcere, cu interes, s-au hotă-

de la

gazeta 
atrac-

am întîlnit în cursul raidului 
nostru și la posturile existente 
la întreprinderea de Repara
ții auto nr. 5 etc.

De unde provine deficiența ? 
După părerea noastră în pri
mul rînd din cauza unei slabe 
îndrumări a posturilor de că
tre organizațiile U.T.M. din a- 
ceste întreprinderi. Lipsiți de 
îndrumare, tinerii membri ai 
colectivelor posturilor n-au 
înțeles ceea ce remarca tînă- 
ra de la „Carbochim : faptul 
că posturile au datoria să 
sesizeze cu operativitate 
problemele, să-i determine 
cu aceeași operativitate pe

posturilor aduc Ia cunoștința 
colectivului uzinei aceste con
statări. Aceasta se poate face 
folosind forme cit mai 
diverse, mijloace cit mai. nu
meroase șj mai ingenioase de 
popularizare a lor. Raidul or
ganizat la cele 7 întreprinderi 
ne-a arătat că multe din pos
turile utemiste de control din 
orașul Cluj au găsit în această 
direcție forme interesante. < 
Iată cîteva dintre ele :

• „Citiți zilnic" — așa se 
intitulează rubrica pe. care 
am întîlnit-o la unele posturi 
de la Uzinele „Carbochim" și. 
întreprinderea 
auto nr. 5. De 
sară ? -- am 
raid al postului 
mină afișat mai mult. De obi
cei se ivesc și probleme 
zilnice față de care trebuie să 
ne spunem părerea. Tinerii 
știu că în fiecare zi la această 
rubrică se schimbă articole 
(care sînt, de fapt : scurte 
note, caricaturi, remarcarea 
unui fapt pozitiv, a unor re
zultate bune sau slabe etc.).

• Vitrina postului — folosi
tă cu mult succes la Uzinele 
„Tehnofrig". Ce este ea de 
fapt ? O simplă vitrină alătu
rată gazetei postului (vezi fo
tografia din pagină), 
tul criticii este astfel 
mai mare — una fiind 
tică pe care tovarășii de 
că s-o citească într-un articol 
și alta s-o „citească" pe „viu" 
în vitrină.
• Emisiunea „Vorbește pos

tul utemist de control". Folo
sită cu regularitate la Uzine
le „Ianoș Herbak". dă mari 
posibilități atit de populariza
re a fruntașilor în întrecerea 
pentru o bună calitate a pro
duselor, cît și pentru prezen
tarea unor mici programe 
satirice alcătuite de colecti
vele posturilor utemiste de 
control.

de reparații 
ce este nece- 
întrebat. „Un 
trebuie să râ

Efec- 
mult 

o cri- 
mun-

In loc de concluzii
Organizate și îndrumate 

de organizațiile U.T.M. 
posturile utemiste de 

control din orașul Cluj contri
buie intr o măsură insemnată 
la obținerea unor produse de 
calitate superioară. Aceasta 
se datorește. fără îndoială și 
ajutorului 
Comitetului 
Cluj care 
consfătuiri 
minte cu responsabilii postu
rilor. Ceea ce nu e bine însă, 
este faptul că activiștii comite
tului orășenesc U.T.M, n-au 
ajutat in mod practic organi
zațiile de bază să aplice la ele 
în fabrică, în secții învăță
mintele acestor consfătuiri, să 
organizeze și să conducă con
cret activitatea posturilor.

Cu ocazia raidului am întîl
nit și posturi care — așa cum 
am amintit — nu sînt... posturi 
utemiste de 
totul 
rete. 
Așa 
de 
I.R.A.-5.

Urcînd

primit din partea 
orășenesc U.T.M. 

a organizat unele 
pline de invăță-

altceva 
panouri 

sînt 
la

de 
șantierul

control, ci cu 
(gazete de pe- 
de afișaj etc.), 

pildă, posturile 
„Unirea",

spre șantierul noilnt

cămine studențești, l-am în
trebat pe unul dintre tinerii 
tehnicieni de ce lipsesc artico
lele de la gazeta postului.

— Am dat cuiva să scrie un 
articol dar nu l-a scris, ne-a 
spus el.

— Ce temă avea articolul ?
— Cum ce temă ? Treaba 

lui, să-și găsească o temă. 
Doar de aia a primit sarcină !

Este clar că la acest șantier 
activitatea pe care trebuie 
s-o depună colectivul postului 
utemist de control este înțe
leasă în mod formal (fapt 
inexplicabil, secretarul comi
tetului U.T.M. fiind membru 
al comitetului orășenesc 
U.T.M.!).

Raidul nostru a arătat că la 
Cluj există o experiență bu
nă, valoroasă, în organizarea 
posturilor utemiste de con
trol. O dovadă o constituie și 
existența a numeroase iniția
tive proprii ale tinerilor, a 
numeroase forme de activita
te a posturilor. Existența a- 
cestei experiențe pune insă și 
o întrebare: de ce, oare, 
puține din aceste forme pot fi

intilnite in același Ioc, în a- 
ceeași uzină ?

Explicația constă în faptul 
că popularizarea metodelor 
bune nu s-a făcut, totuși in mă
sură suficientă. Roiul acesta 
îl aveau în special, activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M., 
care sînt însă deseori grăbiți 
cînd trec prin întreprinderi 
sau ocupați cu prea marele 
număr de ședințe ce le orga
nizează Comitetul orășenesc.

Este de datoria Comite
tului orășenesc U.T.M. Cluj, 
a tuturor membrilor co
mitetelor U.T.M. din uzinele 
clujene să analizeze in mod 
temeinic activitatea fiecărui 
post utemist de control in 
parte, să generalizeze expe
riența posturilor utemiste 
fruntașe, să îndrume posturile 
pentru ca aportul lor la lupta 
pentru obținerea unor produse 
de calitate să fie tot mai 
mare.

Pagină realizată de :
EUGEN FLORESCU



Invâfațl acest ctrdecl

Partidul —
Primirea de către prim-vicepreședlntele 

Consiliului de Miniștri al R. P. R., 
Gheorghe Apostol, a ambasadorului 

R. P. F. Iugoslavia la București— călăuza noastră —
Versuri de ION BRAD

I.

Țara mea de soare,
Țară -nfloritoare.
Spune cine oare
Te-a-nălțat ?
Limpede grădină
Cin-te-a smuls din tină 
Sus către lumină,
Avintat ?

Refren :

El. Partidul, ee-n vremi
grele

A dat aripi țării mele.
El ne-ndrumă. el ne-m»ți
Să clădim o nouă viață I

Echipele 
în „pauza**

(Urmare din pag. l-a)

care Reșat Mustafa l-a ser $ în 
z*arul „Dobrogea Nouă*, pentru 
ca experiența lui sâ fie cunoscută 
și de elfi tineri colectiviști c n 
regiune) :

„...Le povestesc pentru că nu 
am nici un secret, lată ce am 
făcut. Imediat după ce a răsărit 
porumbul, eu am controlat fiecare 
rînd în parte : acolo unde au 
lipsit boabe din cauza semănă
torii sau pentru că au fost dis
truse de dăunători, le-am com
plectat cu boabe înmuiate în apă, 
care în timp de 10-15 zile au 
răsărit și le-au ajuns pe celelal
te. Cînd s-a declanșat prima pra- 
șilă am lucrat continuu, termi- 
nîndu-mi suprafața mea în mai

A apărut
LUPTA DE CLASĂ
Organ teoretic și politic al 

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Romin
Nr. 4 Aprilie 1961

SUMAR:

PATRUZECI DE ANI DE 
LA ÎNFIINȚAREA PARTI
DULUI COMUNIST DIN 

ROMÎNIA

Editorial: Conducătorul
luptei pentru victoria 
socialismului și înflori
rea patriei.

Ilie Rădulescu : Caracterul 
științific al politicii parti
dului.

I. Verdeț : Aplicarea con
secventă a principiilor 
leniniste ale construcției 
de partid.

Acad. Athanase Joja: Parti
dul și dezvoltarea cultu
rii socialiste.

Ileana Vrancea : Influența 
ideologiei partidului în 
critica literară între anii 
1930-1940.

★
Acad. Gr. Benetato, ing. I. 

Pascaru : Zborul omului 
în Cosmos — victorie e- 
pocală a socialismului. 

Petre Beraru : Triumful 
marxism-leninismului și 
criza ideologiei burgheze 
contemporane.

Din presa partidelor comu
niste și muncitorești

Herbert Aptheker : Morali
tatea americană și mar
xismul.

F. Nassar : Mișcarea de e- 
liberare națională din O- 
riăntul Arab.

Critică și bibliografie

V. Axenciuc, Gh. Surpat : 
O lucrare despre pătrun
derea capitalului străin 
în Rominia burghezo- 
moșierească.

★
Pe urmele materialelor pu

blicate

Muzica de 
MARIN CONSTANTIN

II.

Fabrici și uzine 
De lumină pline 
Spuneți oare cine 
V-a-nălțat ?
Sate luminate.
Lanuri mari, bogate. 
Cine-n larg vă scoate 
Ne-neetat ?

III.

Tinerețea noastră. 
Pasăre măiastră. 
Cine-n zare-albastră 
Te-a-nălțat ?
Case luminoase. 
Cine-aduce-n case 
Cintere voioase
Trai bogat ?

de tineret 
dintre lucrări

puțin de 6 zile. Bineînțeles că am 
lucrat în același timp cu mecani
zatorii care executau prașila me
canică. Prașile'e le-am făcut așa 
cum em învățat l* ier4-.-e 
♦ehnice, ân iama anului 1959: 
mai adine prrr-a ca-S și din ce >h 
ce mai ia suprafață la prașlee 
a ll-a și a lll-a. Asupra rărifului 
porumbului, vreau să spun că am 
insistat cel mai mult. Eu nu m-am 
grăbit să răresc la prima prașilă 
firele de porumb la 30—35 cm., 
deoarece unele din ele puteau fi 
făiate de prășifoare ori atacafe 
de dăunători. De aceea, am lăsat 
la fiecare metru liniar 4 și chiar 
5 plante și nu am greșit, deoa
rece tractoristul a mai tăiat ceva 
fire la prașila a lll-a iar atacul 
răfișoarei mi-a dat mult de furcă. 
Totuși la prașila a ll-a, am lăsat 
3 fire la un metru și aveam de 
unde. Prașilele a ll-a și a lll-a 
le-am făcut cu mare aientie, a- 
tunci cînd consiliul de conducere 
al gospodăriei a hotărît să se 
înceapă. Recoltatul l-am făcut o 
dată cu fofi colectiviștii".

lată, așa a făcut Reșat Musfafa: 
întocmai cum a spus inginerul. 
De aceea a și objinut o producție 
așa de mare de porumb la hec
tar. Oamenii ascultă. Unii mai în
treabă despre lucrurile care nu 
Ji-s așa clare, își dau și ei pă
rerea. Dar după felul cum vor
besc, după»felul în care se inte
resează de foate aceste proble
me, îfi dai seama că sînt hotărîfi 
să facă totul ca să obțină și anul 
acesta rezultate cit mai bune cu 
care să contribuie din plin la în
florirea gospodăriei lor colective.

Aspect nou al Parcului Libertății. După vaste lucrări de rea menajare. Parcul Libertății și-a 
redeschis de curînd porțile, ofe rind vizitatorilor plăcerea de a admira noua sa frumusețe.

Foto ; AGERPRES

Joi 27 aprilie 1961, prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine. Gheorghe Apos

Din Cuba - sincere mulțumiri
In zilele cînd Cuba a fost 

invadată de bande de lachei 
plătiți de către imperialiștii 
americani, poporul nostru s-a 
solidarizat cu lupta dreaptă a 
poporului cuban. in apărarea 
cuceririlor sale, a independen
ței, a libertății. In acele zile 
muncitorii întreprinderii ..în
frățirea" din Oradea au trimis 
o telegramă prin care-și afir
mau sprijinul cu lupta dreap
tă a poporului cuban împotri
va imperialiștilor. Ieri, facto
rul poștal a adus la fabrica lor 
următoarea telegramă primită 
din îndepărtata Cubă. din 
partea președintelui Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos :

„Muncitorilor, tehnicienilor

Descifrînd pagini din lupta 
comuniștilor

(Urmare din pag. l-a) 

fiecare dată clare și precise, 
de multe ori chiar cu lux de 
amănunte.

Juriul anunță de fiecare 
dată situația din clasamentul 
concursului. Sala aplaudă.

S-au terminat întrebările și 
iată că nu s-au definitivat ciș- 
tigătorii. Aproape toți concu- 
renții au răspuns foarte bine 
dovedind temeinica lor pregă
tire. S-a trecut deci la obiș
nuitul „baraj" in asemenea si
tuații, la întrebările suplimen
tare.

In sală emoția a crescut si 
mai mult. Și, desigur, și in 

i inimile concurenților. Deși 
fiecare caută să pară cit mai 
degajat.

A venit din sală o epigramă. 
1- este adresată lui Koszo de 

, căt'e tovarășii Iui și-l încura- 
■ ;ează:

Fotbal
Pe stadionul „23 August" 

din Capitală s-a desfășurat 
joi un interesant cuplaj fotba
listic internațional care a fost 
urmărit de peste 20.000 de 
spectatori. In primul meci, e- 
chipa C.C.A. a repurtat o me
ritată victorie cu scorul de 
5—2 (3—2) in fața echipei po
loneze Legia Varșovia, după 
un joc atractiv, in care fotba
liștii romini au dominat mai 
mult in repriza a doua. Punc
tele învingătorilor au fost 
realizate de Raksi (2), Tătara. 
Constantin și Alexandrescn. 
De la oaspeți a marcat Brych- 
czy (2).

In jocul următor spectatorii 
bucureșteni au revăzut echipa 
selecționată a Algeriei care a 
intilnit o selecționată sindicală 
de tineret. Din nou echipa oas
pete a practicat un joc de 
bună calitate, terminind în
vingătoare cu scorul de 5—2

De la Ministerul
La 27 aprilie a.c.. Ambasado

rul Greciei la București, dl. 
A. C. Argyropoulo, a fost in
vitat la Ministerul Afacerilor 
Externe unde i s-a atras aten
ția asupra unor manifestări 
ostile față de R. P. Romînă, 
ce s-au produs în Grecia în 
timpul vizitei lui Mihai de 
Hohenzollern, manifestări la 
care au participat și unele ofi
cialități grecești.

Asemenea acțiuni constituie 
o încălcare a normelor ele
mentare și unanim recunoscu
te ale relațiilor internaționale. 
Se știe că în Rominia monai- 
hia a fost de mulți ani abolită, 
iar poporul romîn, care a in
staurat Republica Populară 
Romînă, l-a alungat pe Mihai 
de Hohenzollern pentru tot
deauna. El este o persoană 
particulară, care nu reprezintă 
pe nimeni decît pe sine însuși. 
Legăturile de rudenie pe care

tol, a primit in audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.F. Iugo
slavia la București, Ars o Mi- 
latovic. (Agerpres)

și inginerilor uzinei „înfrăți
rea" Oradea — Rominia.

In numele poporului Cubăi, 
al guvernului revoluționar și ăl 
meu personal exprim sincere 
mulțumiri pentru telegrama 
de solidaritate cu lupta noas
tră împotriva invaziei organi
zate și sprijinite din punct de 
vedere militar și material de 
către imperialiștii nord-ameri- 
cani.

Fără a ține seama de vifeți 
omenești, mercenarii au bom
bardat orașele, au atentat la 
securitatea noastră, dar po
porul cuban, unit, a nimicit 
in mod eroic bandele de mer
cenari plătite de imperialiști**.

OSVALDO DORTICOS 
Președintele Republicii Cuba

„Tu, in uzină, dai oțel 
Bun. e evident.
Deci precum oțelul
La „baraj- fii... rezistent!“

$. Koszo a fost rezistent. Au 
fost și ceilalți.

Au ciștigat pină la urmă cei 
mai buni d:ntre ei. Cer'câre 
au totalizat cele mai nlulte 
puncte, conform regulamentu
lui de concurs. Dar prin răs- 
țj un șurile lor bune, dovedind 
o profundă cunoaștere a isto- 
■ ?. de glorioasă luptă a parti
dului nostru pentru fericirea 

bunăstarea poporului, au
■".igat toți. Toți cei opt tineri 

concurenți care s-au întrecut 
aseară în răspunsuri, care mai 
de care mai bune, și, prin ei, 
zecile de mii de tineri din fa
bricile, uzinele și instituțiile 
Capitalei noastre dragi, pe 
care aceștia i-au reprezentat.

(0—1). Au marcat Mekloufi (2), 
Soukane I (2). Gross (autogol), 
respectiv Czako și Ioniță din- 
tr-o lovitură de la 11 m.

Crosul „Să intîmpinăm 
1 Mai"

în regiunea Suceava au loc 
numeroase competiții sportive 
organizate în cinstea zilei de 
1 Mai șl a zilei de 8 Mai. 
Tradiționala competiție cro
sul ..Să intîmpinăm 1 Mai“ a 
reunit ]a start peste 40.000 de 
tineri și tinere. Numai în orâ- 
șul Botoșani s-au întrecut la 
această populară competiție 
peste 3 000 de tineri. Din sute 
de sate a pornit spre cele 225 
comune ale regiunii ștafeta 
..Să Întâmpinăm cea de-a 40-a 
aniversare a Partidului-. Mii 
de sportivi poartă mesajul ti
neretului către partidul iubit 
care ne conduce spre o viață 
mereu mai bună.

(Agerpres)

Afacerilor Externe
le are in Grecia nu-i pot con
feri nici o altă calitate.

Guvernul romîn a atras și 
în trecut atenția guvernului 
grec că astfel de practici sint 
incompatibile cu conduita care 
trebuie să existe între state ce 
întrețin relații normale.

Ambasadorului i s-a făcut 
cunoscut că guvernul romîn 
protestează cu toată hotărîrea 
împotriva acestor acte inami- 
cale, care constituie o piedică 
serioasă în calea bunelor rela
ții dintre Rominia și Grecia și 
cere guvernului grec să ia mă
surile cuvenite pentru a se 
evita în viitor repetarea unor 
asemenea acte ostile la adresa 
Republicii Populare Romine și 
a poporului romîn.

Ambasadorul grec a decla
rat că va aduce la cunoștința 
guvernului său cele de mai 
sus.

î. Â. Gagarin 
vizitează

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 27 (Agerpres). CE

TERA transmite : La invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, a lui Antonin No
votny, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace și a 
guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, primul cos
monaut I. A. Gagarin, Erou 
al Uniunii Sovietice, va vizita 
Cehoslovacia.

I. A. Gagarin va sosi cu a- 
vionul la Praga la 28 aprilie 
pentru o vizită de două zile.

Premiera 
piesei rominești 
„ Ultima oră“ 

la Viena
VIENA 27 (Agerpres). — 

La Viena a avut loc pre
miera piesei rominești 
„Ultima oră'*.

Au participat oameni de 
cultură, critici literari, zia
riști.

Au asistat de asemenea 
Marin Alexie. însărcinat 
cu afaceri al R. P. Romine 
la Viena și alți membri ai 
Legației R. P. Romine, 
precum și membri ai corpu
lui diplomatic acreditați in 
Austria.

Spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes.

Marile cotidiene vieneze 
„Arbeiterzeitung", „Neues 
Osterreich", „Osterreichis
che Neue Tageszeitung". 
„Osterreichische Volksstim- 
me" etc au publicat cronici 
elogioase despre piesa ro
manească „Ultima oră". 
Ziarul „Osterreichische 
Neue Tageszeitung" scrie 
eă lucrarea dramaturgului 
romin M. Sebastian este o 
operă inteligentă, plină de 
farmec și strălucire.

Ziarele fac de asemenea 
aprecieri elogioase față de 
regizor și de interpreții 
piesei.

„Ultima oră” va fi pre
zentată in continuare pe 
scena teatrului vieriez 
..Theater in der Josefgas- 
se".

Marea Britanie sprijină înarmarea
Bundeswehrului vestgerman

dat 
a a- 
vest- 
poli-

— Declarația
LONDRA 27 (Agerpres). - 

TASS transmite :
La 26 aprilie ambasadorul 

U.R.S.S. în Marea Britanie, 
A. A. Soldatov, l-a vizitat pe 
A. Heath, ministrul ad-inte- 
rim al Afacerilor Externe al 
Angliei.

în declarația pe care amba
sadorul a făcut-o lui Heath 
se subliniază că în ultima vre
me atenția cercurilor oficiale 
și a opiniei publice din Uniu
nea Sovietică este atrasă de 
fapte care dovedesc că guver
nul Marii Britanii și-a 
consimțămîntul pentru 
corda Bundeswehrului 
german baze militare, 
goane pentru experimentarea 
rachetelor, tabere de antrena
ment pentru unități de tancuri 
și baze de aprovizionare pe 
teritoriul Marii Britanii.

Acțiunile guvernului englez, 
mai cu seamă cele din ulti
ma vreme, se spune în decla
rație. demonstrează că Marea 
Britanie nu numai că nu in
tenționează să abandoneze po
litica de reînarmare a Ger
maniei occidentale și de în
zestrare a Bundeswehrului cu 
cele mai moderne tipuri de 
armament ci. dimpotrivă, în
deamnă R.F.G. să realizeze

Presa poloneză despre vizita 
delegației de partid 

și guvernamentale a R. P. Roniîne
VARȘOVIA 27 (Agerpres). - 

P.A.P. transmite: întreaga 
presă poloneză continuă să in
formeze amplu despre vizita 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Rbmîne în 
Polonia.

Toate ziarele din 27 aprilie 
publică pe prima pagină infor
mații cu privire la vizita fă
cută la Szczecin de către dele
gația condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe lingă relatările amănun
țite cu privire la sosirea la 
Szczecin și primirea călduroa
să pe care populația orașului 
a făcut-o înalților oaspeți, pre
sa publică cuvîntările rostite 
de tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Jozef Cyrankie- 
wiez cu prilejul întâlnirii oas
peților romini cu muncitorii 
de la Șantierele navale „A. 
Warski** și toasturile rostite 
cu prilejul recepției oferite în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ro
mine.

In legătură cu vizita delega
ției R. P. Romine la Katowice,

PE SCURT
MOSCOVA. — Guvernul so

vietic a recunoscut Sierra 
Leone ca stat independent și 
suveran și a declarat că este 
gata să stabilească cu el rela
ții diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanțe di
plomatice. Acest lucru se a- 
rată in mesajul de salut adre
sat de N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., lui Milton Margai, 
primul ministru ai statului 
Sierra Leone, cu prilejul pro
clamării independenței acestui 
stat.

PARIS. — In dimineața zilei 
de 27 aprilie au început Ia 
Paris lucrările Plenarei Comi-

„Invazia în Cuba a fost pregătită și condusă
Centrală de Investigații*1de Agenția

HAVANA 27 (Agerpres). — 
Peste 1.0OO de mercenari ai 
imperialismului, care au luat 
parte la invazia armată împo
triva Cubei, au fost capturați 
pină în prezent de forțele re
voluționare cubane. Mulți din
tre aceștia sînt aduși la Pa
latul oamenilor muncii din 
Havana unde are loc în fie
care seară interogarea prizo
nierilor cubani de către zia
riști.

Majoritatea covîrșitoare a 
prizonierilor sînt politicieni și 
adepți ai acestora care au ser
vit în timpul regimului lui 
Batista, proprietari de mari 
moții ți întreprinderi deveni
te proprietate a 
criminali de drept 
criminali de război 
aciuat în S.U.A. de 
tiției populare, călăi ai regi
mului dictatorial Batista, asa
sini ăi patrioților cubani, iar 
u«ii*sînt pur și simplu aven
turieri.

Pablo Leon, unul dintre în

poporului, 
comun 
care s-au 
frica jus-

Brazilia se opune 
oricărei intervenții militare 

americane în Cuba
RIO DE JANEIRO 27 (A- 

gerpres). - Corespondentul a- 
genției Associated Press trans
mite că la 26 aprilie „oficia
lități ale guvernului brazilian 
au declarat că Brazilia se 
opune oricărei intervenții mi
litare americane directe sau 
indirecte împotriva Cubei, 
chiar dacă aceasta ar fi o în
cercare de a opri răspindirea 
comunismului pe continentul 
american**. „Brazilienii - sub
liniază agenția — cred că 
singura soluție pentru Statele 
Unite este de a învăța să tră
iască în condițiile existenței

se subti
la 

înarmări-

ambasadorului sovietic 
acțiuni de mare amploare in 
domeniul inarmării și chiar 
manifestă inițiativă in ce pri
vește acordarea unor baze 
pentru Bundeswehr chiar pe 
teritoriul Marii Britanii.

Politica de sprijinire direc
tă a cercurilor revanșarde din 
Germania occidentală, înfăp
tuită atit de activ de' guver
nul Marii Britanii, 
viază în declarație, duce 
continuarea cursei 
lor, la intensificarea încordă
rii și suspiciunilor între state 
și creează greutăți suplimen
tare în realizarea cit mai 
grabnică a unui acord în pro
blema Tratatului de pace cu 
Germania și in încheierea ca
pitolului celui de-al doilea 
război mondial.

Poporul sovietic nu poate 
să nu protesteze împotriva 
faptului că acum soldații Bun
deswehrului, ai cărui condu
cători nu-și ascund intențiile 
agresive și legăturile lor cu 
fosta mașină de război hitle- 
ristă, vin pe pămîntul englez 
cu cunoștința și la invitația 
guvernului englez, amenajînd 
pe acest pămînt baze militare 
a căror destinație este sufi
cient de cunoscută.

Guvernul sovietic, se spune 

jiresa din Silezia publică nu
meroase articole de bun venit. 
„Trybuna Rabotnicza", care 
apare la Katowice, scrie : „Si
lezia primește astăzi eu toată 
căldura delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Romi
ne care se află în Polonia.

Legăturile dintre Polonia și 
Rominia datează din timpuri 
vechi, dar numai după ce! 
deal doilea război mon
dial, cînd cele două țări ale 
noastre au pornit împreună pe 
calea construirii socialismului, 
relațiile economice, culturale 
și politice dintre aceste țări 
s-au dezvoltat cu adevărat 
din plin.

Clasa muncitoare și întreaga 
populație a Sileziei și a bazi
nului carbonifer căreia ii re
vine un roi atit de important 
în dezvoltarea colaborării din
tre cele două țări, salută as
tăzi din toată inima pe emi
nent» reprezentanți ai poporu
lui romin, conducători ai parti
dului și guvernului Republicii 
Populare Romine".

Partici- 
vor examina 

a Franței 
militaro-fas-

tetului Central al Partidului 
Comunist Francez, 
panții la plenară 
situația internă 
după rebeliunea 
cistă din Algeria.

TOKIO. — Ministerul Aface
rilor Externe ai Japoniei a 
dat dispoziție ambasadorului 
Japoniei in Franța să protes
teze pe lingă guvernul fran
cez în legătură cu efectuarea 
experiențelor cu bomb?, ato
mică în Sahara.

MOSCOVA. — Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S., 
va vizita Finlanda între 12 și 
20 septembrie a.c.

vadatorii capturați de forțele 
guvernamentale, relatează a- 
genția France Pr«sse. a decla
rat că a lucrat ca agent al Bi
roului Federal de Investigații 
și Agenției Centrale de Inves
tigații. De asemenea, el a de
clarat că un conducător al 
serviciilor de spionaj nord-a- 
mericane, un anume Corman, 
a dat asigurări invadatorilor 
că „în cazul unui eșec al lo
viturii de forță din Cuba, noi 
(adică S.U.A. - NR.) vom in
terveni în mod direct zece 
zile mai tîrziu. oricare ar fi 
acțiunea Organizației Statelor 
Americane"

„Nu există 
mică îndoială 
fost pregătită 
către C.l.A.“, 
zonierul care 
președintele 
Consiliu Revoluționar 
în exil, Miro Cardona, 
mea ordine directe de la acea
stă agenție".

„Potrivit aceluiași prizonier.

nici cea maî 
că invazia a 

și condusă de 
a declarat pri- 
a adăugat că 
așa-numitului 

Cuban 
,.pri-

regimului din Cuba". Cores
pondentul arată că la 26 apri
lie „experți ai Ministerului de 
Externe brazilian au discutat 
aceste puncte de vedere și au 
ajuns la concluzia că nu există 
nici o mărturie care să do
vedească că majoritatea po
porului cuban s-ar opune re
gimului Castro.

în încheierea relatării sale, 
corespondentul arată că exper- 
ții ministerului de Externe 
brazilian s-au pronunțat in fa
voarea respectării principiului 
neintervenției și al autode
terminării in politica interna
țională".

la Londra —
in declarație. își exprimă spe
ranța că guvernul britanic va 
cintări toate consecințele vo
litivii de sprijinire și încura
jare a militariștilor vest-ger- 
mani și eventualele consecin
țe ale acțiunilor întreprinse 
de el deplin conștient de răs
punderea ce-i revine pentru 
aceste acțiuni.

După eșecul puciului fascist 
din Algeria

Comentariile
PARIS 27 (Agerpres). — 

Vestea eșecului aventurii mili- 
taro-fasciste a fost urmată în 
Franța de intensificarea cereri
lor cu privire la încetarea ime
diată a războiului și instaura
rea păcii în Algeria pe calea 
tratativelor cu guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria. O- 
pinia publică franceză trage 
din aceste evenimente conclu
zia necesității de a se lichida 
odată pentru totdeauna cu po
litica și aventurile ultracolo- 
nialiștilor și de a se adopta 
măsuri hotărîte împotriva 
complotiștilor fasciști.

Ziarul „La Croix“ scrie în 
articolul său de fond : „Astăzi 
mai mult ca oricînd este nece
sar să se acționeze pentru in
staurarea păcii în Algeria**. 
Ziarul „Le Monde" cere să se 
înceapă tratativele cu repre
zentanții guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria. Ziarul 
arată că „după eșecul planuri
lor rebelilor din Algeria, a- 
ceste tratative sînt extrem de 
necesare**. Ziarul „Combat" a- 
trage atenția că „tratativele cu 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria rămin singura 
cale posibilă". Ziarul „l'Huma- 
nite“ scrie că „de mai bine de 
trei ani generalul De Gaulle 
continuă în Algeria un război 
care hrănește fascismul. El 
poartă o grea răspundere pen
tru izbucnirea 
la Alger care 
se transforme

complotului de 
ar fi putut să 
intr-un război

Procesul criminalului Eichmann

că tribunalul să 
audierea celor 15

IERUSALIM 27 (Agerpres). 
In dimineața zilei de 27 a- 
prilie a avui loc cea de-a 18-a 
ședință a procesului intentat 
criminalului de război hitlerist 
Eichmann.

înainte 
treacă la 
martori ai acuzării care urmau 
să facă depoziții dimineața, 
procurorul general adjunct, 
Baror. a prezentat o serie de 
documente care descriu struc
tura vastei mașinării naziste 
de exterminare, în care Eich
mann a jucat un rol de frunte.

Printre documentele prezen
tate a figurat și raportul șe
fului siguranței fasciste, Rein
hard Heydrich, cu privire la 
pogromul organizat în orașele 
Viena, Linz, Innsbruck la 10 
noiembrie 1938. în cursul fai
moasei „nopți de cristal".

Prezentarea acestor docu
mente a durat aproape patru 
ore, astfel îneît audierea mar
torilor a fost amînată pentru 
cea de-a 19-a ședință a tribu
nalului din după-amiaza ace
leiași zile.

Cei 15 martori ai acuzării 

subliniază France Presse, a- 
vioanele nord-americane care 
au participat la invazia Cubei 
au decolat din Opalbka (Flori
da) și din Puerto Cabesas. în 
Nicaragua. Instructorii rebeli
lor cubani, a adăugat el, erau 
nord-americani, membri ai 
forțelor armate ale S.U.A."

„Un alt prizonier interogat, 
arată în încheiere Franca 
Presse, a fost preotul Ismael 
de Lugo, aparținînd ordinului 
capucinilor, care a declarat că 
a fost autorizat în mod expres 
de superiorul general al ordi
nului său de la Roma să parti
cipe la expediția 
Cubei".

împotriva

«♦

5. U. A.
„GUARDIAN"

Agresiunea 
împotriva Cubei — 
un act de nebunie

LONDRA 27 (Agerpres). -> 
Ziarul englez „Guardian" ca
lifică drept un „act de nebu
nie" aventura cubană a S.U.A. 
Kennedy, subliniază ziarul* 
..a deziluzionat pe mulți oa
meni in Anglia prin politica 
sa față de Cuba".

Ziarul critică vehement fap
tul că S.U.A. invocă faimoasa 
..doctrină Monroe" pentru 
justificarea acțiunilor agre
sive împotriva Cubei. ,,La sud 
de R'"-Grande. (fluviu care 
desparte S.U.A. de Mexic nr.)t 
scrie ziarul, ea (doctrina Mon
roe nr.) apare ca o doctrină 
fățarnică sub care se ascunde 
imperialismul nord-american“. 
„Guardian" iși exprimă păre
rea că diversele pretexte ale 
guvernului american privind 
..necesitatea națională" nu pot 
constitui o justificare a agre
siunii.

Referindu-se la faimoasa 
sperietoare creată de impe
rialiști a „primejdiei comu
niste". ..Guardian* declară că 
comunismul ..nu poate fi li
chidat prin forță". ..Comunis
mul este o idee, scrie ziarul* 
una din cele mai plauzibile 
idei din istoria omenirii"- 

„po-Ziarul scrie alarmat că „po
poarele din țările Americii 
Latine și popoarele africane 
pot hotărî ele însele că lumea 
astfel cum o prezintă comu
niștii este mai autentică și 
mai promițătoare decît lumea 
pe care o înfățișează Occi
dentul. Dacă acest lucru se 
va întimpla, scrie ziarul, a- 
tunci Occidentul este intr-a
devăr sortit pieirii, deoarece 
nici o forță de pe pămînt nu 
poate împiedica răspindirea 
acestei idei".

presei franceze
civil in Franța, dacă milioanele 
de muncitori nu ar fi barat ca
lea generalilor fasciști". „Azi, 
mai mult ca oricînd, sublinia
ză ziarul, trebuie să se pună 
capăt războiului din Algeria 
care a generat rebeliunile din 
13 mai 1958, 24 ianuarie 1960 
și 22 aprilie 1961. Trebuie să 
se înceapă imediat tratative 
cu guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria pe baza auto
determinării libere a poporului 
algerian".

Ziarele de dreapta încearcă 
să prezinte victoria forțelor 
populare drept un merit exclu
siv al guvernului, căutând să 
treacă sub tăcere acțiunea ho- 
tărită a milioanelor de fran
cezi care a dus de fapt la în- 
frîngerea rebelilor.

Unele ziare burgheze au ex
primat insă puncte de vedere 
mai aproape de realitate. Sub
liniind că poporul a reprezen
tat forța hotărîtoare care a asi
gurat eșecul aventurii fasciste, 
comentatorul ziarului „Le 
Monde’’ arată că forțele de 
dreapta din Franța s-au soli
darizat cu rebelii. „Totodată, 
scrie ziarul, în țară, în presă 
și în parlament cei de dreapta 
nu au fost niciodată alături de 
majoritatea covîrșitoare a fran
cezilor". Ziarul arată că pozi
ția elementelor de dreapta din 
aparatul de stat față de com
plotul împotriva republicii s-a 
caracterizat prin „îngăduință" 
și „complicitate".

fost interogați în șe- 
după-amiază au vor-

care au 
dința de 
bit despre crimele săvîrșite 
de naziști în Cehoslovacia. De
pozițiile martorilor au de
monstrat că Eichmann este 
implicat nemijlocit în toate a- 
ceste crime în calitate de ini
țiator și conducător al acțiu
nilor de exterminare a popu
lației evreiești.

Apoi, procurorul general* 
vorbind în numele guvernului 
izraelian, a precizat o serie de 
probleme de procedură pri
vind posibilitatea și modalita
tea interogării unor martori 
străini. El a precizat printre 
altele că martorii care nu pot 
sau nu vor să vină în Izrael* 
au posibilitatea să-și facă de
pozițiile sub jurămînt în scris 
sau verbal, în fața unui jude
cător din țara respectivă.

Problema 
legătură cu 
părării care 
Germană și
Izrael pentru a nu fi arestați 
și judecați la rîndul lor ca cri
minali de război.

a fost ridicată 
unii martori ai 

locuiesc in R. 
se tem să vină

in 
a- 
F. 
in



Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a 11. P. Romine în Polonia frățească

La recepția de Ia Szczecin

Toastul tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

La Bytom

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Dragi tovarăși și prieteni,

Vă mulțumim pentru cu
vintele prietenești, pentru 
sentimentele calde ce ați ma
nifestat Ia adresa poporului 
romîn, a Partidului Muncito
resc Romîn, pentru aprecierile 
ce ați făcut referitor Ia succe
sele obținute de țara noas
tră în opera de construire a 
socialsmului. Dați-mi voie să 
exprim recunoștința întregii 
noastre delegații pentru dra
gostea și cordialitatea tovără
șească cu care ne-ați primit 
în frumosul dv. oraș, pentru 
prilejul ce ni l-ați oferit de a 
cunoaște munca, realizările și 
proiectele de viitor ale harni
cilor și eroicilor oameni ai 
muncii din Szczecin.

Vizitarea acestui străvechi 
oraș polonez ne-a evocat încă 
o dată, in toată grozăvia sa, 
trecerea pustiitoare a barba
riei fasciste.

Ați preluat după eliberarea 
acestui pămînt polonez ruinele 
orașului distrus, mormane de 
moloz și cenușă. Cu atît mai 
demnă de admirație este 
munca cu adevărat eroică pe 
care ați depus-o aci.

Intr-un răstimp impresio
nant de scurt, Polonia socia
listă a făcut din Szczecin unul 
din cele mai importante cen
tre economice și culturale ale 
țării. Ați reconstruit orașul, 
ați dezvoltat vechile întreprin
deri, ați creat noi și puternice 
unități industriale, ați pus 
bazele unei vaste și multilate
rale activități economice, des- 
chizînd astfel Szczecînului o 
perspectivă de măreție și a- 
vînt fără precedent în istoria 
lui milenară.

Szczecinul este un exemplu 
elocvent al forței creatoare a 
poporului polonez liber și stă- 
pîn pe soarta sa, al marilor 
succese obținute de oamenii 
muncii polonezi în anii con
strucției socialiste, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Deși sîntem nu
mai de cîteva zile pe pămîn- 
tul patriei dv., noi vedem cu 
ce pași mari înaintează po
porul polonez pe drumul fău
ririi vieții sale noi, socialiste, 
cu cită hotărîre și entuziasm 
urmează el politica partidului 
și guvernului, politica de în
florire a țării, de prosperitate 
și bunăstare a celor ce mun
cesc.

Toastul tovarășului W. Migon,
președintele prezidiului Consiliului Popular Voievodal Szczecin
După ce i-a salutat pe oas

peți, W. Migon a spus :
Țara noastră este legată de 

Republica Populară Română 
prin numeroase relații econo
mice, culturale și științifice, 
iar faptul că cele două țări ale 
noastre aparțin lagărului so
cialist, precum și relațiile fră
țești care ne unesc de marea 
Uniune Sovietică, constituie 
baza de granit a independen
ței, suveranității și securității 
țărilor noastre.

După ce și-a exprimat bu
curia pentru succesele obți
nute de poporul romîn în dez
voltarea economiei și culturii; 
vorbitorul a spus:

In scurta perioadă a ultimi
lor 16 ani, sub conducerea 
partidului și a guvernului

Recepția in
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite : In seara zilei 
de 27 aprilie tovarășii Edward 
Gierek, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al 
P.M.U.P. și prim-secretar al Comi
tetului voievodal de partid Kato
wice și Ryszard Nieszporek, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
popular voievodal Katowice au 
oferit o recepfie cu prilejul vizi
tei în Silezia a delegației de

Solii poporului romîn întîmpinați 
cu dragoste frățească

(Urmare din pag. l-a) 

mea care ovaționează pe 
conducătorii romîni se afla și 
minerul Kazimir Leber.

— Are dreptate tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej - ne 
spune minerul polonez. Cu cît 
va fi mai dezvoltată economia 
noastră, economia țărilor so
cialiste, cu atît vom fi mai pu
ternici, pacea lumii va avea o 
bază mereu mai trainică !

La Sosnowiec. oraș munci
toresc cu 150.000 locuitori, mi
nerii înconjoară cu multă dra
goste pe membrii delegației 
romîne. Tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer spune entuziaști
lor locuitori :

- Ne unesc aceleași scopuri. 
Muncim pentru propășirea po
poarelor noastre. Vă urăm noi 
succese în munca voastră.

Siemianowice oferă același 
însuflețit tablou. Locuitorii se 
află pe străzi adamînd pe 
solii poporului frate romîn. 
Lozinci în romînește și polonă 
exprimă gîndurile de caldă 
prietenie ale acestor bravi 
muncitori. Ne simțim cu ade
vărat ca între frați. Răspun- 
zînd emoționantelor cuvinte 
de salut ale muncitorilor 
din Siemianowice tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spu
ne :

— Poporul romîn este un 
prieten credincios și de nădej

Realizările poporului frate 
polonez umplu de bucurie ini
mile oamenilor muncii din 
țara noastră. Și noi muncim și 
luptăm pentru același nobil 
țel : construirea socialismului, 
sîntem însuflețiți de aceleași 
mărețe idei ale marxism-Ieni- 
nismului. Pe baza aplicării 
politicii leniniste de industria
lizare socialistă a țării, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, poporul nostru 
a obținut succese importante 
în dezvoltarea economiei na
ționale, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai al maselor. 
Făcînd bilanțul acestor mari 
realizări, Congresul al III-lea 
al P.M.R. a consfințit victoria 
socialismului în R. P. Romî- 
nă și a adoptat directivele cu 
privire la planul de 6 ani și 
la schița programului econo
mic pe 15 ani, deschizînd per
spectivele largi ale desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Puternicul ajutor interna
ționalist pe care U.R.S.S. il 
dă atît Poloniei cit și Romi- 
niei, colaborarea tovărășească 
statornicită între toate țările 
socialiste, ne dau posibilitatea 
de a rezolva cu succes proble
mele complexe ale făuririi și 
dezvoltării bazei tehnico-ma- 
teriale a noii noastre orîn- 
duiri.

Colaborarea multilaterală 
romîno-polonă este un exem
plu elocvent al eficacității re
lațiilor internaționaliste de 
tip nou înfăptuite între țările 
socialiste. Tratativele duse de 
către delegația noastră de 
partid și de stat, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, cu conducătorii par
tidului și guvernului polonez 
au demonstrat că există po
sibilități mari pentru lărgirea 
considerabilă a schimburilor 
economice, științifice și cultu
rale, precum și a cooperării 
socialiste dintre țările noastre. 

Pe măsură ce înaintăm pe 
drumul socialismului, cola
borarea romîno-polonă se dez
voltă necontenit, cimentind 
din ce în ce mai puternic prie
tenia și așa indestructibilă 
dintre Romînia și Polonia.

Pentru ca mărețele noastre 
planuri de progres și prosperi
tate să se înfăptuiască cu 
succes, este însă nevoie de 
pace. Acestui țel — menți
nerea și apărarea păcii în lu
me — popoarele, partidele și 
țările noastre îi închină toate 

popular, Szczecinul acoperit 
de schele și verdeață a deve
nit expresia realizărilor obți
nute de poporul polonez în 
marea operă de construire a 
socialismului. Și astăzi, in ciu
da eforturilor disperate și a 
manevrelor imperialiștilor și 
ațițătorilor la război, noi nu 
sintem singuri în veghea asu
pra frontierelor noastre de ne
clintit și juste de pe Odra și 
de pe malul Balticii. împreună 
cu noi, cu întregul popor po
lonez, popoarele Uniunii Șovie- 
tice și ale țărilor de democra
ție populară, printre care și 
Republica Populară Romînă, 
veghează asupra frontierelor 
noastre din apus.

Populația orașului Szczecin 
v-a primit, dragi prieteni, cu 

cinstea delegației romîne
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

La recepție au participat tova
rășii Aleksander Zawadzki, Zenon 
Kliszko, Zenon Nowak și alte per
sonalități care întovărășesc pe 
oaspeții romîni în călătoria lor 
prin Polonia, precum și numeroși 
reprezentanți ai vieții politice, e- 
conomice și culturale a Sileziei.

de al poporului polon. Con
struim socialismul și luptăm 
sub steagul marxism-leninis- 
mului. Popoarele noastre și 
celelalte popoare din lagărul 
socialist reprezintă o forță de 
care nu pot să nu țină seama 
cercurile imperialiste care vor 
să frîneze mersul nostru îna
inte. Dacă o să-i mănînce spi
narea pe domnii imperialiști 
se va găsi cine să-i scarpine...

Răsună aplauze furtunoase. 
Mineri și siderurgiști caută 
să-și facă loc spre a-i strînge 
mîna tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, spre a-i spune 
cîteva cuvinte de salut.

Bytomul este un centru in
dustrial cu o istorie de 105 
ani. Istoria acestei uzine este 
zbuciumată precum era traiul 
muncitorilor în vremea regi
mului capitalist. Deseori uzina 
și-a închis porțile cînd aface
rile patronilor nu mergeau 
bine. Atunci peste Bytom se 
cobora lințoliul îngrozitor al 
șomajului. Anii de după elibe
rare au adus adevărata înflo
rire a acestui puternic oraș 
muncitoresc.

In fața uzinelor are loc un 
însuflețit miting. In uralele 
muncitorilor vorbesc tovarășul 
Alexander Zawadzki și Ion 
Gh. Maurer.

Spre ora prînzului înalții 
oaspeți romîni, aclamați de 
muncitori, vizitează impunăto

forțele lor. In prezent provo
catorii la război își intensifi
că activitatea, pun la cale noi 
acte agresive, care produc o 
adîncă îngrijorare in rindurile 
popoarelor.

In planurile forțelor răz
boiului, un rol dintre cele mai 
nefaste îl joacă militariștii de 
la Bonn, care, sprijiniți și 
încurajați de puterile occiden
tale, își etalează cu tot mai 
mult cinism scopurile agresive 
și pretențiile revanșiste la a- 
dresa unor țări vecine printre 
care și R. P. Polonă. Milita
riștii vest-germani nutresc 
însă iluzii deșarte. Granițele 
Poloniei, ca ale oricărei țări 
socialiste, sînt apărate de for
ța de granit a lagărului socia
list. Frontiera Oder-Neisse — 
frontieră a păcii și prieteniei 
cu poporul german — este 
sacră și inviolabilă.

In interesul cauzei păcii și 
securității în Europa, al des
tinderii internaționale se im
pune cu acuitate încheierea 
tratatului de pace cu ambele 
state germane și transforma
rea Berlinului occidental în- 
tr-un oraș liber, demilitarizat. 
Aceasta este singura cale re
zonabilă de lichidare a rămă
șițelor celui de-al doilea răz
boi mondial, de rezolvare 
pașnică a problemei germane, 
de normalizare a situației pe 
continentul nostru.

Guvernele țărilor noastre 
sînt hotărîte să depună și în 
viitor eforturi susținute pen
tru dezarmarea generală și 
totală, destinderea internațio
nală, pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice 
între popoare, pentru apăra
rea păcii în lume.

Dați-mi voie, dragi tovarăși, 
să toastez pentru eroicul 
popor polonez, constructor al 
socialismului, pentru încerca
tul său conducător — Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, 
pentru Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Wladys- 
law Gomulka!

Pentru succesul deplin al 
oamenilor muncii din Voievo
datul Szczecin în activitatea 
lor creatoare!

Pentru prietenia dintre po
porul romîn și poporul polo
nez !

Pentru unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist!

Pentru pace în lumea în
treagă !

bucurie sinceră și dorește ca 
vizita dumneavoastră, din pă
cate scurtă, în orașul nostru; 
să confirme încă o dată conți
nutul nou al prieteniei polono- 
romine bazată pe o profundă 
comunitate ideologică, pe prin
cipiile internaționalismului 
proletar și ale marxism-leni- 
nismului veșnic viu.

W. Migon a toastat pentru 
noi succese ale poporului ro
mîn și pentru conducătorul său 
— Partidul Muncitoresc Ro
mîn, pentru prietenia de nez
druncinat dintre Polonia și 
Romînia, pentru unitatea mă
rețului lagăr socialist, pentru 
pace și socialism, în sănăta
tea tovarășilor Gheorghiu-Dej, 
Maurer și a celorlalți oaspeți.

In timpul recepției care s-a 
desfășurat înfr-o atmosferă foarte 
cordială, tovarășii Ryszard Niesz
porek și Gh. Gaston Marin au 
rostit toasturi.

In cursul aceleiași seri delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne a 
plecat spre Varșovia. Ea este în
tovărășită de Aleksander Zawad
zki și de persoanele oficiale care 
au însoțit delegația romînă în 
călătoria prin Polonia.

rul bluming. Directorul Com
binatului Jezde Copyk dă de
tailate explicații.

întâlnirea cu muncitorii a- 
cestei fabrici se încheie la 
club. Aici oaspeții romîni pri
mesc frumoase cadouri execu
tate de muncitorii din uzină.

— Primim aceste cadouri ca 
un simbol al dragostei, al sen
timentelor de prietenie pe care 
poporul polon le are față de 
poporul romîn ca un semn al 
colaborării frățești între țările 
noastre — spune tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In cursul dimineții delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Ro
mîne a vizitat și planetariul 
din Katowice. După amiază; 
delegația a vizitat fostul 
lagăr nazist de extermi
nare de la Oswiecim. Aici, de
legația romînă a depus o co
roană de flori, pe panglica 
căreia se putea citi :„In semn 
de omagiu milioanelor de vic
time ale fascismului german — 
Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne". După depune
rea coroanei delegația a scris 
în cartea de onoare : „îngrozi
toarea mărturie a barbariei 
hitlcriste trebuie să mobilizeze 
la luptă hotărîtă împotriva 
războiului, împotriva fascis
mului, pentru triumful în lu
me al socialismului".

Dragi tovarăși,

Timpul desigur scurt, dar 
atît de plăcut petrecut în mij
locul eroicei muncitorimi din 
întreprinderile marelui centru 
industrial al voievodatului Ka
towice — muncitorime care 
ne-a primit și ne-a înconjurat 
cu atîta dragoste și căldură 
— este și va rămîne a- 
dînc întipărit în mintea și 
inimile noastre. Sîntem fe
riciți că avem prilejul să vă 
transmitem salutul frățesc și 
de luptă al muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor din R. 
P. Romînă și să vă asigurăm 
de sentimentele de .prietenie și 
dragoste tovărășească pe care 
vi le purtăm.

Ne sînt bine cunoscute tra
dițiile revoluționare glorioase 
ale proletariatului silezian, 
lupta neînfricată pe care au 
dus-o în trecut minerii și me- 
talurgiștii din Bytom, Gliwice, 
Katowice, Zabrze și din alte 
centre industriale ale acestei 
regiuni împotriva exploatării 
și asupririi. Puternicele miș
cări revoluționare din 1895, 
marea grevă din 1924, condu
să de „Comitetul celor 21“, și 
alte bătălii de clasă ale mun
citorilor din Silezia, au înscris 
pagini nepieritoare în istoria 
proletariatului polonez.

Cunoaștem, de asemenea, 
înaltul spirit patriotic, erois
mul și hărnicia ce caracteri
zează astăzi muncitorimea 
din întreprinderile regiunii 
Katowice. Știm că ea se află 
în primele rînduri ale luptei 
pentru construirea socialismu
lui, pentru înflorirea și măre
ția Poloniei.

Voievodatul Katowice, cu 
puternicele sale uzine siderur
gice, metalurgice și chimice, 
cu minele și centralele sale e- 
lectrice, care dau trei sferturi 
din minereul de fier, o treime 
din producția de oțel, 90 la 
sută din cea de huilă, 95 la 
sută din producția de zinc și 
aproape 40 la sută din produc
ția de energie electrică a ță
rii — oferă o imagine impre
sionantă a forței economiei 
socialiste poloneze.

Dezvoltarea economică înre
gistrată in anii democrației 
socialiste, aici, ca și in alte 
regiuni ale frumoasei dv. pa
trii, ilustrează în mod grăitor 
justețea politicii leniniste de 
industrializare bazată pe creș
terea cu precădere a industriei 
grele, politică aplicată con
secvent de către P.M.U.P. și 
guvernul R. P, Polone, oglin
dește marele avint pe care 
puterea populară l-a dat forțe
lor de producție ale țării.

Nivelul înalt al industriei 
grele situează R. P. Polonă în 
rîndul țărilor avansate din 
punct de vedere industrial. 
Felicităm cu căldură pe bravii 
mineri polonezi, datorită

Dragă tovarășe Gheorghiu- 
Dej,

Dragă tovarășe Maurer;
Dragi prieteni romîni;
Tovarăși șj cetățeni,

Silezia muncitoare salută 
astăzi delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului Republicii Populare 
Romîne condusă de Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne. Ea o salută, așa cum 
se obișnuiește în Polonia, din 
toată inima, ca pe soli bine- 
veniți ai poporului frate ro
mîn, ai aliaților și prietenilor 
noștri, ai tovarășilor noștri de 
luptă pentru țeluri comune; 
pentru prosperitatea țărilor 
noastre și bunăstarea popoare
lor noastre, pentru puterea și 
unitatea marii familii a state
lor socialiste, pentru pace șî 
socialism.

Programul vizitei scurte dar 
rodnice a dragilor noștri prie
teni romîni în Polonia; preve
dea vizitarea Sileziei — cen
tru al bogatelor tradiții ale 
luptelor de clasă și de elibe
rare națională, importantă 
bază a puterii noastre indus
triale și a construcției noastre 
socialiste.

Istoria pământului silezian 
este foarte bogată. Am dori ca 
să amintim ceva din trecutul 
său dragilor noștri prieteni. 
Aici, în Silezia, masele mun
citoare au dus veacuri de-a 
rîndul, lupta pentru libertatea 
națională și socială, lupta 
pentru unificarea cu patria 
mamă. Aici, în Silezia, în 
decursul a zeci și zeci de ani 
creștea mișcarea muncitoreas
că revoluționară marxistă, se 
căleau luptătorii și activiștii 
partidului Comunist Polonez 
și ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Cînd în 1939 hoardele hitle- 
riste au trecut frontierele 
noastre, muncitorii și țăranii 
silezieni, precum și numeroși 
foști participanți la insurecții
le sileziene s-au ridicat cu 
hotărîre pentru a bara ca
lea fascismului, pentru a apă
ra libertatea lor și a patriei 
lor poloneze.

Aici, după eliberare, munci
torii polonezi ajutați de ingi
neri și tehnicieni, de oameni 
de știință și profesori, conduși 
de partidul clasei muncitoare, 
au făurit osatura forței indus
triale, științifice, tehnice și 
culturale a patriei noastre 
populare, socialiste. Astăzi; 
Silezia, întregul voievodat Ka
towice, distins cu Ordinul 
„Constructorul Poloniei popu

muncii cărora Polonia a ocu
pat anul trecut primul loc in 
Europa și al doilea loc in 
lume in domeniul exportului 
de huilă.

Pe temelia trainică a succe
selor dobindite, se înalță neîn
cetat edificiul socialismului, 
se dezvoltă intens diferitele 
ramuri ale economiei națio
nale, crește continuu nivelul 
de trai al poporului. Aninând 
o privire oricit de sumară a- 
supra orașului Bytom, cu în
treprinderile sale, cu noile 
sale cartiere de locuit, cu uni
tățile sociale și așezămintele 
sale culturale, am putut vedea 
încă o dată cit de mare este 
grija pe care o manifestă 
partidul și guvernul țării dv. 
pentru condițiile de viață ale 
celor ce muncesc, ce roade 
bogate aduce socialismul oa
menilor muncii. Toate acestea 
nu pot decit să sporească și 
mai mult încrederea poporu
lui în justețea drumului pe 
care merge, hotărârea sa de 
a-și închina toate forțele cau
zei socialismului.

De patru zile de cînd ne 
aflăm în frumoasa dv. patrie, 
simțim cu putere, la fiecare 
pas, pulsul intens al muncii 
harnice și avîntate a poporu
lui polon care traduce în viață 
cu succes prevederile planu
lui cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale. Consta
tarea principală pe care o fa
cem străbătînd unele din re
giunile țării dv, vizitînd dife
rite localități șj întreprinderi 
și întîlnindu-ne cu oamenii 
muncii, este că Polonia înain
tează cu pași fermi pe calea 
progresului și bunăstării, că 
poporul urmează cu încredere 
Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, călăuza sa sigură în 
opera de făurire a vieții noi, 
socialiste.

Linia progresului continuu 
și multilateral este, tovarăși, 
o trăsătură caracteristică co
mună tuturor țărilor socialis
te. Aș vrea să mă folosesc de 
acest prilej pentru a vă spune 
cîte ceva și despre propria 
noastră țară, despre victoriile 
obținute de poporul romîn în 
construirea socialismului, des
pre perspectivele sale de vii
tor. Vă este cunoscută moște
nirea grea pe care a primit-o 
în Romînia puterea populară 
de la vechiul regim, nivelul 
economic scăzut de la care a 
pornit poporul romîn în opera 
de construire a socialismului. 
Invingind greutățile inerente 
începutului, urmînd cu încre
dere și devotament politica 
justă, marxîst-leninistă, a Par
tidului Muncitoresc Romin, 
poporul nostru a lichidat in
tr-un timp istoricește scurt 
înapoierea trecutului și a fă
cut din Romînia o țară de ne
recunoscut.

Cuvîntarea tovarășului Aleksander A. Zawadzki
lare", este pentru întreaga Po
lonie un exemplu de activita
te în producție și pe plan so
cial, de bună administrare e- 
conomică și de maturitate po
litică. In cursul recentelor ale
geri pentru Seim și consiliile 
populare, locuitorii Sileziei 
și-au manifestat în mod grăi
tor atitudinea ideologică și 
politică.

Dragi prieteni,
Vizita prietenilor noștri ro

mîni este expresia legăturilor 
din ce în ce mai strinse de co
laborare politică, economică și 
culturală care unesc țările 
noastre.

De Romînia nouă sîntem 
uniți prin ideologia noastră co
mună marxist-leninistă și prin 
construirea socialismului. Sîn
tem uniți prin apartenența 
noastră la puternica comuni
tate a lagărului socialist a că
rei forță de avangardă o repre
zintă Uniunea Sovietică și în 
cadrul căruia Polonia populară 
și Republica Populară Romînă 
sînt verigi trainice. Sîntem 
uniți prin conștiința sarcinilor 
care stau în fața forțelor so
cialiste și democratice din lu
mea întreagă în lupta pentru 
o pace trainică, pentru dezar
marea generală și totală, pen
tru interzicerea armelor ato
mice, pentru lichidarea com
pletă a jugului rușinos al colo
nialismului, împotriva atacuri
lor tîlhărești ie imperialiști
lor și mercenarilor lor la a- 
dresa popoarelor mai mici.

Sîntem uniți prin năzuința 
noastră comună ca lumea să 
poată trăi și progresa potrivit 
posibilităților pe care le oferă 
dezvoltarea fără precedent a 
gîndirii științifice și tehnice, 
după posibilitățile pe care le 
oferă realizările istorice ale ge
niului uman a căror expresie 
supremă și simbol le-au con
stituit zborul eroicului cosmo
naut Gagarin.

Numeroase elemente comune 
ale trecutului unesc Polonia și 
Romînia. Țările noastre au fost 
odinioară țări înapoiate, slabe, 
depinzând de voința și de bu
nul plac al puterilor imperia
liste. Balastul vestigiilor feu
dalismului, precum și politica 
guvernelor conduse de capita
lul național și străin le con
damnaseră la o stare de îna
poiere, iar masele populare de 
la orașe șî sate erau sortite 
mizeriei și nesiguranței.

Trecerea puterii și bogățiilor 
naționale in miinile muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor 
— datorită victoriei armatei so
vietice asupra hitlerismului — 
forța vitală a ideilor socialis
mului, ajutorul frățesc al Uni
unii Sovietice, energia descă

Pornind de la premiza leni
nistă că baza dezvoltării între
gii economii naționale și a 
ridicării nivelului de trai al 
poporului este industria grea, 
cu pivotul său industria con
strucției ce mașini, partidul 
și guvernul țării noastre au 
acordat o atenție neslăbită ra
murilor industriale cheie. Fa
ță de 1938 — anul indicelui 
economic cel mai înalt din 
timpul regimului burghezo- 
moșieresc — R. P. Romînă a 
produs in 1960 de aproape 7 
ori mai mult oțel, de aproape 
6 ori mai multă fontă, de 7 
ori mai multă energie electri
că. de peste 8 ori mai mult 
cocs metalurgic, de 10 ori mai 
multe mașini, iar în ultimul 
deceniu industria chimică și-a 
sporit producția de aproape 6 
ori și jumătate.

Au înflorit regiuni ale țării 
altădată părăsite, au fost con
struite mari uzine, fabrici mo
derne și centrale electrice care 
umplu de bucurie și mîndrie 
inimile oamenilor muncii din 
patria noastră. Insușindu-și 
într-un timp scurt experiența 
necesară, folosind cu tot mai 
multă pricepere tehnica nouă, 
dînd dovadă de eroism și ab
negație, clasa muncitoare își 
îndeplinește cu cinste marile 
sarcini care-i revin în con
struirea socialismului. In pre
zent, la chemarea partidului, 
în întreaga țară s-a deschis 
un larg front de luptă pentru 
ridicarea calității tuturor pro
duselor la nivelul celor mai 
bune produse similare de pe 
piața mondială.

Realizări importante au fost 
obținute și în înfăptuirea poli
ticii partidului de transforma
re socialistă a agriculturii pe 
care majoritatea țărănimii; 
convingîndu-se prin propria 
sa experiență că aceasta re
prezintă singura cale ce duce 
la eliberarea sa de exploatare, 
la bunăstare și belșug, a îm
brățișat-o cu încredere. Pe 
baza întăririi și consolidării 
continue a unităților socialis
te din agricultură, a înzestră
rii satului cu cadre speciali
zate, tractoare, mașini agrico
le și îngrășăminte chimice, 
producția agricolă crește de la 
an la an, asigurînd nevoile 
industriei și consumului.

In țara noastră socialismul 
a triumfat. Oamenii muncii 
simt din ce în ce mai mult 
în viața lor de fiecare zi roa
dele orânduirii socialiste. Ni
velul lor de trai material și 
cultural se ridică neîncetat. 
Sub conducerea partidului, ei 
pășesc acum spre o nouă etapă 
importantă in istoria țării noas
tre — spre etapa desăvârșirii 
construirii socialismului. Con
știent că muncește pentru sine 
însuși și că prin lupta și în
făptuirile sale își aduce apor
tul la întărirea continuă a la

tușată a poporului devotat 
patriei sale — au schimbat ra
dical înfățișarea statelor noas
tre, au schimbat locul pe care 
îl ocupau în lume.

Astăzi, Polonia și Romînia 
se dezvoltă intr-un ritm 
incomparabil cu cel al orică
rui stat capitalist. Planul de 
șase ani de dezvoltare a Re
publicii Populare Romîne va 
contribui Ia dezvoltarea con
tinuă a economiei socialiste, 
la prosperitatea tuturor dome
niilor de activitate.

Prietenii noștri romîni au 
prevăzut in planul lor ca în 
1965 valoarea producției glo
bale a industriei lor să se du
bleze în raport cu anul 1959. 
Potrivit acestui plan, aproxi
mativ 180 de noi întreprin
deri vor fi construite în cursul 
planului de șase ani. Planul 
de șase ani pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea pro
gresului tehnic, precum și pe 
îmbunătățirea calității pro
ducției.

Nu există în Romînia între
prindere sau colectiv de mun
că care să np-și fi luat anga
jamente concrete în acest 
sens, și acesta este un fapt 
semnificativ.

Producția agricolă va crește 
de asemenea simțitor. ' Secto
rul socialist cuprinde în Ro
mînia peste 83 la sută din su
prafața agricolă, ceea ce con
stituie o dovadă incontestabilă 
a creșterii încrederii țăranilor 
în agricultura colectivizată.

Peste 70.000 de tineri frec
ventează in prezent institutele 
de invățămint superior din 
Romînia. înainte de război nu 
existau în Romînia decît 6.000 
de ingineri; în timp ce astăzi 
numărul lor este de aproxima
tiv 60.000. Poporul romîn înre
gistrează succese asemănă
toare în toate domeniile eco
nomiei. naționale, culturii și 
învățămîntului, ocrotirii să
nătății etc.

Vizita prietenilor noștri ro- 
mini ne dă prilejul unor largi 
schimburi de experiență și de 
păreri în probleme care ne 
interesează și care privesc re
lațiile noastre reciproce; ca și 
situația internațională.

Convorbirile rodnice pe care 
le-am avut pînă acum cu prie
tenii noștri romîni au subli
niat unitatea profundă a 
punctelor noastre de vedere 
în ce privește toate proble
mele esențiale care interesea
ză statele și popoarele noastre, 
partidele noastre, precum și 
posibilitatea lărgirii continue 
a colaborării noastre economi
ce, științifice, tehnice șj cul
turale.

Voi arăta numai că în pe
rioada 1961—1965 schimburile 

gărului socialist, la creșterea 
forțelor socialismului în în
treaga lume, poporul romîn 
își sporește și mai mult efor
turile în această măreață ope
ră.

Un factor important care a 
asigurat și asigură victoriile 
poporului nostru este ajutorul 
multilateral și dezinteresat; 
ajutorul de frate, pe care 
Uniunea Sovietică ni-1 acordă 
și ni l-a acordat de-a lungul 
întregii perioade a construc
ției socialiste. Acest ajutor; 
precum și colaborarea frățeas
că intemaționalistă statornici
tă între toate țările socialiste; 
accelerează dezvoltarea fiecă
reia în parte, dînd posibilitate 
celor care au pornit de la un 
nivel mai scăzut să progrese
ze într-un ritm care să per
mită intrarea mai mult sau 
mai puțin simultană a tuturor 
în comunism.

Tovarăși,
Colaborarea frățească dintre 

poporul romîn și poporul po
lonez se desfășoară satisfăcă
tor în interesul ambelor noas
tre țări și al lagărului socia
list în ansamblul său. Sîntem 
încredințați că vizita delega
ției de partid și de stat a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dis
cuțiile purtate cu conducăto
rii polonezi, vor avea drept 
consecință descoperirea și va
lorificarea unor noi și impor
tante posibilități pentru lărgi
rea relațiilor noastre econo
mice, științifice și culturale, 
spre folosul ambelor noastre 
țări, întărind și mai mult 
buna noastră prietenie — con
tribuție importantă la cimen
tarea și mai puternică a lagă
rului socialist.

Călăuzindu-se neabătut de 
Declarația de la Moscova a 
partidelor comuniste șj mun
citorești — măreț document 
programatic al întregii miș
cări comuniste internaționale
— partidele și guvernele noas
tre își vor da și pe viitor în
tregul lor aport la întărirea 
unității lagărului socialist, la 
creșterea forței sale materiale 
și politice, la victoria socialis
mului și comunismului.

Tovarăși,
Pășind hotarul voievodatu

lui dv. și trecînd pe teritoriul 
voievodatului vecin, Cracovia; 
ne vom opri la Oswiecim. Nu 
poți vorbi de acest tragic 
vestigiu al barbariei fasciste
— groaznic combinat al morții 
în care au fost exterminați 4 
milioane de oameni — fără să 
te duci eu gindul la problema 
vitală care continuă să fră- 
minte toate popoarele lumii; 
problema păcii și războiului.

Față de perioada celui de-al 
doilea război mondial situația 

comerciale dintre țările noas
tre se vor dubla în compara
ție cu cincinalul trecut și că 
livrările reciproce de mașini 
și instalații vor crește simți
tor. Sîntem astăzi în măsură 
să planificăm livrări reciproce 
de echipament complex pen
tru întreprinderi industriale.

Planurile de perspectivă 
(pînă în 1980) elaborate de ță
rile noastre, prevăd o mare 
dezvoltare a colaborării noas
tre în domeniul specializării și 
cooperării producției.

An de an contactele între 
organizațiile noastre științifice 
culturale, cooperatiste, de ti
neret etc.; devin din ce în ce 
mai strînse.

Tovarăși, vizita delegației 
romîne de partid și guverna
mentale coincide cu desfășu
rarea pe arena internațională 
a unor evenimente care au re
ținut îndeaproape atenția po
porului polonez, evenimente 
care au arătat lumii întregi 
cît de justă a fost analiza ac
tualei situații internaționale 
făcută la recenta consfătuire a 
celor 81 de partide comuniste 
și muncitorești de la Moscova. 
Evenimentele din Congo, ata
cul banditesc împotriva Cu
bei, penetrația militară a im
perialismului american în 
Laos, puciul fasciștilor și na
ționaliștilor în Algeria provin 
din aceeași sursă — eforturile 
disperate de a frîna procesul 
de eliberare al popoarelor co
loniale și dependente sau se- 
midependente de exploatarea 
marilor monopoluri și trusturi. 
Aceste evenimente dovedesc 
că în ciuda numeroaselor lec
ții din trecut; forțele care fac 
totul pentru menținerea vechii 
orânduiri nu capitulează, ele 
ațîță continuu conflicte pri
mejdioase pentru pacea mon
dială. Toate acestea ne obligă 
să ne întărim vigilența, să ne 
întărim unitatea, să demascăm 
uneltirile imperialiștilor și ale 
complicilor lor.

Lumea este astăzi teatrul 
unei lupte istorice între for
țele socialismului, ale păcii; 
libertății și progresului, pe de 
o parte și forțele agresiunii 
și războiului, ale exploatării 
și oprimării de clasă, și, pen
tru încă numeroase popoare; 
— ale aservirii naționale pe 
de altă parte. Totuși, au apus 
pentru totdeauna vremurile 
cînd imperialiștii puteau să 
determine după bunul lor plac 
soarta lumii. Astăzi, fiecare 
acțiune a cercurilor imperia
liste se lovește de.riposta tot 
mai puternică a forțelor care 
luptă pentru autodeterminare; 
libertate și suveranitate, pen
tru pace și progres. 

în lume s-a schimbat radical. 
Astăzi rolul hotărîtor pe are
na mondială îl au forțele păcii 
și progresului: țările socia
liste și celelalte state iubitoa
re de pace, clasa muncitoare 
internațională, milioanele și 
milioanele de partizani ai pă
cii. Zi de zi, pe toate conti
nentele globului, se confirmă 
strălucita teză a Consfătuirii 
de la Moscova care afirmă că 
astăzi războiul poate fi evitat, 
că mîna agresorilor poate fi 
oprită, că popoarele pot im
pune pacea.

Situația internațională evi
dențiază însă că forțele răz
boiului continuă să întreprin
dă acțiuni care periclitează 
cauza păcii generale. Cele pe
trecute în Cuba ne arată lim
pede acest lucru.

Un pericol serios pentru 
pace continuă să-l reprezinte 
activitatea militariștilor din 
R. F. Germană, care proferea
ză cu îndrăzneală și obrăzni
cie sporită amenințări revan
șarde la adresa Poloniei și Ce
hoslovaciei. Este timpul ca gu
vernul de la Bonn să înțeleagă 
că granițele țărilor socialiste 
sînt apărate de forța invinci
bilă a întregului nostru lagăr; 
că ele sînt inviolabile.

Militînd activ pentru coexis
tență pașnică și destindere in
ternațională, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru 
rezolvarea prin tratative a tu
turor problemelor litigioase, 
țările noastre își Sporesc vigi
lența față de acțiunile forțelor 
agresive și iau măsuri pentru 
întărirea continuă a capacită
ții lor de apărare și pentru a- 
sigurarea păcii.

Guvernele R. P. Romîne și 
R. P. Polone au convingerea 
că principiile păcii și colabo
rării între popoare vor sfîrși 
prin a se impune ca singura 
cale rațională în relațiile 
dintre state.

Dragi tovarăși,
Dragi cetățeni ai orașului 

Bytom,
Permiteți-mi să vă mulțu

mesc încă o dată pentru pri
mirea cordială pe care ne-ați 
făcut-o și să vă urez succes 
deplin în întreaga dv. activi
tate închinată cauzei socialis
mului- și păcii.

Să trăiască și șă se întăreas
că prietenia dintre Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Populară Polonă, dintre 
poporul romîn și poporul po
lonez !

Trăiască Partidul Muncito
resc Unit Polonez, conducăto
rul încercat al poporului po
lonez !

Trăiască guvernul R. P. Po
lone !

Trăiască puternicul lagăr 
socialist!

Să trăiască pacea în lumea 
intreagă!

Putem fi mândri că in aceas
tă epocă grea, popoarele noas
tre joacă un rol activ în rân
durile comunității noastre so
cialiste, în rindurile celor 
care luptă pentru pace și 
progres, că glasul nostru 
are greutate în lume, gla
sul nostru care sprijină ini
țiativele pașnice ale Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări so
cialiste și iubitoare de pace, 
că statele noastre — Polonia 
populară și Romînia populară 
au prezentat inițiative pașnice 
proprii.

Constatăm cu o deosebită 
satisfacție că Republica Popu
lară Romînă sprijină întruto- 
tul poziția noastră cu privire 
Ia problema germană, că ea 
consideră, ca și noi, că fron
tiera de pe Oder și Neisse 
este o frontieră a păcii și că, 
ca și noi, ea întreține relații 
frățești cu statul german paș
nic — Republica Democrată 
Germană, că se pronunță pen
tru încheierea grabnică a unui 
tratat de pace cu cele două 
state germane, pentru regle
mentarea problemei Berlinu
lui occidental într-un spirit 
conform intereselor păcii. Re
publica Populară Romînă se 
opune cu hotărîre, ca și noi, 
politicii de război rece promo
vate de neohitleriștii și mili
tariștii din R. F. Germană.

Dragi tovarăși și prieteni 
romîni,

Vizita dv., ca și vizita făcută 
în țara dumneavoastră în anul 
1958 de delegația noastră de 
partid și guvernamentală con
dusă de tovarășul Gomulka, 
constituie un aport prețios și 
creator la cauza dezvoltării 
continue și multilaterale a cola
borării între popoarele și parti
dele noastre, la cauza luptei 
noastre comune pentru pace și 
socialism, la cauza consolidă
rii continue a unității de 
nezdruncinat a statelor lagă
rului socialist.

Vă urăm din toată inima 
scumpi tovarăși, și dv. dragă 
tovarășe Gheorghiu-Dej, și 
prin intermediul dv. întregu
lui popor romîn, precum si 
Partidului Muncitorese Romîn 
cele mai mari succes ee în 
munca dv. de construire a so
cialismului și multă fericire.

Trăiască Republica Populară 
Romînă !

Trăiască poporul romîn și 
conducătorul său — Partidul 
Muncitoresc Romîn 1

Să trăiască și să se întăreas
că prietenia frățească polono- 
romînă !

Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a țărilor lagăru
lui socialist!

Trăiască Pacea I
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