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Ziua Forțelor Armate
ale R. P. R.

P“ OPORUL' NOSTRU muncitor, 
sărbătorește astăzi Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 

Romtne, scut de nebiruit al cuceririlor re
voluționare ale poporului nostru munci
tor, al suveranității și independenței pa
triei noastre.

Cu 11 ani ta urmă, clnd Romtnia îm
pinsă de către Germania hitler istă șl dic
tatura antonesciană participa la crimi
nalul război de jaf și cotropire împotriva 
popoarelor Uniunii Sovietice, Guvernul 
Sovietic a aprobat la 2 octombrie 1943, la 
cererea prizonierilor romîni aflați în 
U.R.S.S. înființarea primelor mari uni
tăți de voluntari romîni care să lupte cu 
arma în mînă pentru eliberarea patriei. 
Astfel s-a format divizia de panduri „Tu- 
dor Vladimirescu" care a luptat alături 
de ostașii sovietici pentru înfrîngerea 
Germaniei hitleriste și eliberarea popoa
relor de sub robia fascistă.

„Jur poporului meu, robit de nemți, să 
lupt pînă la capăt pentru eliberarea lui“... 
Acesta era jurămtntul pandurilor.
■ Ei au purtat cu bărbăție faldurile dra
pelului nostru peste cîmpiile și munții 
patriei eliberate, departe peste Tisa, in 
munții Tatrei. In iureșul luptelor, în în
cleștarea marilor bătălii, sau la focul 
prietenesc de tabără în ceasurile scurte 
de popas ostășesc, s-a cimentat prietenia 
și frăția de arme romîno-sovietică.

Această frăție de arme are rădăcini 
adînci. Veacuri de-ă rîndul, marele popor 
de la răsărit ne-a fost un prieten cre
dincios în zilele de cumpănă. Armatele 
rusești, cazacii zaporojeni au ajutat pe 
moldoveni să înfrîngă trufia oștilor 
otomane cotropitoare. Mărturie a acestor 
legături de veacuri stau victoriile obți
nute împreună împotriva jugului turcesc, 
contribuția hotărîtoare a oștilor rusești 
de sub comanda generalului Scobelev la 
cucerirea independenței de stat pe cîm- 
purile de bătălie ale războiului din 1877.

Mărturie a prieteniei de neclintit stă 
eroismul cu care au luptat, alături de 
glorioșii fii ai patriei sovietice, miile de 
ostași romîni în frunte cu pandurii Divi
ziei „Tudor Vladimirescu-Debrețin" pe 
frontul antihitlerist.

Glorioase sînt tradițiile de luptă ale Ar
matei noastre Populare. Neșterse vor ră- 
mîne în amintirea poporului romîn, a mi
litarilor Forțelor noastre Armate, vitejia, 
eroismul și dragostea de țară de care au 
dat dovadă oștenii lui Mircea cel Bătrîn. 
Dătătoare de încredere și credință în vic
torie va rămîne izbînda strălucită de la 
Vaslui (Podul înalt) obținută de oștenii 
lui Ștefan cel Mare asupra oștilor semi- 
lunei, precum și altele ctștigate împo
triva acelorași cotropitori.

Lupta pentru eliberarea națională de sub 
jugul imperiului otoman cunoaște nenu
mărate bătălii în care s-a afirmat cu o 
deosebită tărie eroismul și dîrzenia osta
șului romîn, conștient că luptă pentru o 
cauză dreaptă.

Faptele de glorie ale maiorului Ene Con
stantin, ale maiorului Șonțu, ale căpitanu
lui Valter Mărăcineanu, cel care a înfipt 
primul drapelul romînesc pe reduta de la 
Grivița, ale sergentului Ion Grigore al

Lucăl, care a capturat drapelul eu semi
lună al redutei Grivița și al atîtor eroi ai 
războiului pentru independență sînt nume 
dragi oamenilor muncii din țara noastră, 
iar faptele lor de arme, de vitejie și ero
ism sînt cinstite.

Aceste tradiții militare sădesc în ini
mile ostașilor noștri mîndria îndreptățită 
a unui trecut vitejesc de lupte în slujba 
poporului. Ele constituie un nesecat izvor 
de învățăminte de felul cum trebuie slu
jită patria. Militarii noștri cinstesc și cul
tivă cu dragoste aceste tradiții care au 
fost continuate pe o treaptă mai sus prin 
eroicele lupte purtate de oștenii romîni în 
bătăliile pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

Armata noastră populară, prin caracte
rul și compoziția sa, prin nobilele sarcini 
ce-i revine se deosebește fundamental de 
armata Romîniei burghezo-moșierești și 
de oricare armată capitalistă. Armata 
R.P.R. își trage seva din forța și tăria re
gimului democrat-popular, din legătura ei 
de nedesfăcut ou poporul muncitor, din 
faptul că este condusă de către Partidul 
Muncitoresc Romîn. Armata noastră este 
armata muncitorilor și a țăranilor munci
tori, armata frăției dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale. In rîndurile ei își 
fac datoria față de patrie fii oamenilor 
muncii fără deosebire de naționalitate. In
tre ofițeri și soldați există o legătură trai
nică și relații principiale, izvorîte din fap
tul că au interese și țeluri comune, că 
slujesc aceleași cauze mărețe.

Militarii noștri își însușesc din bogata 
experiență sovietică, chezășia succeselor, 
se străduiesc să se apropie de înaltul 
model pe care-I reprezintă ostașul sovie
tic.

Educați în spiritul dragostei înflăcă
rate față de patrie și de poporul munci
tor, avînd în față exemplul eroilor sovie
tici, ostașii Armatei noastre Populare de
vin militari cu o înaltă ținută morală și 
ostășească, apărători curajoși și vajnici ai 
patriei noastre. Intărindu-și vigilența îm
potriva dușmanilor de clasă, ostașii noș
tri au dovedit un înalt patriotism, au do
vedit că ei slujesc interesele poporului 
muncitor. Numele unor eroi ai poporului 
nostru ca sergentul major Belate Alex
andru sau ai grănicerilor eroi Radu A. 
Ion, Rusu Avram Vasile și alții, care au 
căzut apărînd pînă în ultima clipă pos
tul încredințat, sînt cinstite și rostite cu 
dragoste de către militarii noștri. Aceste 
fapte de eroism sînt rod al educației pri
mite de militarii Forțelor noastre Armate.

Ostașii Armatei Populare Romtne sînt 
cetățeni demni, cu drepturi depline, res
pectați și iubiți de către oamenii mun
cii. Pătrunși de nobila sarcină ce le-a 
fost încredințată, ei se străduiesc neobo
sit pentru ridicarea măiestriei militare și 
a pregătirii politice; învață să cunoască 
temeinic, să îndrăgească tehnica de 
luptă, să întărească disciplina militară.

Poporul nostru înconjoară cu dragoste 
și grijă armata sa populară în care oa
menii muncii văd scutul de nebiruit al 
vieții fericite pe care o construiesc

Crește avîntul întrecerii 
pe ogoarele patriei

PLOEȘTI (de la co.
TOAMNĂ BOGATĂ ^“z^o- 

goarele regiunii Plo- 
eștl munca se desfășoară mai cu spor. Avîntul țăra
nilor muncitori este o mărturie sinceră a dorinței de 
a întîmpina cel de al II-lea Congres al Partidului și 
ziua de 7 Noiembrie cu și mai multe realizări. Che
marea la întrecere a oamenilor muncii de pe ogoare 
din regiunea Galați a fost primită cu entuziasm de 
toți țăranii muncitori din satele regiunii Ploești. La 
gospodăria colectivă „16 Februarie" din comuna Baba- 
Ana, raionul Mizil, echipele de colectiviști culeg po
rumbul, floarea-soareliji și strugurii. Colectiviștii își 
string cu grijă rodul bogat al unui an de muncă. Pe 
tarlalele recoltate mai înainte, tinerii mecanizatori 
din S.M.T. Inotești au executat arăturile adînci de 
toamnă și însămînțările. Răspunzînd chemării celor 
din Galați, colectiviștii din Baba-Ana s-au angajat 
ca în cinstea Congresului și a zilei de 7 Noiembrie să 
execute toate lucrările agricole la un înalt nivel 
agrotehnic, să facă din campania de toamnă un prim 
pas pentru îndeplinirea sarcinilor indicate de Proiec
tul de Directive cu privire la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2-3 ani.

De la aceste angajamente au trecut numai cîteva 
zile. Cu ajutorul brigăzii a Vl-a de tractoare de la 
S.M.T. Inotești colectiviștii Traian Nicolae, C. Călin, 
Ion Cocan și alții, printr-o bună organizare a muncii 
pe echipe, au reușit să însămînțeze 140 hectare cu 
griu de toamnă, 26 hectare cu secară și 20 hectare 
cu orz.

Paralel cu executarea arăturilor și însămînțărilor 
de toamnă, brigada I-a de cîmp, condusă de bri
gadierul Petre Crețu a recoltat floarea-soarelul de pe 
15 hectare, obținînd o recoltă medie de 1600 kg. la 
hectar. Totodată a început culesul porumbului, obți- 
nîndu-se o producție medie de 2.500 kg. porumb la 
hectar.

Colectiviștii din comuna Conduratu, ce se află nu
mai la 3 km. de Baba-Ana, sprijiniți de brigada a 
Vil-a de tractoriști de la S.M.T. Inotești, condusă de 
tractoristul Dinu Constantin, au terminat numai în 
3 zile însămînțatul suprafeței de 62 hectare cu griu 
de toamnă.

SUCCESELE MEC
MECANIZATORII din stațiunile de mașini 

și tractoare ale regiunii Oradea își îndepli
nesc angajamentele luate în cinstea Congre
sului al II-lea al Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. S.M.T. Nușfalău, unitate fruntașă 
pe regiune, a realizat pînă în prezent 37 la 
sută din volumul lucrărilor agricole din cam
pania de toamnă. Multă însuflețire depun 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate 
mecanizatorii din brigada a Il-a condusă de 
Emeric Balaz. Prin aplicarea metodei Bu- 
neev, ei au reușit să execute lucrări de bună 
calitate și să realizeze 58 la sută din planul 
brigăzii pentru campania de toamnă. Tracto
ristul fruntaș Geza Hegeduș a realizat peste 
60 la sută din plan, obținînd în același timp 
însemnate economii la combustibil.

Roade frumoase au cules în întrecere șl 
S.M.T.-urile din Ghiorac și Cefa care și-au 
realizat sarcinile de plan pentru campania de 
toamnă între 30-32 la sută și au economisit 
în ultimul timp peste 600 kg. de combustibil.

In întîmpinarea marilor evenimente, trac
toriștii Aurel Ardelean și Elisabeta Csanyi 
de la S.M.T. Episcopia Bihorului realizează 
zilnic cîte o normă și jumătate. De aseme
nea, ei au îmbunătățit mult calitatea lucră-

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne

Nr. M. 16
2 octombrie București

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici, ofițeri, generali șl amirali I 
Astăzi, poporul romîn sărbătorește Ziua Forțelor sale Armate.

t Vă salut și vă felicit cu prilejul celei de a 11-a aniversări a Forțelor Armate 
Lele Republicii Populare Romîne și vă urez noi succese în perfecționarea măiestriei 
Be luptă, In ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a educației politice și ostășești. în 
rinsușirea temeinică a tehnicii de luptă moderne, în întărirea ordinei, a disciplinei 
I militare și a vigilenței, în ridicarea continuă a capacității de luptă a trupelor.

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romine I
Trăiască alianța șl prietenia veșnică cu marea Uniune Sovietică!
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1
Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne 1

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General de Armată

EMIL BODNARA$

C <5 f r e

Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez
PEKIN

La OH de a 5-a aniversare a constituirii Republicii Populare Chineze, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite viteazului Partid Comunist Chinez 
fi marelui popor chinez un fierbinte salut frățesc.

Victoria istorică mondială a poporului chinez, încununată de crearea Republicii 
Populare Chineze, a însemnat o grea lovitură dată întregului sistem imperialist și 
a dat un nou și puternic avînt luptei de eliberare națională a popoarelor asuprite 
din colonii șl țările dependente. Crearea Republicii Populare Chineze a adus o uriașă 
contribuție la întărirea frontului păcii și socialismului.

In acești 5 ani de muncă și luptă eroică, poporul chinez, sub conducerea Parti- 
jKulul Comunist Chinez în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, a dobîndit mari vic
torii în consolidarea statului popular, în dezvoltarea economiei naționale și culturii. 
Aceste victorii sînt consfințite în noua constituție, recent adoptată de către Adu
narea reprezentanților populari din întreaga Chină. Prin lupta vitejilor voluntari 
chinezi .și a eroicului pepor coreean a fost înfrintă agresiunea imperialistă în Coreea.

Poporul romîn, însuflețit de dragoste și admirație pentru activitatea creatoare 
a poporului frate chinez, salută cu bucurie fiecare realizare pe calea întăririi Chinei 
noi, a ridicării nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii din China 
populară.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn urează din inimă Partidului 
Comunist Chinez noi și mari victorii în întărirea și consolidarea statului democrat- 
popular, în construirea socialismului în Republica Populară Chineză, în lupta pentru 
apărarea cauzei păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

1N FRUNTEA 
ÎNTRECERII

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

Pentru a asigura o recoltă bogată 
în anul viitor, membrii gospodării
lor colective, ai întovărășirilor a- 
gricole și țăranii muncitori cu gos
podării individuale din regiunea 
Galați muncesc cu sîrguință. Exem
plu în această direcție îl constituie 
membrii gospodăriei colective din 
comuna Cioara Doicești, care pe 
lingă faptul că au arat 400 hectare 
au și însămînțat peste 100 hectare 
cu griu.

în fruntea întrecerii desfășurate 
de colectiviști sînt brigăzile I șl II 
care au arat și însămînțat cele mai 
mari suprafețe. Din aceste brigăzi 
în mod deosebit s-au evidențiat 
Tuleș Pavel, Niță Gheorghe și al
ții. De asemenea și gospodăriile co
lective din comunele Mircea Vodă 
și Surdila au pregătit terenul în în
tregime pentru însămînțatul griu
lui, iar gospodăriile colective din 
comuna Crîmeni au depășit cu mult 
planul la arături.

Țăranii muncitori membri ai în
tovărășirii agricole din Colțea, ra
ionul Filimon Sîrbu, au însămînțat 
o suprafață de 65 hectare cu grîu. 
Urmînd exemplul colectiviștilor și 
întovărășiților, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din comuna 
Movila Miresei, raionul Brăila, au 
însămînțat pînă în ziua de 25 sep
tembrie peste 175 hectare. Tot pînă 
la această dată, țăranii muncitori 
din comuna Traian au arat o su
prafață de 190 hectare și au însă
mînțat peste 60 hectare.

ANIZATORILOR
rllor. Brigada nr. 12, condusă de mecaniza
torul Cornel Tosinschi de la S.M.T. Cefa, 
care deservește gospodăria agricolă colectivă 
din Mădănaș a reușit prin aplicarea metodei 
graficului orar să realizeze 69 la sută din 
planul pe campania de toamnă. Zilele aces
tea, brigada a început însămînțatul griului. 
Numai în două zile s-au însămînțat peste 
50 ha. cu grîu în rînduri încrucișate. Tracto
riștii Nicolae Cioară și Alexandru Boronyo 
au realizat peste 55 la sută din sarcinile de 
plan. Depășirea ritmică a planului a făcut să 
crească simțitor veniturile tractoriștilor. 
Intre 1 și 6 septembrie de exemplu, tracto
ristul Alexandru Boronyo a cîștigat peste 
1200 lei.

In întreaga regiune Oradea întrecerea so
cialistă dintre mecanizatori a avut drept re
zultat îndeplinirea planului de producție pe 
campanie, pînă în prezent, în proporție de 
30 la sută, iar a arăturilor adînci în propor
ție de 52 la sută, efectuîndu-se lucrări la o 
adîncime de 25—27 cm. Planul de desțeleniri 
al stațiunilor de mașini șl tractoare a fost 
realizat de asemenea în proporție de 160 la 
sută.

COLECTIVIȘTII 
DIN TÎRZII

APARIȚIA Proiectului de Direc
tive ale Congresului al II-lea 
al Partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următorii 2-3 ani, 
a însuflețit în muncă pe membrii 
gospodăriei colective „Flamura Ro
șie" din Tîrzii, raionul Huși. După 
ce au terminat de recoltat 36 hec
tare cu floarea-soarelui au recoltat 
pînă la data de 24 septembrie și 50 
hectare cu porumb. Pentru a asi
gura obținerea unei recolte bogate 
în anul viitor, pînă la această dată 
au fost arate 50 hectare teren pentru 
însămînțările de toamnă, din care 
28 hectare au fost semănate cu grîu. 
Paralel cu aceste munci, tractoriștii 
de la S.M.T. Pașcani, care deservesc 
această gospodărie, au mai făcut 
arături adînci de toamnă pe o su
prafață de 200 hectare. Harnicii co
lectiviști din Tîrzii au cărat pe cîmp 
30 tone îngrășăminte naturale.

Fruntași în aceste munci sînt cei 
din brigada a Il-a condusă de tov. 
Iftene Vasile și brigada a III-a con
dusă de tov. Secobeanu Petre, iar 
dintre tractoriști, Ungureanu Va
sile și Apostol Gheorghe.

Corespondent 
IUJU SCHAFFER

SE ÎNSĂMÎNȚEAZÂ 
GRÎUL

TIMIȘOARA (de la coresponden
tul nostru). — Muncind cu rîvnă 
pentru a traduce în viață an
gajamentele luate In cinstea Con
gresului și a zilei de 7 No
iembrie, muncitorii de Ia gospo
dăria de stat din comuna Sînandrel, 
regiunea Timișoara, au obținut pri
mele realizări. Suprafața planificată 
cu secară a fost însămînțată în în
tregime, iar în ziua de 28 septem
brie a început și însămînțarea griu
lui. In primele zile s-au însămînțat 
peste 30 hectare cu grîu. S-au efec
tuat de asemenea 300 hectare ară
turi adînci de toamnă și 975 hec
tare arături pentru însămînțărl de 
toamnă.

La gospodăria de stat din comuna 
Variaș, raionul Sînnicolau Mare, se
mănatul secarei șl orzului de 
toamnă a fost terminat. La însă- 
mînțări s-au folosit 12 cuplaje de 
trei semănători la un tractor, lucru 
care a servit să se accelereze rit
mul Insămlnțărilor. în ziua de 27 
septembrie, gospodăria din comuna 
Variaș a Început șl însămînțatul 
griului. Pînă acum a fost însămîn
țată o suprafață de peste 70 hec
tare.

TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R. a primit pe conducătorii
Ansamblului de cîntece și dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare

Conducătorii Ansamblului de cîntece și dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare la Consiliul de Miniștri al R.P.R.
In ziua de 1 octombrie 1954, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. a primit 
conducerea Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, formată din : generalul Cen- 
I, conducător al Ansamblului, Tun Siau- 
u, și Le-mîn, Li Vei, Hu Ko-gan, Vei Fin

și Ma Nan. A fost de față ambasadorul 
R.P. Chineze Van Iu-pin, cu soția.

La primire au participat tovarășii: 
Iosif Chișinevschi, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Industriei Metalurgice și al 
Construcțiilor de Mașini, general de ar

mată Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri și ministru al For
țelor Armate ale R.P.R. A mai participat 
Oliver Sabău, vicepreședinte al Institutu
lui Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

(Agerpres)

Recepția oferită 
de ambasadorul R.P. Chineze 

la București
In seara zilei de 1 octombrie, cu ocazia 

celei de a 5-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Chineze la București, Van Iu-pin, a oferit 
o recepție în sălile Casei Centrale a Ar
matei.

La recepție au participat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, general de armată 
Emil Bodnăraș, P. Borilă, C. Pîrvulescu, 
D. Coliu, general locotenent Al. DrăghicI, 
M. Dalea, S. Bughicl, acad. M. Sadoveanu, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, D. Petrescu, 
S. Toma, Constanța Crăciun, Liuba Chiși
nevschi, Ghizela Vaas, Marcel Popescu, 
membri ai C.C. al P.M.R., membri al gu
vernului, M. Macavei, președinte de onoa
re al Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Stelian Mo- 
raru, președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, conducători ai organizațiilor 
obștești, Eroi ai Muncii Socialiste, acade
micieni, oameni de artă, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor noastre Arma
te, reprezentanți ai presei romîne șl 
străine.

La recepție au participat membri al 
corpului diplomatic: W. Wrzosek, amba
sadorul R. P. Polone, L. G. Melnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, Den Em, 
ambasadorul R. P. D. Coreene, W. Egge- 
rath, ambasadorul R. D. Germane, L. Pa- 
taki, ambasadorul R. P. Ungare, Stoian 
Pavlov, ambasadorul R. P. Bulgaria, J. 
Ședivy, ambasadorul R. Cehoslovace, M. 
Lako, ministrul R. P. Albania, Dermot 
Francisc Mac Dermot, ministrul Marii 
Britanii, A. Parodi, însărcinat cu afaceri 
al Elveției, Stevan Soc, însărcinat cu afa
ceri ad interim al Iugoslaviei, A. C. K. 
Wright, însărcinat cu afaceri ad interim 
al Danemarcei, A. A. Thesleff, însărcinat 
cu afaceri ad interim al Finlandei, Ye
huda Carmel, însărcinat cu afaceri ad in
terim ai Israelului, G. E. Westling, atașat 
al Legației Suediei, și alții.

A luat parte de asemenea M. B. Mitin, 
membru al Academiei de Științe a U.R.S.S.

La recepție au participat membri al 
Ansamblului artistic al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, in frunte cu gene
ralul Cen I, conducătorul Ansamblului.

In cadrul recepției, artiști chinezi și ro
mîni au prezentat un program artistic.

Recepția a decurs într-o atmosferă do 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Deschiderea bazarului 
cărții chineze

Cu prilejul sărbătoririi a 5 ani de la 
proclamarea Republicii Populare Chineze, 
vineri seara, la Librăria Noastră nr. 1 
s-a deschis Bazarul cărții chineze, orga
nizat în cadrul Săptămânii culturii R. P. 
Chineze. La deschiderea bazarului a asis
tat un numeros public, oameni de cultură 
și artă, oameni ai muncii, studenți și 
elevi, dornici să cunoască aspecte noi 
din viața poporului chinez. Despre cartea 
chineză a vorbit poetul Eugen Frunză, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

„Literatura nouă a R. P. Chineze, ba- 
zîndu-se pe tradiția patriotică a literatu
rii chineze, străveche de mii de ani, și că
lită în focul luptelor revoluționare, slu
jește năzuințele nobile ale poporului, cau
zei păcii. în țara noastră, a spus în conti
nuare vorbitorul, cartea chineză devine 
din ce în ce mai cunoscută și mai iubită 
de masele largi de cititori. Marile valori 
ale culturii chineze devin și un bun al 
poporului nostru. Prin intermediul căr
ților traduse apărute în țara noastră, po
porul nostru poate cunoaște mai bine via
ța și lupta marelui popor chinez. Cu pri
lejul deschiderii bazarului cărții, urăm, 
In numele cititorilor și scriitorilor din țara 
noastră, noi și strălucite succese poporu
lui frate chinez".

Cei de față au vizitat apoi Bazarul căr
ții din R.P. Chineză. Sînt expuse aici nu
meroase lucrări ale scriitorilor chinezi 
traduse în diferite limbi, albume cu re
produceri din arta plastică chineză, albu
me de filatelie. în standurile librăriei se 
găsesc editate cu mare grijă numeroase 
titluri din opera literară chineză, traduse 
în limba romînă în ultimul timp.

(Agerpres)

Bunuri de larg consum
Din munca perseverentă depusă zi cu 

zi pentru traducerea în viață a sarcinilor 
Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953, colectivul de muncitori, teh
nicieni șl funcționari de la întreprinderea 
„21 Decembrie" din Rădăuți, obține fru
moase realizări în întrecerea socialistă.

De la 1 ianuarie la 30 august 1954 s-au 
produs peste plan mașini de gătit, donițe 
de lapte etc. în total 116.338 bucăți bu
nuri de larg consum.

Prin reducerea consumurilor specifice 
prin prelucrarea materialelor vechi și a 
deșeurilor proprii s-au realizat economii 
care se ridică la 141.000 lei.

Calitatea produselor întreprinderii a 
crescut cu 5 la sută față de anul 1952 șl 
cu 3 la sută față de anul 1953 ; prețul de 
cost a fost redus cu 5,05 la sută față de 
1953. Iar planul global pe primul semes
tru al anului 1954 a fost realizat în pro
porție de 125 la sută.

S-au evidențiat prin contribuția adusă 
la realizarea sarcinilor de plan fruntașii 
în producție Gheorghe Popescu, Ștefan 
Halus și Moses Meneș de la secția bunuri 
de larg consum ; Vasile Frunză, utemiștii 
Paul Zinreisch, Ștefan Postalachl, Nicolai 
Gajia de Ia secția turnătorie și utemlstul 
Fredi Iegheman din secția strungărie — 
care zilnic își depășește normele cu 20-31 
la sută, dînd produse de bună calitate și 
cu minimum de rebut.

Corespondent
SIGI SONNTAG



SCUTUL DE OTEL AL PATRIEI

In fiecare clipă, vigllențl și neoboslțl la postul lor, militari! Armatei noastre 
Populare veghează la liniștea patriei, străjuesc cu bra[ înarmat seninul vieții 
noastre.

Poveste din tabără
Terminaseră de săpat amplasamentele. 

Seara se cobora peste poziții aducînd o 
boare răcoroasă de vînt. Caporalul adu
nă grupa $1 porni o discuție. Iși aminti în 
urmă de tabără și de unele Întîmplătl de 
acolo.

— Spunețl-ne cum a fost tovarășe ca
poral.

★
...De data aceasta subunitatea noastră 

trebuia să execute tema ,,Lupta in loca
litate". Exercițiul era destul de greu. Os
tașii cunoșteau bine împrejurimile satu
lui. Totuși, soldatul fruntaș Cristea des
coperise spre marea sa nedumerire că lo
cul indicat pe hartă — pe unde trebuia 
să pătrundă cu grupa sa în sat — nu-1 
cunoștea nimeni. Trebuia să treacă rîule- 
țul mal jos de pod, la vreo două sute de 
metri mai SUS de cantonul de cale ferată. 
De acolo, sprijiniți de alte subunități, tre
buia să ajungă plnă în mijlocul satului și 
să nimicească cîteva cuiburi de foc „ina
mice".

în ctirîhd ajunserăm la capătul satu
lui. Plutonul ihtră în situație de luptă.

*
Păpușoiul foșnea uscat izbind cu săbiile 

moi ale frunzelor tri obraji.
— Pss! mai încet, făcu semn Cristea. 

De undeva de peste rîu răsunau împuș
cături răzlețe și pîrîituri întrerupte de 
pușcă mitralieră.

— Stai, șopti el. Mă duc înainte să văd 
pe unde putem trece. înlocuitor la coman
dă soldatul Pintilie... Apoi, tăcut, se stre
cură mlădiindu-se printre tulpinele în
gălbenite de porumb, dispărînd în desi
șul sălciilor.

Cristea se lungi pe burtă apropiindu-se 
tîrîș de mal. Cînd ajunse, înlătură cu bă
gare de seâmă brazda de iarbă și zvîcni 
înapoi speriat. Drept în față, pe malul 
celălalt, de care îl despărțeau șase, șapte 
metri, stătea un „inamic" cu o pușcă mi
tralieră supraveghind podul și vadul. 
Cristea își încreți fruntea a nedumerire 
și-și împinse boneta pe ceafă. Mintea îi 
lucra cu repeziciune cătind dezlegarea 
situației. Șl nu era timp de pierdut. Privi 
de-a lungul rîului în sus și în jos. La un 
cot privirea i se agăță de o salcie bătrînă 
aplecată pe unde. O idee îndrăzneață și 
riscantă îi încolți în minte. Se trase îna
poi în lan Și se repezi spre cotitură. Pre
supunerile i se dovediră întemeiate.

După ce se întoarse la grupă le expli
că în oîteva cuvinte plănui său. Apoi unul 
cite unul se strecurară către salcia bă
trînă care iși scălda capetele crengilor In 
undele înșelătoare ale girlei.

Cristea era recunoscut ca unul care se 
da în vînt după sport. De data aceasta se 
dovedi că această „slăbiciune" avea să-i 
Salveze din situația încurcată în care 
ajunseseră.

Făcîndu-șl vînt, soldatul fruntaș Cris
tea se agăță de o cracă care tăia de-a 
curmezișul peste apă. Mergînd cu mîl- 
nile pe creangă ajunse în mijlocul apei. 
De dincolo, împletind crengile cu sal
cia bătrînă se lăsa altă salcie. Cristea se 
legăna în aer măsurând spațiul care îl 
despărțea de o creangă groasă pe care o 
Ochise din vreme. Și dintr-odată sări ca 
0_ Veveriță ăgățîndu-se de ea. O clipă păru 
că creanga are să se rupă prăbușindu-1 
în adîncul verzui al apei. Dar nu. Creanga 
reveni ținindu-1 suspendat pe îndrăzne
țul comandant de grupă.

— Hai!
După el urmă Marinescu, ochitorul. Pin- 

țllie ii agăță de centură o fringhie în
jghebată din curele de lâ armă și centuri. 
Tremurlnd de încordare, ochitorul ajunse 
la capătul crengii. Cristea se apropie și 
prinse capătul frînghiel, trăgind-o în 
partea cealaltă. Cu ajutorul ej trecură 
peste apă afetul greu. Apoi trecu toată 
grupa. Slelți de eforturi ostașii se așe
zară o clipă jos.

înainte ! comandă aspru Cristea. O sin
gură clipă întîrziată însemna eșuarea în
tregii acțiuni organizate a subunității.

Caporalul Poponeâ, „inamicul", care 
supraveghea cu pușca mitralieră trecerea 
peste pod și vad, se pomeni somat din
tr-odată din spate. Întorcîndu-și nedume
rit capul rămase buimăcit. Mitraliera în
dreptată spre el era la douăzeci de pași 
gata să tragă, iar la cinci pași în dreapta, 
fruntașul Cristea, de abia stăpîhindu-și 
tisul, încerca să Ia un aer sever. Răsărise 
ca din pămtnt țintindu-1 cu automatul.

— Pe unde naiba ați venit? întrebă 
tare nedumerit caporalul Poponea, neve- 
hindu-1 să-șl creadă ochilor. Apoi, și mai 
nedumerit, „prizonierul" ieși din groapă 
Uitîndu-se la ei de patcă nu i-ar mai fi 
văzut. Strașnici băieți! în aceeași clipă 
pe pod trecu în salt .grupa doua.

Sergent MIRON ȘTEFAN

RÎNDURI ! 
DIN ARMATĂ

Tovarășilor Almăjeanu Nicolae, mais
tru, Edy Navratll, șef de echipă șl Roes
ner Ioan, muncitor din secția 3530 a fa
bricii de mașini Sovrommetal Reșița.

DRAGI PRIETENI
Urmărind știrile publicate în ziare, nu 

de puține ori am întilnit pomenit numele 
uzinei unde am lucrat cu toții. M-am 
bucurat mult pentru succesele ce le-ați 
dobîndit, pentru noile obiecte de larg 
consum produse de secția noastră. Vă 
scriu acum citeva cuvinte despre mine. 
Eu îmi fac datoria de ostaș; am învățat 
și o meserie nouă. Știți, eu cunoșteam 
meseria de tinichigiu, am lucrat doar 
atita vreme împreună. Ca și în uzină și 
aici am găsit un bun prieten, un sfătuitor 
care nu m-a lăsat să mă descurajez in 
fața greutăților. Este vorba de ofițerul 
Săceanu Nicolae. El nu s-a lăsat pină 
n-am deprins bine meseria de șofer me
canic. Azi am in primire un autocamion 
pe care-l conduc.

Dragi prieteni, ne mai desparte puțin 
timp de Congresul al lt-lea al Partidului 
și ziua de 7 Noiembrie. Eu cred că dum
neavoastră n-ați luat multe și frumoase 
angajamente în cinstea Congresului Par
tidului nostru, tn cinstea zilei de 7 No
iembrie. Sînt sigur că multe din ele le-ați 
și tradus în viață. Eu vă urez să le în
depliniți cu cinste pe toate, așa cum de- 
obicei muncitorii uzinei noastre și-au în
deplinit angajamentele luate.

Al vostru prieten și tovarăș de muncă.
NICOLAE apostol

Tovarășei luliana Ianoș, comuna Ticeul 
Mic, raionul Sîghet, regiunea Baia Mare.

DRAGA NEVASTA,
Am primit scrisoarea în care-mi spu

neai că ai dus acasă avansul de 40°k din 
produsele ce ți se cuvin pentru munca' 
depusă in gospodărie. M-am bucurat 
mult. Atitea bucate noi nu am avut îna
inte în casa noastră.

Draga mea, eu am citit Proiectul Di
rectivelor Congresului al II-lea al Parti
dului cu privire la dezvoltarea agricultu
rii în următorii 2-3 ani. Să le citești și 
să te străduiești ca alături de ceilalți 
colectiviști să aplici cele arătate in Pro
iectul de Directive.

Să știi că eu, aici tn armată, mă stră
duiesc să întîmpin ziua de 2 Octombrie, 
Ziua Forțelor Armate, cel de al II-lea 
Congres al P.M.R. și ziua de 7 Noiembrie, 
cu succese în muncă, să-mi însușesc cit 
mai bine pregătirea de luptă și politică, 
să devin un bun apărător al colectivei 
noastre, al patriei noastre dragi.

Aștept să-mi scrii despre munca din 
gospodăria noastră colectivă.

Al tău soț,
Capotai IANOȘ ION

Către muncitorii secției cazangerie 
a șantierului naval -Brăila

Dragi tovarăși.
Deși a trecut atita timp de cînd , 

am plecat din mijlocul vostru, pentru c-m: . 
I face datoria către patrie, gindul meu a 
i fost totdeauna alături de roi. M-am bucu
rat mult cînd prin ziare am citit despre ' 
succesele voastre in muncă. Zilele aces- . 
tea am citit în presă scrisoarea colectivă 
a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din uncie întreprinderi din I 
regiunea Stalin, care și-au luat angaja
mentul să întîmpine cu noi succese in ' 
producție cel de al doilea Congres al 
P.M.R. și ziua de 7 Noiembrie. Vă rog 
să-mi scrieți și mie despre succesele ce 
le veți obține în cinstea acestor sărbători.

Eu, in armată, mă străduiesc să-mi în- j 
sușesc cit mai bine pregătirea de luptă | 
și politică, să devin Un bun militar și vă 
Încredințez că îmi voi face cu cinste da
toria.

Aștept răspunsul vostru.
Soldat fruntaș DANILOV PETRU

L
Doi grăniceri. Un dig înalt de stîncă — 
Și nici o stea sclipind in noaptea-adîncă...

Așa porni furtuna la asalt... 
încremenit sta digul șl înalt.

PRIETENIE

Ț I L E MARII
loan Meifoiu

Pierea un timp, dar pe-nspumate creste 
Iar se-arăta, iar îl vedeai cum crește.

Vibrînde prin a valurilor larmă, 
Se auzeau cuvinte de alarmă :

„Fruntașule, companiei dă știre 
Că vasul e pe mare, în pieire“.

Vocea-mpletftă cu al mării vaer 
Zadarnică se risipea în aer.

„E-un pescador, pesemne, colo-n zarei, 
„E-un pescador primejduit de tnare!...

Cînd, peste marea-n larg străluminată 
Un pescador vedeai cum se arată.

„Pescarii noștri — zise-ncet fruntașul — 
Spre țărm nu-șl vor mai regăsi făgașul...

„Hei, Albatros ! — Răspunde-ne chemări!!... 
„Hei, Albatros ! — Aici e Șoimul Mării 1“

„Tovarășe sergent, e firul rupt!... 
Vuiră valuri reci, pe dedesubt, 
Și marea iar se pregăti Să sară 
Spre pescador, ca o zăludă fiară.

Un fulger doar țîșnl în depărtare. 
Un nor căzu însîngerat în mare...

Nemalslmțind nici umbră de durere 
Surise el ca după-o nlîîlgîiere...

Dar maree-nfurtunată i_
Cu hohot crud rîdea de-_________
Șl sc-azvîrlea spre grăniceri, spre stîncă t 
...Am să vă-ngrop în unda mea adîncă I

Dar iată că vuind tot mai aproape, 
Veneau mereti tot mai înalte ape..

...La vasul pescăresc priveau străjerii... 
Dar sus pe țărm, în umbrele tăcerii, 
El deslușeau căsuțe, printre ramufl, 
Neveste, maffie ce pîndeau la geamuri, 
Cu fețele în palme îngropate, 
întoarcerea pescarilor spre sate.

Mai mult slmțiră-ostașll că-i cuprinde — 
O dragoste de oameni grea, fierbinte, 
Gfăl sergentul: — „Frate, stal de pază I 
Pornesc să caut firui. Prlveghează !‘‘

-

Spre pescadorul cel primejduit 
Ca fulgerul prin noapte a țîșnit.

Orbit de foc, se-mpleticl în goană... 
Șl fruntea-1 sîngeră. Ardea — 0 rană.

„Hal renede — sergentu-ăiUnci grăi 
Să ne legăm de stîncă, Cu frînghli!...

Simțea cum vîntul pe obraji îl trece, 
Pieziș, ca o suflare-a morțll, rece.

Șl a plecat. Dar groaznica furtună 
Venea spre el cu furie nebună

i mi-1 lzbea-ntr-al digului perete, 
ub fulgere — aprinse baionete.

...Șl de la țărm plecat în cercetare 
Venea un vas pe furtunoasa mare.

Legați stăteau. Sub cerul trist șl gol 
Păreau, la post, al vieții viu simbol -• 
Nu au pierit și h-or pieri niciclnd 
Cel ce-s legați de-al patriei pămînt.

Iar cînd văzură colo pe catarg, 
Sub fulgerare, steagul țăril-n la 
Căi doi ostași suriseră șl el — 
Ca niște noi șl mîndrl Proinetei

spume gînd 
îe acest cuvînt

♦ 4 «

0 clipă doar. Și firul rupt îl leagă.
„Hei, Albatros!...“ — și peste marea largă 
Cuvîntul lor aducător de viață
Străbate către țărmu-ascuns în ceață, 
Spre micile căsuțe dintre ramuri 
Unde-ășteptău nădejdile la geamuri.

SANTINELĂ Din unitățile militare
Santinelă! O misiune 

de luptă. Aici, în post, cu 
obrazul izbit de iniile de 
ace ale viscolului, ars de 
pala vîntului, se simțea la 
datorie. Simțea din toată 
ființa rostul lui de ostaș, 
simțea că el, soldatul Că- 
dariu Iosif, venit pe me
leagurile astea tocmai de 
pe plaiurile munților A- 
puseni, apără pacea și 
munca fraților, tovarășilor 
lui.

Un zgomot slab l-a fă
cut să tresară. Pînza deasă 
a viscolului e de nepă
truns. Șl totuși, parcă a 
zărit o mogildeață mișeîn- 
du-se.

își aminti de cuvintele 
locțiitorului politic: „Duș
manul e perfid. Cind te 
aștepți mai puțin încearcă 
să te izbească.

In noaptea neagră ce 
parcă gemea sub frămîhta- 
rea vîntului, un om ve
ghează, un om e treaz la 
datorie. E santinela I

Un lătrat răgușit se 
auzi deodată. Un altul îi 
răspunse. Lupii ? Nu, nu 
vin ei pînă aici. In aceeași 
clipă mogîideața de adi
neauri se mișcă dih nou. 
Acum, soldatul Cădariu a 
văzut limpede. Spre el 
vine tîrîș, cu pauze lungi, 
o pată cenușie în marea 
de zăpadă.

Așteptă calm, desface 
piedica; arătătorul mîîhli 
drepte mingile trăgaciul... 
Va să zică nu uhUl ci doi 
dușmani s-au abătut pe- 
aici. Căci, de-ar fi oameni 
de treabă ce-ar căuta ei 
aici, lingă remiză, în pu
terea nopții ăsteia, și încă 
urlînd ca huhurezii ?

Dacă-i âșă, apoi atunci, 
rău drum și-au ales. M6- 
gîldeațâ, iat-o, s-a ivit din 
nou, să fi fost 50-60 de 
pași. Peste strigătul visco
lului răsună un altul, mai 
voinicesc parcă i „Stai 1 
cine vine?"

Lătratul răgușit răsună 
din nou. sinistru.

Ii răspunse uh altul și 
deodată cele două mogîl- 
dețe prinseră viață : fu
geau. Un fulger și falcă 
unul porniră după ele.

Detunăturile alarmară 
corpul de gardă. Caporalul 
de schimb șl cîțiva ostași 
veneau in grabă. Aduceau 
cu ei lanterne puternice. 
Nu le-a fost greu să dea 
de urma celor două mogîl-. 
dețe. Pașii șovăielnici pritl 
zăpada afinată le trădau 
drumul. In scurt timp cel 
doi bandiți au fost prinși.

ULECHIPAJ

— Bine, bine 1 Te aud I 
în căști se auziră pocnete 

ușoare, unele mâi lungi, al
teia mai scurte, linii, puncte 
— aceeași muzică pe care 
soldatul fruntaș Ambruș o 
aude dd atitea ori pe zi. 
Creionul alunecă repede pe 
hirtle, iar caietul se umple 
de litere văzînd cu ochii și 
cifre mici, negre, tot mai 
multe, tot mai dese.

Desprinse căștile de la 
urechi și privi spre aparat, 
apoi spre paginile scrise. Ca 
deobicei gîndurile îl năpă
diră făcîndu-1, ba să zîm- 
bească, bă să-i apară, pe 
frunte cute de îngrijorare. Nu 
pentru specialitate este Aiti- 
bruș cite odată amărit. A 
trecut de mult timpul cind 
confunda o literă cu alta, 
cînd nu știa nici măcar al
fabetul morsa. Altceva ti roa
de inima: Gindul la fostul 
lui comandant de grupă, ser
gentul Fogîietta. Cite Odată 
seara sau In vreun moment 
de răgaz mai discută și CU 
ceilalți despre specialitate, 
despre una, despre alta. Cînd 
vine vofba <M specialitate, 
dacă-1 întreabă cineva : 
„cum merge ia stație", Am
bruș răspunde eu mîndrie :

— Ei, măi frate: coman
dant instructor mi-a fost 
sergentul Fogîietta îl știți 
doar. Fără el, spun drept, 
n-aș fi făcut treabă. EI m-a 
învățat. Acum mi-i Ușor.

Nici nu poți să-ți închipui 
cite Iți trec prin cap — iți 
continuă gindul soldatul frun
taș Ambruș —■ cînd nu ai 
prea multă activitate la sta
ție. Uite, acum mă gîndesc 
la sergentul Fogîietta. De ce 
n-o fi scris ? I Sînt patru 
săptămîni de cînd a fost lă
sat la vatră și nici măcar 
un cuvlnțel n-a scris. Spu
nea că scrie, că n-are să 
treacă multe zile. La urma 
urmei n*âr trebui să am 
pretenții — o fi omti’ ocupat 
cu cine știa ce treburi. Dar

tot trebuia să scrie că așa a 
promis.

...El, sergentul Fogîietta l-a 
instruit pe Ambruș. Atitea în
treba, atitea îți arăta, iar, 
Ambruș, nici nu putea să răs
pundă prea clar că nu știa 
bine rominește. Apoi a venit 
timpul pentru instrucție și 
n-a fost lucru ușor. Dar cu 
ajutorul sergentului Fogîietta 
și al soldatului fruntaș Chi- 
roașcă a ihvățat și limba ro- 
mînă bine, a învățat și me
seria de radiotelegrafist...

...Cum a fost atunci cînd 
s-a despărțit de noi sergen
tul Fogîietta ? (Uff I Că tot 
sergent îi zic deși el de mult 
nu mai poartă haine militare) 
Eram toți în jurul lui: Eu, 
Chiroașcă, toți din grupă.

—■ Rămîneți cu bine tova
răși. Acum mă despart de 
voi (du Știu, poate mi s-o fi 
părut, dar parcă avea lacrimi 
în ochi cînd spunea asta) și 
vreau să nu mă faceți de ris. 
Să muheiți așa cum ați mun
cit pînă aCurrt, să nu zică ci
neva că subordonații sergen
tului Fogîietta sînt slab ins- 
truiți. Să vă faceți datoria. 
Cit despre mine să n-aveți 
nici o grijă că știu ce am 
de făcut, am să muncesc din 
toate puterile...

Să ile scrieți tovarășe 
sergent!

— Măcar o scrisoare la 
toți.

— Vă scriu tovarăși. Am 
să vă scriu la toți.

...Așa a plecat. Sînt cam 
multe zile. Să ne fi uitat ? 
Apăi dacă ar fi așa, sergentul 
Fogîietta nu ar mai fi fost 
sergentul Fogîietta șl nici co
mandant și poate nici el, Am
bruș, nu ar mai fi fost radio
telegrafist fruntaș.

Pendula anunța cu lovituri 
rare sfîrșitul schimbului. Tre
buie să vină soldatul fruntaș 
Chiroașcă. Ambruș își roti 
privirea prin încăpere, așeză, 
cărțile mai bine pe masă (nu 
ie desparte atit de ușor de

ele) și se aplecă să vadă dacă 
acumulatorii sînt bine întăr
eați. Limba voltmetrului se ri
dică doar puțin, semn că acu
mulatorii trebuiesc schimbați. 
Astfel proceda și sergentul 
Fogîietta. Să nu lași nimic în 
neregulă cînd părăsești schim
bul, mă-nțelegi?“ — așa spu
nea el deseori și Chiroașcă 
sau Ambruș nu s-ar abate în 
ruptul capului de la aceste 
îndrumări.

O bălaie scurtă în ușă șl 
Ambruș rosti „intră" fără să 
Se uite. Ușa se deschise cu 
zgomot șl Chiroașcă, cereetind 
din priviri toată camera, ca și 
cum ar fi venit în inspecție 
dădu satisfăcut din cap.

— Ghicești ce am în mină 7
Ambruș ridică privirile mi

rat. îl trecu prin minte că 
poate o fi scrisoarea... Dar nu, 
asta gîndește pentru că...

— Ce-ai putea să-mi aduci? 
POate o carte nouă de la bi
bliotecă ? 1

— Poate „Șoseaua Voloco- 
lamscului" ?

— Nțțț! Altceva I
— Ce ? Zău nu mă mai 

fierbe !
— Nu te bosumfla ! De la 

un prieten... Uite ! — și Chi
roașcă îi întinse un plic găl
bui. Ambruș își simți inima 
svicnindu-i cu putere. Cunoș
tea scrisul dar parcă îndoiala 
tot îi mai roade inima. în
toarse pilcul și citi: „Exp. Fo- 
glietta D. — Cimpulung". îl 
luă pe Chiroașcă în brațe, îl 
învîrti de citeva ori, mai-rnai 
să-1 lovească de masa de 
lucru, apoi tot rîzînd, desfăcu 
plicul. Două coli de hîrtie ! 
Scrise și pe o parte și pe alta! 
„Dragi tovarăși" Ambruș nu 
mai avu răbdare să citească 
eu glas tare. Doar buzele i se 
mișcă sorbind parcă cuvintele.

— Scrie și despre tine... Și 
pentru Gheorghiță... și pentru 
Manițiu, pentru toți oamenii 
din grupă.

— Păi, citește-o să aud și 
eu.

— Bine, citesc! „Eu, to
varăși, am învățat în armată 
să prețuiesc și mai mult mun
ca și toate cite s-au făcut în 
patria noastră..."

Chiroașcă cu gura între
deschisă, parcă mai aștepta 
să audă ceva scris de fostul 
lui instructor.

— Vezi ? Vezi Chiroașcă ? A 
învățat în armată radiotele
grafia și acum este telegrafist 
la Oficiul P.T.T. din orașul 
lui. Mă duc să o citesc și ce
lorlalți.

Chiroașcă avu o tresărire. 
Nu pentru că nu ar fi înțeles 
bucuria tovarășului lui. Poa
te-! mai bucuros decît el pen
tru că 11 aude atit de Clar vor
bind, pentru că Ambruș a de
venit alt om. El, Chiroașcă, 
Ca agitator, i-a dat și el o 
mină de ajutor.

— Știi ceva ? Eu zic să le-o 
citim diseară la club ?

★
Noaptea s-a lăsat pe nesim

țite. A sunat de mult stingerea, 
în sala de specialitate e li
niște. De afară se aud doar 
trilurile, eîntăreților nepoftiți, 
ale greierilor. La o masă, sub 
lumina becului, un ostaș mai 
stăruie încă asupra unei coli 
de hîrtie, pe care scria la 
început, cu litere mari: „To
varășe sergent".

E soldatul fruntaș Ambruș. 
De citeva ori își îndepărtă cu 
dosul palmei sudoarea de pe 
frunte. Cînd termină de scris, 
privi satisfăcut rindurile scri
se. E de fapt prima lui scri
soare către sergent (în limba 
romînă !) și nu-i lucru ușor. 
Privirile îi căzură pe citeva 
rînduri pe care le citi șoptind:

— Eu, tovarășe sergent, fac 
așa cum m-ați învățat. Noi ne 
instruita ca dvs, pentru ca 
părinții și frații noștri să 
muncească în liniște. Să n-a
veți grijă că noi avem un 
jurămînt și nu-1 vom călca...

ION BALU

...Cum s-a format echipajul nostru ?... 
Eu sergentul Zaharia Vasiie vă spun: 
Foarte simplu... Comandantul a venit in 
mijlocul nostru, a stat de vorbă cu fie
care in parte și, bucuros, ne-a spus : „Vei 
veți forma echipajul nr. 1". Și, zău, fie
căruia dintre noi ne făcea cinste acest 
lucru. Asta însemna că echipajul nostru 
va trebui să fie cel mai bun. Ce ne venea 
mai greu era s-o dovedim. Ne bazam noi 
pe Bertolan, care la cererea Iul fusese 
numit mecanic-conductor, pe Boroș, ra- 
distul, dar ce te faci cu unul ca Szabo 
care, cind pornea motorul tancului, iși 
astuoa urechile ?

Și totuși, toate astea au trecut îmi 
amintesc că ele au trecut mai ales atunci 
cînd în viața noastră a Venit o zi care 
ne-a unit pe toți deopotrivă, ne-a cimen
tat voința și hotărîreâ de a deveni stă- 
pîni pe uriașa forță a tancului nostru. A 
fost ziua în care am Simțit fiotul sfint al 
legămîhttilui față de popor, 21ua In care 
am jurat credință poporului muncitor și 
guvernului nostru. Și, în viață, nu poți 
avea o mîndrie mai înaltă ca aceea, cînd 
iți dăruiești toată priceperea și tortele 
tale, patriei!

Zilele care au urmat, au adus cu ele 
grele încercări. Era doar vorba de înfăp
tuirea legămîntului făcut de întregul nos
tru echipaj: „Jur să-mi însușesc temeinic 
toate cunoștințele militare, pentru a fi un 
bun ostaș al Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romine".

îmi amintesc că, odată la un exercițiu 
tactic a trebuit să trecem cu tancul prin- 
tr-o tapă. Era foarte adîncă. Mi-am dat 
seama că panta aceea pietroasă, cu o în
clinație pronunțată, e periculoasă, dar tre
buia s-o urcăm. I-am ordonat lui Ber
tolan să nu schimbe viteza.

Ascultător, puternicul nostru tanc urca,

slăbirea mecanismului de Întindere a șe
nilei nu se ptitea face în voie, așa cum 
am fi făcut-o îri loc șes. Dar lucrați toți 
cu indemlnare și dirzenie, și am învitls. 
Intr-un timp relativ scurt patinu a fost 
Înlocuită.

Am uitat să vă mal spun ceva. E vorba 
de trageri. Aici, într-adevăr, trebuie o 
adevărată concentrare de forțe, o adevă
rată măiestrie. Nici n-ai timp să apreciezi 
dacă s-au îmbinat toate operațiunile de 
tragere pentru comandă și... țintele alea 
afurisite, gata, au și dispărut. Dar noi tot 
le-am venit de hac.

Dar să vă mai spun ceva ! Știți, echi
pajul nostnl și-a întocmit și un dosar- 
jumal. Ne-am hotărit ca orice articol din 
ziar care vorbește despre tanchiști, despre 
metodele lor, să-1 decupăm șl să-l depu
nem în dosarul-jurnal. Avem aici și o 
scrisoare de mulțumire din partea coman
dantului, primită în urma executării în 
bune condițiuni a unui exercițiu tactic. 
Altceva ce să vă mai spun ? A, da I Odată 
am stat de vorbă cu uri marinar. Și, așa 
cum îmi este firea, l-am iscodit cam ce 
părere are el despre tanchiști. Spunea 
că noi sîntem curajoși numai pe Uscat, 
dar dacă am da cu ochii de apă... Cum de 
n-a fost el lingă noi, atunci, în dimineața 
aceea ploioasă, la forțarea rîului, cînd apa 
năvălise in tanc, iar Bertolan îmi ra-, 
porta i

„Apa mi-a ajuns la nasturele 1... 2... 3... 
4... a acoperit reverele..." Ce-am făcut 
atunci ? Am ordonat lui Bertolan să țină 
direcția și tancul a ajuns la mal, căță- 
rindu-se pe 41. A doua zi am primii scri
soarea pe care o vedeți în dosarul-jurnal. 
Iată de ce spun că marinarul n-â avut 
dreptate...

COPLlU VASILE

Tehnicienii din 
Gata de zbor subunitatea noastră 
------------------- și-au luat angaja

mentul să dea în fiecare zi toate avioa
nele la zbor; Muncind cu rtiUlt simț de 
răspundere, folosind cu pricepere fiecare 
minut din program, ei au reușit să facă 
acest lucru.

Iată, de pildă, cum a înțeles să-și în
deplinească angajamentul plutonierul Ni- 
culescu Virgil. într-una din zile, la con
trolul pe care l-a făcut, a constatat că 
pompa de combustibil este defectă. în 
ziuă utmătdare era zbor. Fără să precu
pețească nimic, plutdftfeftil ftfictilescu a 
muncit în timpul său liber, pînă seara 
târziii. A doUa zi, avionul a fost dat la 
zbor.

Sergent VASÎLE FEODOR

în subunitatea noa- 
10.000 cărămizi stră lipseați adăpos- 

-------- x—■------------- tu rile pentr u auto- 
stații. Manifestând o gfijă deosebită față 
de tehnica de luptă, sergentul ma'or 
Pîrvu Mihai, soldatul fruntaș Jipa 
Dumitru și soldatul Oprean loan și-au 
luat angajamentul să lucreze numă
rul de cărămizi necesare peritru con
struirea adăposturilor. S-aii țitiiii, de 
cuvînt. Muncind și în timpul lib0î\ ei au 
reușit să-și realized angajamentul. Prin 
aceasta, au realizat economii în valoare 
de circa 7,500 lei.

Sergent QH. QHEORGttlȚA

înfrumusețează
cazarma

Pentru a contribui 
și ei lâ cfâârââ unor 
condiții cit mai op
time de trai p&ntru

militari, caporalul Armaș loan și solda
tul fruntaș Goghi Laurențiu, avînd apro
barea comandantului, au văruit în timp 
de numai citeva zile întreaga cazarmă.

Acești militari au mUnClt cu Clan și ho- 
tărîre, șl au făcut lucru de bună editate. 
Acum, cazarma are im aspect plăciit, iar 
condițiile igiefiice in care trăiesc mili
tarii sînt și mai bune.

Caporal MIHAI COJOCARU

Grădina de zar-
noa- 

in 
D.

Horvath a depus multă 
în îngrijirea culturilor și în 
lor la timp. Datorită acestui 
acum s-au recoltat 500 kg. cas- 
alte zarzavaturi.

- . . wauuxa uc
Roade bogate zavat a unității :
---- ----- --------stre este dată 

grija soldatului ffuhtaș HOrvâth 
Tovarășul 
străduință 
recoltarea 
fapt, pînă 
travețl șl

Acuta, grija soldatului fruntaș Horvath 
s-a ațintit asupra CUltUritor de varză dej 
toamnă. în acest scop, ajutat de cîți« 
militari, el a construit șanțuri de irigaM 
pe o distanță de 800 metri. '

Zarzavaturile reeditate din grădina în
grijită de soldatul fruntaș Hdfvhth D. au 
contribuit în bună măsură la îmbunătăți
rea hranei militarilor, ffleînd-o mai bo
gată și mai consistentă.

Caporal PETRE POP.ESCU

urca mereu, sprin
ten ca un cerb. Eram 
bucuroși că înde
plineam cu succes 
misiunea. Dar bu
curia ne-a fost de 
scurtă durată. în a- 
ceeași clipă, în urechi 
ne-a răbufnit un zgo
mot înfundat ca de 
lanțuri căzute în a- 
dlncul unei fîntîni. 
Tancul s-a oprit pe 
loc balansîndu-se. Ce 
se întîmplase ? Se 
rupsese o patină de 
la șenila din dreapta. 
Imediat am numit pe 
Szabo observator, iar 
noi, ceilalți am sărit 
lîngă tanc. Șenila 
amenința să crape de 
pe roata motrică. 
Situația era gravă, 
închipuiți-vă cu ce 
viteză s-ar fi rosto
golit la vale uriașul 
nostru... Dar n-am 
disperat. De sigur, a 
fost o treabă destul 
de grea, mal ales că
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A 5«a aniversar e a Republicii Populare Chineze

I Cuvin tarea Cuvîntarea tovară șului N. S. Hrușciov

l

tovarășului Ciu En-lai 
rostită în ședință solemnă 

de la Pekin din 30 septembrie 1954
PEKIN 1 (Agerpres). — China Nouă 

transmite cuvîntarea rostită de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, la 30 sep
tembrie 1954 la ședința solemnă închi
nată celei de a 5-a aniversări a constitui
rii Republicii Populare Chineze.

Scumpi tovarăși, scumpi prieteni!
Sărbătorim astăzi cea de a 5-a ani

versare a constituirii Republicii Populare 
Chineze. Îngăduiți-mi, în primul rînd, să 
adresez un cordial salut și să exprim sin
ceră recunoștință scumpilor noștri oaspeți 
sosiți de departe la sărbătoarea noastră 
națională (Aplauze furtunoase).

Acum cinci ani, ca urmare a unei în
delungate lupte revoluționare, poporul chi
nez a răsturnat în cele din urmă domi
nația imperialismului străin și a reacțiu- 
nii gomindaniste și a creat Republica 
Populară Chineză condusă de clasa mun
citoare. De atunci, poporul chinez a de
venit stăpînul țării sale, și-a luat soarta 
în propriile sale mîini și prin aceasta a 
deschis țării noastre un drum larg și lu
minos spre socialism. (Aplauze).

Marea victorie istorică a poporului chi
nez de 600 milioane a prilejuit o imensă 
bucurie întregii omeniri progresiste. Dar 
imperialiștii străini și reacționarii din țară 
au susținut că puterea populară nu se va 
menține in țara noastră. Imperialismul 
american nu numai că a făcut astfel de 
preziceri, dar a și încercat în fel și chip 
să sugrume tînăra Republică Populară 
Chineză,. Dar cei cinci ani care au tre
cut dovedesc eșecul unor asemenea pre
ziceri și încercări. Imperialiștii nu au reu
șit să intimideze poporul chinez. (Aplauze 
furtunoase). Noi mergem siguri pe drumul 
nostru.

Am întărit orînduirea de stat a 
dictaturii democrației populare, am efec
tuat un șir întreg de campanii gran
dioase de transformări sociale, dato
rită cărui fapt am vindecat într-o 
perioadă scurtă de timp rănile pro
vocate de război și încă în 1953 am tre
cut la îndeplinirea primului plan cincinal 
de construcție economică și la înfăptuirea 
sistematică de transformări socialiste în 
țara noastră. Din momentul creării R. P. 
Chineze, în toate domeniile vieții sociale 
din țara noastră au avut loc mari trans
formări : se dezvoltă neîncetat toate ra
murile economiei și culturii, se ridică trep
tat nivelul de trai al poporului. Nu mai 
există în lume forță care să poată împie
dica înflorirea și întărirea țării noastre. 
(Aplauze prelungite).

Republica Populară Chineză a și pășit 
pe arena internațională ca o mare putere 
mondială. încercările nesocotite, demente, 
ale cercurilor agresive ale S.U.A. de a nega 
poziția internațională a Republicii Popu
lare Chineze, întîmpină împotrivirea me
reu creseîndă a opiniei publice mondiale.

Toate realizările statului nostru din 
acești cinci ani sînt rezultatul marilor 
eforturi ale poporului nostru. Muncitorii, 
țăranii și ceilalți oameni ai muncii din țara 
noastră dau dovadă de o înaltă activitate și 
de inițiativă creatoare în toate domeniile 
— în opera de apărare a patriei, de întă
rire a orînduirii democrat-populare, de re
facere și dezvoltare a economiei naționale. 
Sub conducerea Partidului Comunist Chi
nez, toate naționalitățile din țara noas
tră s-au închegat într-un singur tot și au 
devenit o forță viguroasă, de neînvins. 
(Aplauze prelungite).

Partidul Gomunist Chinez este nucleul 
conducător al statului nostru. (Aplauze). 
In decursul ultimilor cinci ani, în fiecare 
moment hotărî tor partidul, urmlnd ade
vărurile marxism-leninismului, a pus la 
momentul oportun în fața poporului din 
întreaga țară sarcini politice șl organiza
torice. La chemarea partidului, majorita
tea covîrșitoare a membrilor de partid 
luptă și muncesc cu abnegație pe toate 
fronturile construcției de stat, devenind 
avangarda maselor populare și un exem
plu pentru ele. Partidul sprijină și dez
voltă just și cu consecvență frontul unit 
cu toate clasele, partidele șl grupările de
mocratice punînd acest front unit in 
slujba marii cauze a democrației și socia
lismului. Partidul păzește cu hotărîre uni
tatea ideologică și disciplina strictă înăun
trul partidului și duce totodată o luptă 
necontenită pentru puritatea rîndurilor 
sale.

De asemenea, trebuie să exprimăm din 
toată inima mulțumiri marii Uniuni So
vietice, țărilor de democrație populară și 
popoarelor iubitoare de pace din lume 
pentru ajutorul pe care ni-1 acordă, ajutor 
datorită căruia țara noastră a putut realiza 
în ultimii cinci ani numeroase succese. 
(Aplauze furtunoase, prelungite). Tratatul 
sovieto-chinez de prietenie, alianță și asis
tență mutuală a unit strîns marea Uniune 
Sovietică și Republica Populară Chineză. 
(Aplauze prelungite). Marea noastră aliată 
Uniunea Sovietică ne-a acordat un ajutor 
mărinimos, dezinteresat, ceea ce a fost un 
important factor care a contribuit la vic
toria cauzei noastre. (Aplauze prelungite). 
Prietenia de nezdruncinat dintre China și 
Uniunea Sovietică și țările de democra- 
ție-populară : Polonia, Cehoslovacia, Un
garia, Romînia, Bulgaria, Albania, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. D. Co
reeană, R. D. Vietnam, crește și se dez
voltă zi de zi datorită colaborării mereu

crescânde Și ajutorului reciproc. (Aplauze 
prelungite).

Succesele realizate de noi în ultimii cinci 
ani și înfăptuirile glorioase din prezent 
au și fost înscrise de noi în Constituția Re
publicii Populare Chineze recent publicată. 
Constituția Republicii Populare Chineze 
expune cu cea mai mare precizie și cla
ritate țelurile și măsurile concrete de con
struire a societății socialiste în țara noas
tră. In fața noastră stă măreața sarcină 
de a transforma China într-un stat socia
list care să nu cunoască exploatarea omu
lui de către om și mizeria și noi vom 
îndeplini fără doar șl poate această sar
cină. Pentru atingerea acestui țel noi mai 
trebuie să depunem mari eforturi. (Aplauze 
prelungite).

Calea construirii socialismului va implica 
o luptă excepțional de grea și complicată. 
Noi trebuie să ne sprijinim pe forța coeziu
nii pentru a învinge pe dușmani și pentru 
a birul greutățile. Partidul nostru trebuie 
să se afle într-o strînsă legătură cu ma
sele largi ale celor fără de partid. Noi 
trebuie să dezvoltăm neîncetat alianța din
tre clasa muncitoare, țărani și ceilalți 
oameni ai muncii. Totodată, noi trebuie să 
continuăm să menținem alianța dintre po
porul muncitor și toți cei ce nu muncesc 
cu care este posibilă colaborarea. Noi pu
tem uni strîns poporul întregii țări, noi 
putem de asemenea să ne unim strîns cu 
toți prietenii din lumea întreagă. Și acea
sta este garanția principală a faptului că 
noi putem construi societatea socialistă în 
țara noastră. (Aplauze prelungite). Pentru 
a desăvîrși cu succes construirea socialis
mului în țara noastră, trebuie neapărat să 
învățăm cu perseverență. Tovarășul Mao 
Țze-dun ne-a spus în repetate rînduri că 
orice aroganță și îngîmfare trebuie soco
tite Ca dușmani serioși ai noștri. Trebuie 
să fim modești, atenți și conștiincioși. Deși 
în trecut am obținut succese mari, totuși 
în viitor avem de înfăptuit o muncă mare 
ce ne este cu totul necunoscută. Trebuie 
să studiem și mai bine marxism-leninis- 
mul. Trebuie să studiem cu și mai multă 
perseverență experiența înaintată a Uniu
nii Sovietice și a țărilor surori, trebuie să 
studiem cu și mai multă dîrzenie toate do
meniile științei și tehnicei.

Opera de construcție din țara noastră are 
nevoie de o situație internațională pașnică. 
Țelul construcției noastre este ridicarea ni
velului de trai al poporului nostru șl în
tărirea securității țării noastre. Tocmai 
aceasta determină faptul că întreaga ac
tivitate a țării noastre în domeniul relații
lor internaționale este subordonată numai 
țelurilor păcii și niciunui fel de alte țe
luri. Sîntem ferm convinși că țările cu 
orînduiri sociale diferite pot coexista paș
nic și că toate problemele internaționale 
litigioase pot fi soluționate pe calea tra
tativelor pașnice. Țara noastră a acordat 
întotdeauna o uriașă importanță colabo
rării pașnice cu toate statele și popoarele 
iubitoare de pace din lume ; țara noas
tră acordă o însemnătate deosebită efortu
rilor îndreptate spre apărarea păcii de
puse de asemenea țări importante din 
Asia de sud-est ca India, indonezia și Bir- 
mania. Noi considerăm că principiile res
pectării reciproce a integrității teritoriale 
și a suveranității, a neagresiunii reciproce, 
a neamestecului reciproc în afacerile in
terne, ai egalității avantajului reciproc și 
a coexistenței pașnice trebuie să devină 
principiile fundamentale care să deter
mine relațiile dintre state.

Noi vrem să trăim în pace cu toate sta
tele din lume, dacă aceste state vor și ele 
pacea și aspiră la ea. Firește, noi vrem să 
trăim de asemenea în pace cu S.U.A. Dar 
forțele armate ale S.U.A. ocupă șl astăzi 
încă Taivanul nostru, încearcă să împie
dice poporul chinez să elibereze Taivanul 
și folosesc clica trădătoare a lui Cian Kai-și 
pentru a amenința cu război țara noastră.

In trecut, imperialiștii americani și aco- 
liții lor n-au fost în stare să bareze po
porului chinez calea spre progres, unelti
rile lor vor suferi și în viitor un eșec 
inevitabil. (Aplauze furtunoase).

Cauza dreaptă a poporului chinez condus 
de Partidul Comunist Chinez și de 
tovarășul Mao Țze-dun se va bucura cu 
siguranță și pe viitor de simpatia și spri
jinul întregii lumi progresiste. Noi sîntem 
sprijiniți în mod consecvent de lagărul 
mondial al păcii și democrației în frunte 
cu Uniunea Sovietică. (Aplauze). Cauza 
noastră va învinge cu siguranță. (Aplauze 
prelungite). în numele înfăptuirii unității 
țării noastre, poporul chinez va elibera cu 
siguranță Taivanul și va desăvîrși unifi
carea deplină a întregii țări. (Aplauze 
furtunoase).

Poporul chinez va îndeplini cu siguranță 
sarcinile industrializării socialiste a țării 
și va transforma țara noastră într-o mare 
Republică Socialistă. (Aplauze prelungite).

Lupta comună a poporului chinez și a 
popoarelor din lumea întreagă în apărarea 
păcii va învinge cu siguranță. (Aplauze 
furtunoase).

Trăiască Republica Populară Chineză ! 
(Aplanze furtunoase).

Trăiască marea unitate a poporului chi
nez ! (Aplauze furtunoase).

Trăiască marea unitate a popoarelor din 
lumea întreagă ! (Aplauze furtunoase. Toți 
se ridică In picioare).

rostită în ședința solemnă de la Pekin din 30 septembrie 1954
PEKIN 1 (Agerpres). — TASS transmite 

cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la șe
dința solemnă consacrată ceiei de a 5-a a- 
niversări a constituirii Republicii Popu
lare Chineze care a avut loc la 30 septem
brie 1954 la Pekin:

Dragi tovarăși!
Ingăduiți-mi să vă felicit cu prilejul mi

nunatei sărbători — cea de a 5-a aniver
sare a istoricei victorii a revoluției în 
China și a proclamării Republicii Popu
lare în țara voastră. (Aplauze prelungite).

In numele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Comite
tului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, in numele întregului po
por sovietic, delegația noastră transmite 
un cordial salut frățesc și Cele mai calde 
urări de succes Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, președintelui Republicii 
Populare Chineze, tovarășul Mao Țze-dun 
(aplauze prelungite). Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, ma
relui popor chinez în întregime. (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

Popoarele din Uniunea Sovietică și din 
țările de democrație populată, întreaga 
omenire progresistă au întîmpinat cu uria
șă bucurie marea victorie a poporului chi
nez, care acum cinci ani a răsturnat re
gimul gomindanist urlt de el, a făurit Re
publica Populară Chineză' liberă și inde
pendentă. Această victorie istorică a po
porului chinez este un eveniment remar
cabil nu numai în viața Chinei, ci și în 
istoria întregii omeniri.

Harnicul și talentatul popor chinez a 
creat uriașe bogății materiale și culturale. 
El nu s-a putut însă bucura de aceste bo
gății in virtutea faptului că clasele feu
dale și cotropitorii străini care stăpîneau 
în țară dispuneau fără milă de destinele 
lui.

Monopolurile imperialiste încercau să 
permanentizeze înrobirea Chinei, s-o 
transforme într-o piață de desfacere pen
tru mărfurile lor, intr-un izvor de mină 
de lucru și materii prime ieftine, într-o 
țară colonială lipsită de drepturi.

Poporul chinez nu s-a împăcat nici 
odată cu. situația de asuprire și lipsă de 
drepturi a patriei sale.

Nutrind o profundă simpatie față de 
poporul chinez și acordînd o înaltă pre
țuire tradițiilor lui revoluționare, marele 
Lenin spunea că poporul chinez știe „nu 
numai să viseze la libertate și egalitate, 
ci și să lupte împotriva asupritorilor de 
veacuri ai Chinei". întreaga istorie a po
porului chinez este istoria luptei eroice și 
pliiîă de abnegație pentru eliberarea sa.

In lupta sa eroică poporul chinez nu a 
fost singur. De partea lui erau solidarita
tea și sprijinul popoarelor iubitoare de 
libertate din întreaga lume, care doreau 
cu înflăcărare succesul revoluției chineze. 
(Aplauze).

Imperialismul internațional nu-și pre
cupețea forțele pentru a înăbuși mișcarea 
revoluționară a maselor populare. Impe
rialiștii au sprijinit pe toate căile regimul 
feudal din China foiosindu-1 drept unealtă 
în lupta împotriva revoluției populare 
crescînde.

Asupritorii Chinei, imperialiștii străini, 
s-au temut întotdeauna de unitatea ma
relui popor din țara voastră. Lor nu le 
trebuia o Chină unică, închegată, puter- 
hică, ci o țară fărîmițată, slabă, sfîșiată 
de contradicții interne, care să poată fi o 
pradă ușoară pentru monopolurile străine.

Un vechi proverb chinez spune : Dacă 
întreg poporul va ofta — va fi furtună, 
dacă poporul va lovi cu piciorul'in pămînt 
— pămintul se va cutremura. De această 
furtună a poporului și de indignarea lui 
se temeau cel mai mult imperialiștii. Ei 
înăbușeau cu o nemaiîntilnită cruzime 
mișcarea pentru Unitatea și independența 
Chinei. Prin toate mijloacele imperialiștii 
dezbinau poporul chinez. Ei se sprijineau 
în această manevră antipopulară pe mo
șierii feudali și pe burghezia tompradoare, 
care în lupta împotriva propriului lor 
popor s-au unit cu imperialiștii. Cu o 
extraordinară furie au luptat imperialiștii 
americani și japonezi împotriva poporului 
chinez. Timp de aproape un deceniu și 
jumătate, poporul chinez a dus un război 
drept de eliberare împotriva imperialiști
lor japonezi, care ocupaseră teritorii în
tinse ale Chinei. Cotropitorilor japonezi nu 
le-au ajutat nici trădătorii interni ai 
poporului chinez, nici aprovizionarea îm
belșugată a agresorilor cu materii prime 
strategice de către imperialiști din dife
rite state, nici cîrdășia cu clica gomin- 
danistă îh acțiunile comuhe împotriva 
muncitorilor și țăranilor chinezi care lup
tau pentru libertatea și independența pa
triei lor. După zdrobirea hoardelor hitle- 
riste în occident și terminarea războiului 
în Europa, Armata Sovietică a venit în 
ajutorul poporului chinez în lupta lui îm
potriva imperialiștilor japonezi. (Aplauze).

Folosindu-se de izgonirea cotropitorilor 
japonezi de pe pămîntul Chinei, imperia
liștii americani și-au intensificat unelti
rile împotriva poporului chinez. Ei au ho
tărât că a sosit timpul să se suie pe gruma
zul poporului chinez și au luat în mod 
fățiș sub tutela lor venalul guvern go
mindanist. Șe știe că numai în perioada 
dintre anii 1945—1949, Statele Unite ale 
Americii au cheltuit pentru susținerea 
regimului lui Cian Kai-și peste 6 miliarde 
dolari. Dolarii nu au fost totuși în stare 
să salveze regimul antipopular putred 
pînă la rădăcină al lui Cian Kai-și. Fur
tuna revoluționară s-a dezlănțuit și ma
rele popor chinez a izgonit de pe pămîn
tul său pe cotropitorii străini și, odată 
cu ei, reacțiunea chineză (Aplauze).

Victoria revoluției chineze a fost rezul
tatul firesc al luptei dîrze dusă ani înde
lungați de masele largi populare. Această 
luptă împotriva imperialismului și a reac- 
țiunii interne este condusă cu consecvență 
și fermitate de mai bine de trei decenii 
de gloriosul Partid Comunist Chinez, care 
exprimă și apără interesele vitale ale po- 
poruIui(Apîauze prelungite).

Partidul Comunist Chinez a reunit în 
rîndurile sale și a adunat în jurul lui pe 
cei mai buni fii și fiice ai marelui popor 
chinez. El a parcurs un drum glorios și 
eroic de luptă. Partidul a crescut și s-a 
întărit în lupta îndîrjită împotriva dușma
nilor poporului. întreaga istorie a revolu
ției chineze a confirmat limpede că Par
tidul Comunist Chinez este conducătorul 
și învățătorul înțelept și încercat al ma
selor muncitoare, o puternică forță orga
nizatoare și îndrumătoare care conduce 
poporul chinez din victorie în victorie.

In fruntea Partidului Comunist Chinez 
se află de mulți ani marele fiu și condu
cător al poporului chinez, tovarășul Mao

Țze-dun, președintele guvernului cu ade
vărat popular al Republicii Populare 
Chineze (Aplauze furtunoase).

In activitatea rodnică și multilaterală a 
tovarășului Mao ȚZe-dun poporul chinez 
vede expresia justeții și înțelepciunii con
ducerii gloriosului Partid Comunist Chi
nez, a credinței sale față de marxism
leninism, a abnegației și eroismului său 
în opera de slujire a poporului, în lupta 
pentru fericirea lui, pentru înflorirea 
Republicii Populare Chineze. Poporul a- 
cordă o înaltă prețuire și un profund 
respect conducătorilor încercați al Par
tidului Comunist și ai Guvernului Repu
blicii Populare Chineze, tovarășilor Ciu 
De, Liu Șao-ți, Ciu En-lai și altor emi- 
nenți fruntași politici pentru uriașele lor 
merite față de partid, patrie și poporul 
chinez (Aplauze prelungite). In anii marii 
revoluții chineze ei au trecut prin gio- 
ribasa școală a luptei împotriva dușma
nilor interni și externi ai poporului chi
nez. Și acum, clnd Marea Chină a pășit 
pe calea construirii socialismului, ei își 
consacră de asemenea cu abnegație toate 
forțele, cunoștințele șl experiența lor ope
rei de construire a unei noi și puternice 
Republici Populare Chineze, cauzei păcii, 
democrației și socialismului. îndeplinind 
giganticele sarcini de transformare a ță
rii pe care istoria le-a pus în fața Par
tidului șl poporului, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez, este un 
exemplu de coeziune, de fermitate mar- 
xist-leninistă și de conducere colectivă 
(Aplauze).

Odată cu făurirea Republicii Populare, 
poporul chinez a dobindit libertate, inde
pendență și suveranitate națională. Pen
tru prima oară în Istoria lor multisecu
lară, oamenii muncii din China au luat 
puterea în propriile lor mîini, au format 
un guvern cu adevărat popular, care se 
bizuie pe sprijinul întregului popor, au 
lichidat pentru totdeauna dominația for
țelor imperialiste și feudale, au pășit pe 
calea unor radicale transformări social- 
economice (Aplauze).

Ultimii cinci ani au arătat întregii 
lumi marea viabilitate și forță a Repu
blicii Populare Chineze. In țară s-a con
solidat orînduirea dictaturii democratice 
a poporului, în care rolul conducător a- 
parține clasei muncitoare. S-a consolidat 
alianfa clasei muncitoare cu țărănimea 
— baza politicii de nezdruncinat a statu
lui și izvorul principal al tuturor succe
selor poporului chinez. Toate forțele de
mocratice și patriotice ale poporului chi
nez s-au unit și mai strîns sub steagul 
frontului unit democrat-popular.

Marele popor chinez a obținut victorii 
istorice în construirea vieții noi. Intr-un 
timp extrem de scurt a fost refăcută eco
nomia națională, ruinată de ani îndelun
gați de război, de stăpînirea imperialiș
tilor străini și a agenturii lor gominda
niste reacționare. Statul democrat-popu
lar a efectuat naționalizarea socialistă a 
marilor întreprinderi industriale și de 
transport și a băncilor. A fost asigurată 
crearea unui sector socialist de stat în 
economie, care este temelia în construi
rea bazelor socialismului.

Partidul Comunist Chinez a pus îri fața 
poporului chinez un program de trans
formare a Chinei dintr-o țară agrară în
tr-o țară industrială, un program de tre
cere treptată spre socialism, a trasat li
nia generală în perioada de trecere care 
constă din înfăptuirea treptată a indus
trializării socialiste a țării, realizarea trep
tată a transformării socialiste a agricul
turii, a industriei meșteșugărești precum 
și a industriei șl comerțului capitalist.

în decurs de mulți ani cei mai buni 
oameni al Chinei au visat industrializa
rea țării. Dar acestor vise nu le era hă
răzit să se împlinească în condițiile re
gimurilor reacționare. Poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comunist, re
zolvă astăzi cu succes sarcinile industria
lizării țării. Aceasta este singura cale 
justă de transformare a Chinei într-0 
țară puternică cu o economie înfloritoare.

Oamenii sovietici știu din propria lor 
experiență că construirea unei industrii 
moderne într-o țară căreia trecutul i-a 
lăsat moștenire o industrie înapoiată, este 
o operă grea și complicată. Chezășia fap
tului că poporul chinez va reuși să în
făptuiască cu succes industrializarea tării, 
este însă alianța de nezdruncinat a clasei 
muncitoare cu țărănimea, care se întă
rește pe zi ce trece și mărețul entuziasm 
în muncă al întregului popor chinez 
(Aplauze).

Știind că ajutorul lor frățesc contribuie 
la rezolvarea cu succes a sarcinilor in
dustrializării Chinei, oamenii sovietici 
se bucură de remarcabilele realizări ale 
oamenilor muncii din China și le urează 
din toată inima succese și mai mari în 
măreața operă de transformare socialistă 
a țării. (Aplauze prelungite).

Datorită politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Chinez a fost rezolvată pro
blema agrară— principala problemă a re
voluției chineze. Peste 300 milioane de ță
rani chinezi care de veacuri au robit pen
tru moșieri, au primit fără plată 47 mi
lioane de hectare de pămînt. Generațiile 
de țărani chinezi și-au văzut împlinit vi
sul despre pămînt și muncă liberă. în 
alianță cu eroica clasă muncitoare a Chi
nei, țărănimea muncitoare a scuturat pen
tru totdeauna jugul feudalilor și colonia
liștilor și construiește acum cu succes o 
viață nouă și liberă. Puterea populară a 
lichidat sistemul feudal al impozitelor, a 
deschis uriașe posibilități pentru dezvol
tarea tuturor forțelor de producție din 
agricultură. Reforma agrară a lichidat 
principala frînă în dezvoltarea economică, 
politică și culturală a țării — relațiile 
feudale la sate. Agricultura Chinei pă
șește în mod ferm pe calea avîntului ; 
forțele ei de producție cresc și nivelul de 
trai al maselor de multe milioane ale ță
rănimii muncitoare se ridică necontenit. 
Organizarea oamenilor muncii de Ia sate 
în grupuri de într-ajutorare în muncă și 
în cooperativele agricole de producție con
stituie un factor important în dezvoltarea 
agriculturii. Acestea sînt primele mlădițe 
ale socialismului în satul chinez. Avanta
jele realizate în urma muncii în colectiv, 
creșterea producției la hectar, sporirea 
veniturilor, fac să crească prestigiul coo
perativelor agricole de producție de la 
sate în rîndul maselor țărănești. Acest 
lucru este dovedit de creșterea conside
rabilă a cooperativelor în ultimul an.

Guvernul popular și Partidul Comunist 
Chinez se îngrijesc și de folosirea acelor 
uriașe posibilități de care dispune gos
podăria individuală. Creșterea activității 
de producție în gospodăriile țărănești in
dividuale, mobilizarea lor la lupta pentru 
obținerea de recolte bogate joacă un rol 
extrem de important în opera de sporire 
â producției agricole a țării.

al U.R.S.S., Sun Yat-sen a scris : „Luîn- 
du-mi rămas bun de la Voi, dragi tovarăși, 
vreau să-mi exprim speranța că în curind 
va sosi ziua cînd U.R.S.S. va saluta în 
puternica și libera Chină un prieten și 
aliat și că în măreața luptă pentru eli
berarea popoarelor asuprite din lume, cei 
doi aliați vor păși spre victorie mină în 
mină" (Aplauze),

Iată că de cinci ani popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Chineze 
pășesc mînă în mină, ajutîndu-se reciproc 
în mod dezinteresat, iar prietenia dintre 
ele s-a transformat într-o forță ai'ît de 
puternică în opera de menținere și întă
rire a păcii în lume cum nu există și nu 
a existat în istoria omenirii (Aplauze). 
Dorința popoarelor noastre de a dezvolta 
și întări și pe viitor prietenia și colabo
rarea frățească și-a găsit expresia în Con
stituția Republicii Populare Chineze, 
aceat document de mare însemnătate 
istorică (Aplanze prelungite).

Prietenia, alianța și ajutorul reciproc 
dintre marile noastre popoare se bazează 
pe deplina egalitate în drepturi, pe res
pectarea reciprocă a intereselor naționale, 
pe dorința sinceră de a se ajuta reciproc și 
de a realiza un avînt economic general. 
Alianța de nezdruncinat și prietenia fră
țească dintre popoarele sovietic și chinez 
sînt un model de relații internaționale cu 
totul noi, cere s-au stabilit între țările 
lagărului socialist (Aplauze). Prietenia 
noastră este o întruchipare vie a Interna
ționalismului proletar, deoarece cauza 
pentru ăl cărei triumf luptăm, este cauza 
întregii omeniri progresiste (Aplauze pre
lungite).

Uniunea Sovietică și Republica Popu
lară Chineză au stabilit un larg sistem de 
relații economice. în ultimii ani comerțul 
dintre U.R.S.S. și China a crescut de cî- 
teva ori. La cererea Guvernului Repu
blicii Populare Chineze, Guvernul Sovie
tic a acordat un larg ajutor pentru în
făptuirea planurilor de construcție eco
nomică a Chinei. Pînă la sfîtșitul anului 
1359, Uniunea Sovietică va participa la 
construirea șl reconstruirea a 141 mari 
întreprinderi industriale. (Aplauze furtu
noase, prelungite). Noi, oamenii sovietici, 
considerăm ca o datorie frățească a noa
stră de a acorda ajutor prietenului și 
fratelui nostru — poporul chinez, pentru 
întărirea Statului său democrat-popular și 
construirea socialismului. (Aplauze furtu
noase, prelungite). Iată de ce, flecare suc
ces a! vostru în construirea Chinei noi 
bucură nespus pe oamenii sovietici. 
(Aplauze prelungite). Poporul chinez poate 
fi ferm convins că poporul sovietic va fi 
și pe viitor prietenul său de nădejde si 
credincios și îi va acorda ajutor și sprijin 
multilateral în lupta pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a Republicii Popu
lare Chineze. (Aplauze prelungite).

Țelurile comune în lupta pentru socia
lism și comunism, sarcinile comune în 
lupta pentru pace între popoare, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă a tu
turor popoarelor, ideologia prieteniei Intre 
popoare — toate acestea grăbesc enorm 
apropierea națiunilor, fac ca unitatea po
poarelor libere să fie indisolubilă. Măreț 
este rolul prieteniei frățești dintre po
poarele : U.R.S.S. și R. P. Chineze. Nu 
este vorba numai de faptul că aceasta 
este o prietenie între două popoare mari 
care numără peste 800 milioane de oa
meni, deși și această împrejurare are o 
însemnătate istorică mondială. Este vorba 
de făptui că lupta pentru marile trans
formări sociale a însutit uriașele forțe 
creatoare ale popoarelor noastre, ne-a 
unit în aceeași năzuință. (Aplauze).

Pentru popoarele Uniuhii Sovietice, stea
gul păcii și prieteniei între popoare este 
sfînt. El este sfînt și pentru marele nos
tru prieten, poporul chinez. Principala 
grijă și năzuința cea mai fierbinte a po
poarelor țărilor noastre este de a trăi in 
pace și prietenie cu toate popoarele. La
gărul păcii, democrației și socialismului 
are un reazim trainic în Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Chineză. 
(Aplauze). Unanimitatea de vederi, prie
tenia șl lupta comună a acestor două mari 
puteri pentru pace și progres exercită 
în prezent o influență tot mai hotârltă 
și cu perspective largi asupra soartei în
tregii lumi. (Aplauze). întreaga omenire 
progresistă este alături de noi. (Aplauze). 
Noi nu vrem război, dar dacă imperia
liștii care și-au pierdut stăpînirea da sine 
vor cuteza să dezlănțuie un răzbbi îm
potriva noastră, imperialismul va suferi 
o prăbușire totală. (Aplâtize furtunoase, 
prelungite). Sîntem ferm convinși de a- 
ceasta. ,,Să se cutremure toți agresorii im
perialiști și ațâțătorii la război în fața 
marii noastre prietenii!“ — după cum a 
spus tovarășul Mao Țze-dun. (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

Succesele construirii comunismului în 
Uniunea Sovietică și realizările Republicii 
Populare Chineze, lupta comună a țărilor 
democratice pentru pace și prietenie între 
popoare — toate acestea exercită o înrîu- 
rire uriașă asupra întregii desfășurări a 
evenimentelor istorice, asupra dezvoltării 
întregii omeniri. (Aplauze).

Țările lagărului socialist duc în mod 
consecvent o politică externă de pace, care 
pornește de la principiul leninist al posi
bilității coexistenței sistemelor socialist șl 
capitalist .Ele depun toate eforturile pen
tru a obține slăbirea încordării în rela
țiile internaționale, întărirea securității 
popoarelor, instaurarea unei păci înde
lungate și trainice In întreaga lume, lăr
girea legăturilor de afaceri cu toate țările 
interesate. Este îndeobște cunoscut faptul 
că în anii celui de al doilea război mon
dial, Uniunea Sovietică a colaborat cu suc
ces cu Statele Unite ale Americii, Marea 
Britanie, Franța și alte țări, dbcînd o 
luptă cotnună împotriva Germaniei hitle- 
rlste și a Japoniei imperialiste. Nici în 
prezent nu avem probleme în care să nu 
putem ajunge la o soluție echitabilă în 
interesul tuturor popoarelor, cu condiția să 
existe bunăvoință de ambele părți.

In prezent, ca și întodeauna, Uniunea 
Sovietică duce în mod consecvent o poli
tică de pace, tinde Spre rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase pe cale pașnică, pe 
calea tratativelor. Datorită eforturilor 
Uniunii Sovietice, Republicii Populare 
Chineze și ale celorlalte state iubitoare de 
pace, în Coreea și în Vietnam s-a pus 
capăt războiului. (Aplauze prelungite). Am 
găsit un limbaj comun cu toate țările 
care doresc menținerea păcii, care tind 
să rezolve problemele litigioase pe calea

(Continuare în pag. 4-a)

Industrializarea țării va da posibilitate 
de a se înzestra agricultura cu mijloace 
tehnice moderne — tractoare, combine, 
autovehicule și alte mașini, ceea ce va 
contribui, fără îndoială, la ridicarea agri
culturii, la ușurarea muncii țăranului șl 
la creșterea productivității muncii sale, la 
creșterea bunăstării țăranilor chinezi.

Succese considerabile au fost obținute 
în rezolvarea problemei naționale. Toate 
popoarele tării s-au unit strîns într-o 
mare familie de popoare libere și egale 
în drebturi. In Republica Populară Chi
neză cresc și se întăresc relații noi între 
toate naționalitățile, relații baiate pe ega
litate deplină in drepturi, prietenie fră
țească și ajutor reciproc.

Pe baza transformărilor democratice în
făptuite și a succeselor economice crește 
bunăstarea materială ă poporului. Au 
crescut veniturile muncitorilor și țărăni
mii muncitoare. Pentru prima oară în is
toria țării au fost introduse asigurările 
sociale ; sute de mii de familii de munci
tori au fost mutate în locuințe conforta
bile. Fonduri uriașe sînt alocate pentru 
irigații și pentru îmbunătățiri funciare.

Poporul chinez are una dintre cele mal 
vechi culturi din lume, datînd de citeva 
milenii. El a adus o mare contribuție la 
dezvoltarea civilizației mondiale. Poporul 
sovietic are un profund respect față de 
cultura voastră și o studiază (Aplauze).

Pînă la victoria revoluției populare, 
accesul spre știință și bogățiile culturii și 
artei naționale a fost în China închis 
maselor populare. în prezent și în țara 
voastră are loc o adevărată revoluție cul
turală.

La 20 septembrie, Adunarea reprezen
tanților populari din întreaga Chină, ex- 
primînd voința întregului popor chinez, a 
adoptat în unanimitate Constituția Re
publicii Populare Chineze, aprobată cu 
foarte mare căldură de popor. Ingădui- 
ți-mi să vă felicit cu prilejul acestui eve
niment istoric și să urez popoarelor Chi
nei noi succese în construirea vieții noi. 
(Aplauze prelungite).

Republica Populară Chineză este un 
mare stat de democrație populară, con
dus de clasa muncitoare și se întemeiază 
pe alianța dintre muncitori și țărani. 
Constituția Republicii Populare Chineze, 
care oglindește mărețele realizări ale po
porului chinez, consfințește principiile 
democratice ale statului democrat-popu
lar, definește drepturile și obligațiile ce
tățenilor republicii, dezvăluie minunate 
perspective pentru construirea vieții hoi 
in China.

Pentru prima oară In Istoria Chinei 
dreptul la muncă, la odihnă, la învăță- 
mînd sînt recunoscute ca drepturi sfinte 
ale oamenilor muncii. Toate aceste cu
ceriri istorice ale poporului chinez sînt 
consfințite pe cale legislativă în Consti
tuția Republicii Populare Chineze, care 
pe drept cuVînt este denumită Constitu
ția luptei pentru construirea unei socie
tăți socialiste în China (Aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni! V-ați pro
pus sarcini niărețe. Trecerea la societa
tea socialistă înseamnă creșterea pu
ternică a tuturor forțelor de producție ale 
țării, dezvoltarea culturii, ridicarea la un 
nivel fără precedent a bunăstării mate
riale a poporului.

Sîntem convinși că aceste sarcini vor fi 
îndeplinite deoarece în aceasta este inte
resat întregul popor chinez, căruia revo
luția i-a deschis posibilități inepuizabile 
de creație. Eliberat de sub jugul asupri
rii secuiare, poporul chinez și-a îndrep
tat spatele puternic și cu energia sa 
nesecată este gata să săvîrșească minuni. 
Nu există în lume asemenea forță capa
bilă să oprească mersul victorios al cu
rajosului și harnicului popor chinez pe 
calea progresului național și al înfloririi 
patriei sale pe calea construirii socialis
mului (Aplauze furtunoase prelungite). 
Sîntem convinși de aceasta deoarece po
porul chinez este condus de un guvern cu 
adevărat popular, care nu are alt scop de- 
cît slujirea poporului său. Sîntem convinși 
de aceasta deoarece în fruntea poporului 
chinez, în fruntea Republicii Populare Chi
neze, se află Partidul Comunist Chinez, 
încercat și călit în lupte (Aplauze prelun
gite). Sîntem convinși de aceasta deoare
ce Republica Populară Chineză este o 
parte integrantă a puternicului lagăr al 
păcii și democrației, în care prietenia și 
sprijinul reciproc ajută popoarele să re
zolve cu succes sarcinile care le stau în 
față (Aplauze).

încă din vremuri vechi mulți dintre 
cei mai buni oameni ruși au acordat o 
uriașă însemnătate relațiilor de prietenie 
dintre Rusia și China. Ideea prieteniei și 
alianței dintre popoarele chinez și rus a 
fost exprimată clar de marele om de 
știință rus, Mendeleev. El a scris : „Cea 
mai strînsă alianță dintre Rusia și China 
ar putea sluji drept chezășie măreață 
atît pentru dezvoltarea pașnică viitoare a 
celor două țări cît și pentru domnia păcii 
în întreaga lume" (Aplauze furtunoase).

Sentimentele sincere ale oamenilor so
vietici față de marele popor chinez au 
fost exprimate fidel de Alexei Maximovici 
Gorki în cuvintele : „Din punct de vedere 
spiritual sîntem frați" (Aplauze prelun
gite).

Poporul sovietic a nutrit întotdeauna o 
profundă simpatie față de lupta de elibe
rare națională dusă de poporul chinez îm
potriva asupritorilor străini, a sprijinit 
această luptă prin toate mijloacele. încă 
în 1919, Guvernul Sovietic a expus prin
cipiile politicii sale externe față de China. 
Guvernul Sovietic a renunțat la toate pri
vilegiile acaparate de țarism în China, a 
proclamat politica de prietenie între po
poarele sovietic și chinez. (Aplauze pre
lungite).

In perioada celui de al doilea război 
mondial prietenia dintre marile popoare 
ale U.R.S.S. și Chinei a fost cimentată 
prin sîngele vărsat în comun de ostașii 
chinezi și sovietici în lupt'a împotriva 
Japoniei imperialiste (Aplauze furtunoase). 
Constituirea Republicii Populare Chineze 
a creat condiții favorabile pentru priete
nia veșnică și colaborarea politică, econo
mică și culturală multilaterală între po
poarele Uniunii Sovietice și Chinei 
(Aplauze prelungite). Tratatul de priete
nie, alianță și asistență mutuală, încheiat 
la 14 februarie 1950 între Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Chineză în 
timp ce delegația guvernamentală chineză, 
în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun se 
afla la Moscova a devenit baza de 
nezdruncinat a acestei prietenii frățești. 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

S-a realizat dorința fierbinte a marelui 
fiu al poporului chinez — Sun Yăt-sen, 
care și-a consacrat întreaga Viață luptei 
pentru libertatea și independența patriei 
sale. In mesajul pe care l-a adresat la 11 
martie 1925 Comitetului Executiv Central
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(Urmart din pag. 3-a) 
tratativelor. O asemenea politici cores
punde Intereselor fundamentale ale po
poarelor, care nu doresc război și luptă 
cu hotărîre Împotriva uneltirilor forțelor 
agresive. După cum se știe, Uniunea So
vietică luptă cu perseverență pentru re
ducerea armamentelor In toate statele și 
pentru interzicerea armelor atomică, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de 
•«terminare în masă a oamenilor.

Dar noi nu putem să nu ne dăm seama 
Că dușmanii păcii își propun să atragă 
omenirea lntr-un nou război mondial, să 
împiedice construcția pașnică a popoare
lor din țările democratice. Agresorii im
perialiști își continuă provocările pentru 
a agrava Încordarea internațională. Nu
meroase fapte dovedesc că domnii care 
s-au obișnuit să-și construiască prosperi
tatea pe exploatarea popoarelor asuprite 
nu au renunțat la încercările lor de a în
robi din nou popoarele care s-au smuls 
din jugul imperialismului.

Popoarele Iubitoare de pace știu că 
agresorii imperialiști încearcă să-și im
pună dominația asupra popoarelor din 
Asia, să aprindă aici un focar de război. 
Imperialiștii sprijină și înarmează ban
dele gomindaniste care s-au cuibărit pe 
Insula chineză Talvan, ocupată de clica 
militaristă americană. Ei au încercat să 
provoace un război împotriva Chinei, 
dezlănțuind agresiunea în Coreea. Dar 
armata Republicii Populare Democrate 
Coreene și vitejii voluntari chinezi au 
temperat erdoeree agresorilor. (Aplauze 
prelungite). Nemuritoarele fapte de arme 
ale voluntarilor chinezi, care într-o clipă 
de grea cumpănă au venit în ajutorul Re
publicii Populare Democrate Coreene, au 
cimentat pentru totdeauna alianța șl 
prietenia frățească dintre popoarele chi
nez si coreean șl au constituit cea mal 
grăitoare mărturie a legăturilor indes
tructibile dintre popoarele Asiei (Aplau- 
»e). In aceasta șl-a găsit expresia un 
semn al epocii noi care a început în Ră
sărit, denotînd hotărîrea popoarelor din 
Asia de a dobîndi șl de a-și apăra liber
tatea șl independența națională. (Aplauze 
prelungite).

Eroica Armată Populară de Eliberare a 
Chinei, călită în luptele pentru elibera
rea patriei sale de sub antipopulara armată 
reacționară moșierească a lui Cian Kai-șl 
și de imperialiștii americani și ceilalți 
imperialiști care au chinuit China, a de
venit o forță de temut pentru dușmani. 
(Aplauze prelungite). Luptînd pentru mă
reața cauză a eliberării poporului său, ea 
a zdrobit o armată puternică, înzestrată 
cu mijloace tehnice moderne, devenind 
cel mai iubit vlăstar al poporului său. 
(Aplauze). Glorioasa Armată Populară de 
Eliberare a Chinei este o chezășie de nă
dejde a independenței țării în lupta îm
potriva imperialismului și pentru apăra
rea patriei. (Aplauze furtunoase).

Statele Unite ale Americii împiedică în 
fel și chip poporul chinez să restabilească 
pe deplin integritatea teritorială a pa
triei sale, să elibereze insula Taivan — 
teritoriu ce se cuvine de drept Chinei și 
constituie o parte inalienabilă a ei. Acest 
lucru se face, deși într-o serie de docu
mente internaționale, de pildă In declarația 
de la Cairo din 1 decembrie 1943, S.U.A. 
eu recunoscut în auzul tuturor popoarelor 
integritatea teritorială a Chinei, și insula 
Taivan ca o parte inalienabilă a Chinei. 
Intr-o declarație a Departamentului de 
Stat al S.U.A., publicată în februarie 1950, 
s-a arătat că dacă guvernul S.U.A. ar 
începe în prezent să tindă spre o schim
bare a situației Taivanului, „acest lucru 
ar fi interpretat aproape de toți în China 
continentală, precum și In întreaga Asie, 
ca o încercare a guvernului nostru de a 
separa Formoza (adică Taivanul) de 
China, încălcînd obligațiile noastre". In- 
călcîndu-și angajamentele asumate, cercu
rile guvernante ale S.U.A au ocupat Tai
vanul, l-au transformat într-o bază mili
tară a lor în vederea unei agresiuni îm
potriva Chinei continentale șl în vederea 
reprimării mișcării de eliberare națională 
a popoarelor din Asia.

Uniunii Sovietice îl sînt apropiate șl de 
înțeles năzuințele guvernului Republicii 
Populare Chineze, dorința întregului 
popor chinez de 600 milioane de oameni 
de a elibera insula Taivan care constituie 
o parte inalienabilă a teritoriului chinez 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Cind oamenii muncii din țara noastră, 
zdrobind pe capitaliști abia începuseră 
să-și construiască un stat popular socia
list, imperialismul internațional a arun
cat toate forțele pentru a înăbuși tînăra 
noastră Republică Sovietică, pentru a o 
sfîșia. Dar toate încercările bandiților im
perialiști au eșuat (Aplauze). Dușmanii 
Statului Sovietic Socialist au fost zdrobiți, 
iar puterea noastră sovietică muncito
rească țărănească s-a statornicit ca o 
forță de neclintit. (Aplauze furtunoase, 
prelungite). în pofida tuturor uneltirilor 
dușmanilor, poporul sovietic a eliberat 
întregul său teritoriu din mîinile inter- 
venționiștilor și ale contrarevoluției in
terne și a creat un puternic stat socialist 
multinațional al oamenilor muncii — 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Iată de ce, poporul sovietic își ex
primă profunda simpatie pentru marele 
popor chinez în opera sa nobilă și spri
jină hotărîrea sa de a-și elibera frații 
care se află încă sub jugul clicii gomin
daniste de pe insula Taivan, de a lichida 
banda trădătoare a lui Cian Kai-sl care 
s-a cuibărit acolo. Aceasta înseamnă afir
marea suveranității Chinei. (Aplauze pre
lungite). Sîntem ferm convinși că ade
vărul va triumfa. Taivanul va fi eliberat 
și reunit cu întreaga sa patrie mare — 
Republica Populară Chineză (Aplauze 
furtunoase, care nu contenesc mult timp).

Republica Populară Chineză a pășit pe 
arefla internațională ca mare putere. Ro- 
lul și influența Chinei au devenit o forță 
internațională care îi împiedică pe impe
rialiști să continuie înrobirea popoarelor 
dim Asia, să transforme Asia în focarul 
unui nou război mondial. (Aplauze pre
lungite).

Pentru orice om cu judecată sănătoas? 
care vrea să țină seama de fapte, de 
mersul firesc al istoriei, este limpede că 
fără participarea Republicii Populare Chi
neze astăzi nu se pot rezolva problemele 
internaționale și nu se poate obține mic
șorarea încordării în relațiile internațio
nale și rezolvarea pașnică a probleme
lor litigioase (Aplauze prelungite).

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 2 octombrie 1954

Conferința de la Geneva, unde a rizu- 
nat glasul puternic al adevăraților repre
zentanți ai popoarelor din Asia, a arătat 
rolul uriaș el Republicii Populare Chine
ze în rezolvarea problemelor internațio
nale. Rolul Republicii Populare Chineze 
la conferința de la Geneva a constituit 
o nouă mărturie a influenței el crescînde 
și a prestigiului ei internațional ca mare 
putere ; poziția ei ca putere iubitoare de 
pace a obținut sprijinul călduros al tutu
ror popoarelor iubitoare de pace din lume. 
(Aplauze furtunoase prelungite).

Republica Populară chineză a fost lnl- 
țiatoarea unor consultări între țările 
Asiei spre a se întreprinde, pe bază de 
obligații reciproce corespunzătoare, efor
turi comune în vederea menținerii păcii 
și securității țărilor din Asia. Această 
inițiativă nobilă a marelui nostru aliat 
a fost sprijinită de Uniunea Sovietică, ță
rile de democrație populară, India, Bir- 
mania și alte țări. O înfăptuire practică 
a acestei inițiative a Republicii Populare 
Chineze au constituit-o tratativele între 
Premierul și Ministrul Afacerilor Externe 
al Chinei, tovarășul Ciu En-Iai și primul 
ministru și ministrul Afacerilor Externe 
al Indiei, domnul Nehru. In cursul aces
tor tratative au fost elaborate principiile 
care pot fi luate ca bază pentru relațiile 
nu numai dintre China șl India, ci dintre 
toate țările. Aceste principii constă în ur
mătoarele cinci teze: respectarea reci
procă a integrității teritoriale șl suvera
nității ; neagresiunea ; neamestecul unuia 
în treburile interne ale altuia ; egalitatea 
și avantajul reciproc; coexistența paș
nică.

Uniunea Sovietică consideră că dacă a- 
ceste principii vor fi adoptate de toate ță
rile, coexistența pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite va fl asigurată, iar 
primejdia unul nou război mondial va 
ceda locul păcii și încrederii reciproce. 
(Aplauze prelungite).

Forțele agresive ale statelor imperia
liste au Insă alte principii. Ele Încearcă să 
înjghebe diferite grupări agresive atît în 
Europa, cît și In Asia. Tocmai astfel de 
țeluri au urmărit organizatorii recentei 
conferințe de la Manilla, care au hotărît să 
înjghebe o nouă grupare militară a pu
terilor coloniale pentru a-șl menține pozi
țiile economice și politice în Asia. Această 
conferință de la Manilla și tratatul sem
nat acolo nu pot fi considerate decît ca 
acțiuni îndreptate împotriva intereselor se
curității în Asia șl în Extremul Orient și 
în același timp împotriva intereselor li
bertății și independenței naționale a po
poarelor din Asia.

Cercurile agresive din unele state șl în 
primul rînd din S.UA. încearcă din toate 
puterile să înlăture Republica Populară 
Chineză de la participarea la reglementa
rea problemelor internaționale. In prezent 
a devenit absolut evidentă absurditatea a- 
cestei politici care împiedică Republica 
Populară Chineză să-și ocupe locul legitim 
în Organizația Națiunilor Unite.

Poporul vostru spune : numai un orb nu 
poate vedea muntele Taișan (Risete In 
sală). Se pare însă că există oameni care 
nu numai că nu văd muntele Taișan, dar 
In general nu vor să observe nici țara în 
care se găsește acest munte. (Rîsete In 
sală). Ce să-i faci! Din această cauză, ma
rea țară pe teritoriul căreia locuiește o pă
trime din întreaga omenire nu va în
ceta să existe. (Aplauze prelungite).

Există legi obiective ale istoriei, legi 
ale dezvoltării societății omenești. Aceste 
legi nu sînt subordonate nici dolarilor, 
nici senatorilor americani. (Rîsete In sală, 
aplauze). Ele sînt mal puternice decît 
părerile nixonilor și knowlanzilor, radfor- 
zilor și mecarthy-lor. Poporul chinez nu 
va permite niciodată ca monopolurile 
străine sau trădătorii de patrie să se în
toarcă In patria sa. (Aplauze furtunoase). 
El păzește cu vigilență marile sale cuce
riri, străjulnd cu agerime cauza păcii și 
securității popoarelor. N-au decît să se 
înfurie și să turbeze dușmanii păcii. China 
populară își urmează drumul ei sigur, 
exercitînd o Influență mereu crescindă 
asupra dezvoltării Istoriei mondiale (A- 
plauze furtunoase prelungite).

Tovarăși!
Victoria Revoluției a deschis o eră nouă 

în istoria Chinei. După marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, victoria Revo
luției populare din China reprezintă cel 
mai remarcabil eveniment din istoria 
mondială, constituind o nouă lovitură pu
ternică dată întregului sistem imperialist 
mondial (Aplauze prelungite). Vorbind cu 
cuvintele lui L V. Stalin, revoluția chi
neză „constituie o lovitură de ciocan 
pneumatic dată Imperialismului” (Aplau
ze furtunoase prelungite).

Este mare însemnătatea victoriei Revo
luției din China și influența ei asupra 
luptei popoarelor asuprite din Asia pen
tru libertatea șl independenta lor națio
nală. Victoria revoluției chineze arată că 
vechea Asie care a avut parte de asupri
rea și înrobirea crîncenă a popoarelor de 
către forțe străine este pe cale de a apu
ne pentru totdeauna. Nici un fel de forțe 
negre ale imperialismului și reacțiunii nu 
vor reuși să submineze marele proces de 
renaștere a popoarelor Asiei care consti
tuie una din cele mai importante trăsă
turi ale vremii noastre și care deschide 
perspective însuflețitoare pentru avlntul 
continuu al luptei pentru pacea și pro
gresul întregii omeniri. (Aplauze prelan- 
gite).

Popoarele din țările coloniale și depen
dente văd In victoria revoluției chineze, 
precum și In succesele obținute de po
porul chinez In construirea vieții noi. o 
pildă vie a faptelor mărețe de care este 
capabil un popor devenit stăpin pe soar
ta sa. (Aplauze furtunoase).

Dragi tovarăși, prieteni î
în fruntea luptei poporului chinez pen

tru o viață liberă, fericită, pășește glo
riosul Partid Comunist Chinez. El a sal
vat China de la transformarea ei intr-t 
colonie lipsită de drepturi. El a îndreptă
țit cu cinste speranțele clase: muncitoare 
Numai partidul clasei muncitoare a știut 
să ducă poporul chinez la eliberarea na
țională. la crearea statului chinez unit ș- 
puternic care și-a ocupat un loc demn 
în rîndul popoarelor lumii (Aplauze fur
tunoase, prelungite). Acest fapt remarca
bil confirmă încă odată marea misiune eli
beratoare a clasei muncitoare, singura 
clasă capabilă ca în strinsă alianță cu 
țărănimea să conducă în condițiile impe
rialismului lupta de eliberare a popoare
lor și să ducă această luptă la un sfîrșit 
victorios. Partidul Comunist Chinez și-a 
cîștigat pe merit încrederea întregului 
popor chinez (Aplauze furtunoase, pre
lungite).

Călăuzit de teoria marxist-leninlstă și 
Imbinînd în mod creator această teorie 

cu practica revoluției antlimperiallste 
și antifeudale din China, Partidul Comu
nist Chinez a știut să devină în fapt con
ducătorul șl organizatorul maselor popu
lare. Sub conducerea Partidului Comunist 
Chinez a luat ființă și s-a întărit frontul 
unit național popular democrat In care au 
intrat reprezentanți ai tuturor păturilor 
populației țării și a cărui bază o constituie 
alianța dintre clasa muncitoare șl țără
nime (Aplauze prelungite).

Partidul Comunist Chinez a elaborat 
strategia șl tactica înțeleaptă a revoluției 
chineze, atrăgînd în lupta de eliberare cele 
mal largi mase populare. El a devenit o 
mare forță în acțiunea de strîngere a rîn- 
durilor întregului popor chinez, a tuturor 
forțelor sale patriotice, sănătoase în lupta 
împotriva imperialismului, pentru crearea 
șl consolidarea statului democrat-popular, 
pentru realizarea marilor transformări re
voluționare (Aplauze prelungite). In pre
zent, Partidul Comunist Chinez, care a

„Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

Președintelui Republicii Populare Chineze, tovarășul Mao Țze-dun 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Prezidiul Sovietului Suprem al URS.S, Consiliul de Miniștri al U.R.S.S._______ „___________ r_____ ________ .______________ .... Și 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă trimit din partea 
popoarelor Uniunii Sovietice, dumneavoastră ;. întregului popor chinez, salutul lor 
frățesc și felicitări cordiale cu prilejul celei de a 5-a aniversări a întemeierii Re
publicii Populare Chineze (Aplauze furtunoase prelungite, care se transformă în 
ovații).

Victoria de importanță Istorică mondială a Revoluției populare chineze a încu
nunat o întreagă epocă de luptă eroică a poporului chinez pentru libertatea și inde
pendența sa, împotriva dominație! imperialismului străin și a reacțiunii feudale. 
In fața poporului chinez s-au deschis perspect ve largi de dezvoltare multilaterală a 
economiei, înflorire a culturii naționale, creștere a bunăstării materiale a oamenilor 
muncii.

In cel cinci ani care au trecut, oamenii muncii din China au dobtndit, sub con
ducerea Partidului Comunist, In urma unei munci fără preget, succese remarcabile 
în crearea și Întărirea orîndulril democrat-p-spulare. A fost desăvîrșită reforma 
agrară, care a pus capăt In țară jugului feudal. Toate ramurile economiei naționale 
se dezvoltă neîncetat, nivelul material șl cultural al vieții întregului popor crește. 
Refăcînd economia, poporul chinez a trecut în prezent la înfăptuirea industrializării 
socialiste a țării și la înfăptuirea treptată a transformărilor socialiste In agricultură, 
In industrie și comerț.

Partidul Comunist Chinez șl Guvernul Popular au strâns rindurile poporului 
chinez într-o forță puternică și de neînvins. Ia lupta împotriva asupritorilor impe
rialiști, împotriva forțelor contrarevoluției din interior, s-a închegat și s-a întărit 
alianța de nezdruncinat dintre muncitori ș! țărani — temelia orîndulril democrat- 
populare. Marea Constituție a Republicii Populare Chineze, adoptată de Adunarea 
reprezentanților populari din întreaga Chină. a consfințit succesele poporului chinez 
și a trasat căile înaintării țării spre socialism.

în urma victoriei revoluției populare și a succeselor obținute în construirea 
vieții noi, în cei cinci ani care au trecut Republica Populară Chineză a devenit un 
factor puternic al luptei de eliberare a tuturor popoarelor asuprite împotriva for
țelor reacțiunii imoerialiste și ale înrobirii cdcoiale, pentru libertate și indepen
dență națională (Aplauze prelungite)- Republra Populară Chineză a pășit pe 
arena mondială ca mare putere și a devenit o forță puternică în lupta comună a 
popoarelor iubitoare de pace pentru securitatea internațională și pace în lumea în
treagă. (Aplauze furtunoase, prelungite).

Inspiratorul și organizatorul succeselor reraaroab:le ale poporului chinez este 
eroicul Partid Comunist Chinez. Credincioa steagului marxism-leninismului, cauzei 
internaționalismului proletar. Partidul Cswimist Chinez conduce spre noi victorii 
marele popor chinez. (Aplauze prelungitek

Popoarele Uniunii Sovietice sărbătoresc cu un sentiment de mare bucurie vic
toriile istorice ale poporului chinez frate. (Aptaeze prelungite).

rr-s-n din tot sufletul Partidului Ccsmnust Chinez, Guvernului Popular, clasei 
muncitoare, țS-tr-m--, tatelectualitătiu tuturor oamer -r muncii din Republrca 
Populară Chineză, oci succese la lupta pentru victoria d-p'.lcă asupra dușmanii:: 
poporului chinez pentru transformarea Chinei Intr-un stat socialist puternic. 
(Apluze furtunoase, prelungitei

Să se întărească ș: să se dezvolte prietenia de nezdruncinat șt colaborarea strinsă 
dintre popoarele Repubbcu Populare Cur eze și Uniuni: Sovietice ! (Aplauze furtu
noase. prelungite).

Trăiască Partidul Comunist Chinez — ccndutătcrul încercat al poporului chinez ! 
(Aplauze furtunoase).

Trăiască Guvernul Republicii Poputare Chinezei 'Aplauze furtunoase). 
Glorie Marelui popor chinez! < Ar laz» furtunoase).

PREZIDIU!. SO VIEI ULUI SUPREM 
AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 

COMITETUL CENTRAL 
AL PAJtHDULCT COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE”.

(Delegații fi invitații se ridică !a picioare. In întreaga azU răsună iplztzze turta - 
noase, prelungise, care se transformă ia ovații).

Parada militară
și demonstrația oamenilor muncii din Pekin

precum și !n scopul asigurări eonstruc-PEKIN 1 (Agerpres! — CHINA NOVA 
Piața Tiananmln. care se află în centrul 

Pekinului, este împodobită sărbătorește. 
Deasupra tribunei centrale se văd portre
tul lui Mao Țze-dun și lozincile: „Trăia
scă Republica Populară Chineză”, „Tră
iască marea unitate a popoarelor din lu
mea întreagă 1*. în piață f—Cie numeroase 
steaguri și drapele.

Este ora KL Privirile întregii asistente 
se îndreaptă spre tribuna centrală din 
piața TăanamM. C*s • furt iasă de aplauze 
este întimptnată apariția lui Mao Tae- 
dun. președ.erele Republic-.: Populare 
Chînae, Oa De. vicepre ședințele Repu- 
blieii Fapotare Chineze. Lin Sao-țt pre
ședintele Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din în
treaga c--nă, Qa En-lai. premierul Con
stitui--: de stat. Cea Iun. locțiitor al pre
mierului Cocsdiului de stat, st alți con
ducători al cuvetauM și Partidului Co- 
munist Chinez, precum și a hd N. S. 
Hrușciov. conducătorul delegației guver
namentale a Uniunii Sovietice, membrii 
delegație*. — N A. Bulganin. A L Miko- 
tan. N. M Svera.k, a șefilor delegațiilor 
guvernaraentaje.

Pin Cer., primarul orașului Pekin, de
clară festivitatea deschisă. Orchestra In
tonează Imnul de stat al Republicii Popu
lare Chineze.

Dună ce a trecut în revistă trupele, ge
neralul Pîn De-huei urcă la tribună și 
dă citire următorului ordin festiv:

Sărbătorim astăzi cea de a 5-a aniver
sare a constituirii Republicii Populare 
Chineze. Armata Populară de Eliberare a 
Chine: sărbătorește cu înflăcărare. îm
preună cu întregul popor, marile succese 
obținute de tara noastră în ultimii cinci 
ani. sărbătorește încheierea cu succes a 
primei sesiuni a Adunării reprerentanți- 
'.or populari din întreaga Chină a primei 
leeislaturi. adoptarea Constituției Repu
blicii Populare Chineze și formarea noi
lor organe conducătoare de stat.

In ultimii cinci ani marea noastră Pa
trie, sub conducerea Partidului Comunist 
Chinez. Guvernului Popular Central și a 
președintelui Mao Tre-dun. mergînd pe 
calea construirii socialismului și a trans
formărilor socialiste, a obtinut succese 
uriașe atît in domeniul politic cît și în 
domeniul economic și cultural. S-a ridicat 
nivelul material și cultural de trai al 
ponulației din țara noastră.

In scopul eliberării Taivanului șl a 
preîntîmpinării unor eventuale acțiuni 
agresive din partea imperialismului îm
potriva teritoriului sfînt al țării noastre, 

Indicat poporului chinez adevărata cale 
spre socialism, conduce cu succes lupta 
poporului chinez pentru industrializarea 
țării, pentru construirea bazelor societății 
socialiste (Aplauze furtunoase, prelun
gite).

Sîntem convinși că sub conducerea Co
mitetului său Central, Partidul Comunist 
Chinez va repurta noi victorii glorioase 
pe calea construirii socialismului. Poporul 
sovietic urează din tot sufletul poporului 
chinez să-și realizeze cu succes marele 
program de construire a socialismului, ela
borat de Partidul Comunist Chinez, 
(Aplauze prelungite care se transformă în 
ovații).

Dragi tovarăși I Prezidiul Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, Consiliul de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste șl Comi
tetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice au însărcinat delegația 
noastră să vă transmită următorul salut: 

ției pașmre în țara noastră șl a întăririi 
păcii In Aria și !n Întreaga lume. ordon: 
Fiți întotdeauna gata de luptă, faceți să 
crească pregătirea de luptă și politică, în
tăriți vomța urută, ridicați conștiința so
cialistă. rtudiați prin toate mijloacele în
treaga exper.enșă înaintată a Armatei So
vietice. însușiți-vă arta de ducere a luptei 
moderne, dezvoltați eroismul revoluționar, 
executați ordinele, respectați disciplina și 
luptați pentru îndeplinirea eu succes a 
oricărei mtakr-n m:'.:iare !“

Parada este deschisă de elevii Acade
miei militare — principala școală a cadre
lor de comandă ale Armatei Populare Chi
neze de Eliberare. La paradă au partici
pat trupe de toate armele.

Parada ia sfîrșit. La ora 11,00 apar co
loanele de demonstranți. Demonstrația oa
menilor muncii din Pekin este deschisă de 
1.300 de stegari. în față se poate vedea 
stema de stat a Republicii Populare Chi
neze. Deasupra întregii pieți fîlfîie stea
guri purpurii cu cinei stele. Demonstran
ții poartă portretele lui Mao Tze-dun. 
Ciu De. Liu Sao-ți. Ciu En-lai, Sen Iun, 
Sun Yat-sen. portretele lui Marx, Engels, 
Lenin și Stalin, portretele conducătorilor 
partidului și guvernului Uniunii Sovie
tice, portretele conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești frățești.

Piața se umple de pionieri, viitorii con
structori al socialismului. Asistența Ii 
întimpină cu aplauze călduroase.

Demonstranții poartă panouri și dia
grame care vorbesc despre marile succese 
obținute de poporul chinez In domeniul 
culturii in ultimii cină ani.

Mai bine de trei ore a durat această 
măreață demonstrație a oamenilor muncii 
din Pekin la care au participat peste 
500.000 de persoane. Demonstrația s-a des
fășurat sub semnul unității poporului 
chinez, ferm hotărit să muncească pentru 
noi victorii, pentru construirea socialis
mului în China, pentru o viață fericită, 
sub semnul strângerii rîndurilor maselor 
de oameni ai muncii în jurul Partidului 
Comunist Chinez și al Guvernului Popu
lar. Procesiunea sărbătorească a oame
nilor muncii din Pekin a fost o puternică 
demonstrație a hotărîrii neclintite a po
porului chinez de a elibera insula Taivan, 
care din totdeauna a fost un teritoriu 
chinez, și de a lupta pentru întărirea păcii 
în Asia și în întreaga lume.

Seara, in piața Tianenmîn, scăldată de 
lumina reflectoarelor, au avut loc mari 
serbări populare.

Scrisoarea adresată de A* L Vîșfnski 
președintelui Adunării Generale a O. N« U.

NEW YORK 1 (Agerpres). — TASS 
transmit*: Șeful delegației U.R.S.S., A L 
Vîșinskl, » adresat președintelui celei de 
a 9-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Van Kleffens, o scrisoare In le
gătură cu includerea punctului „Cu pri
vire la încălcarea libertății de navigație 
în zona mărilor Chinei" pe ordinea de zl 
a sesiunii. Iată textul scrisorii:

30 septembrie 1954.
Stimate domnule președinte.
Prin prezenta am onoare de a vă ruga să 

includeți pe ordinea de zi a celei de a 
9-a sesiuni a Adunării Generale, ca pro
blemă importantă și urgentă, punctul „Cu 
privire la încălcarea libertății de naviga
ție în zona mărilor Chinei".

Conform regulii 20 din regulile de pro
cedură, anexez o notă explicativă asupra 
acestei probleme.

Cu respect,
A. I. Vîșinskl, șeful delegației U.R.S.S.
Notă explicativă tn legătură cu încăl

carea libertății de navigație in zona mă
rilor Chinei.

în ultima vreme, cazurile de piraterie 
în zona mărilor Chinei împotriva vaselor 
de comerț ale diferitelor țări și acapara
rea lor de către vase de război gomin
daniste au devenit mai frecvente. O vic

timă * acestor acțiuni criminale a fort 
petrolierul sovietic „Tuapse", acaparat de 
clankalșiștl la 23 iunie a. c. care nu a 
fost eliberat nici pînă în prezent Conform 
datelor existente, membrii echipajului va
sului sovietic sînt supuși unui tratament 
brutaL

Un alt exemplu de acțiuni criminale îl 
constituie acapararea de către forțele ma
ritime militare gomindaniste a vaselor co
merciale poloneze „Președintele Gottwald" 
la 13 mai a. c„ și ..Praca" la 4 octombrie 
1953.

Au fost semnalate de asemenea o serie 
de alte cazuri de acțiuni piraterești ale 
ciankaișiștilor împotriva vaselor comer
ciale ale Danemarcei. Marii Britanii și al
tor țări.

Aceste acțiuni constituie o violare fla
grantă a principiului unanim acceptat al 
libertății de navigație în largul mării și 
o crimă pe care Adunarea Generală tre
buie s-o condamne în mod energic, cu 
atît mai mult cu cît răspunderea pentru 
aceste acțiuni nu revine numai ciankaișiș
tilor, ci și acelora care îl încurajează.

După părerea delegației U.R.S.S., cele 
de mai sus îndreptățesc includerea aces
tei probleme importante și urgente ca un 
nou punct pe ordinea de zi a Adunării 
Generale.

Conferința celor nouă miniștri de externe
LONDRA 1 (Agerpres). — In cadrul șe

dinței din 30 septembrie a conferinței de 
la Londra, particlpanții și-au continuat 
eforturile în vederea elaborării unui plan 
de înarmare a Germaniei occidentale care 
să nu provoace indignarea puternică a 
opiniei publice vest-europene.

După cum reiese din știrile apărute în 
ziare și transmise de agențiile de presă 
occidentale, Statele Unite exercită în per
manență presiuni asupra partlclpanților 
la conferință pentru a le impune adopta
rea unul plan în care diferitele „garanții"

Lucrările conferinței partidului laburist
SCARBOROUGH 1 (Agerpres). — TASS 

transmite :
In cadrul dezbaterilor din 30 septem

brie, atenția principală s-a concentrat 
asupra problemelor agricole. Sindicatul 
național al muncitorilor agricoli a pre
zentat spre examinare conferinței o re
zoluție care exprimă „o serioasă îngrijo
rare în legătură cu reducerea continuă a 
numărului de muncitori ocupați în agri
cultură și în legătură cu încercările de a 
stabiliza salariul muncitorilor agricoli la 
un nivel cu mult inferior celui mediu pe 
întreaga țară". Rezoluția cere să se stu
dieze „întregul sistem de desfacere a pro
duselor agricole" care are repercursluni 
nefaste asupra producției agricole.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
acestei rezoluții s-a conturat un tablou 
sugestiv al situației grele a fermierilor 
mici și mijlocii și a muncitorilor agricoli 
care sînt exploatați necruțător de marii 
intermediari monopoliști care stau între

Atac fascist asupra sediilor Partidului Comunist
Ita ian

F.OMA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite : în ultimele zile grupuri de bandiți 
fasciști au comis la Roma o serie de pro
vocări împotriva partidului comunist. In 
noaptea de 27 spre 28 septembrie s-au a- 
runcat grenade în clădirile a două secții 
ale partidului comunist In seara zilei de 
29 septembrie, fasciștii au spart vitrinele 
librăriei „Librerio Rinascita" aflată în 
clădirea unde-și are sediul conducerea

Pagubele provocate de manevrele din Germania occidentală
BONN 1 (Agerpres). — In legătură cu 

manevrele trupelor de ocupație, care s-au 
desfășurat recent în Germania occiden
tală, presa germană subliniază pagubele 
cauzate de acestea populației.

Astfel, s-a anunțat că în renumita sta
țiune balneară Oeynhausen, sediul cartie
rului general britanic, au fost Înregistra
te pagube In valoare de 107 milioane

Scurte știri
• Numărul locuitorilor din Pekin care 

au cerut să viziteze Expoziția realizări
le: economice și culturale ale Uniunii

:e se ies-tide la începutul lu
nii octombrie Ia Pekin, depășește de pe 

, acum un millon.
• La 3 octombrie se va inaugura linia 

ferată itirectă Moscova-Varșovia-Berlin. 
In această zi. din capitala Uniunii So
vietice — Moscova — se vor îndrepta în 
prima cursă spre Varșovia și Berlin va
goane de pasageri. In același timp, spre 
Moscova vor porni vagoane din Varșovia

j și Berlin.
• Ziarele bulgare au publicat comuni

catul cu privire la procesul unul număr
| de 11 otiteri ai fostei armate țariste bul

gare In frunte cu generalul Ivan Vilkov, 
( judecat rece.rt la Tribunalul Suprem al 

Republicii Populare Bulgaria. Acuzații au 
fest tavtanQt de a ti omorit sute de co
muniști si membri ai Uniunii populare 
agrare din Bulgaria tn perioada 1923- 
1925.

• Comitetul principal al Expoziției A- 
gricole Unionale a aprobat la 29 septem
brie 56 noi participant la expoziție — 
combineri din ținutul Altai, care s-au 
evidențiat îndeosebi la itrtngerea recoltei 
din anul 1954. 

A apărut în limbile: rusă, romtnă, franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară !‘*

București. Organ al Biroului Informativ al Partidelor comuniste șl muncitorești 
Nr. 40 (308)
Cuprinde:

ARTICOL DE FOND: Glorioasa aniversare a cinci ani de existență a Republicii 
Populare Chineze.

CIU EN-LAI: Despre activitatea guvernului Republicii Populare Chineze. 
Raport prezentat in cadrul primei sesiuni a Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină a primei legislaturi.

OTTO GROTEWOHL: Republica Democrată Germană — bază trainică a forțe
lor democratice ale poporului german în lupta pentru unitate și pace.

JAROSLAW IVASZKIEWICZ: învățămintele istoriei nu trebuie să fie date 
uitării!

MICHAEL SALTER : FOILETON — Delapidatorii din Seul.
De vinzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

șl „controluri" cerute de delegația fran
ceză să aibă numai o însemnătate for
mală menită să liniștească temerile opi
niei publice, dar care tn fapt să nu con
stituie o piedică în calea creării unei pu
ternice armate vest-germane. Agenția 
United Press arată că „avertismentul as
pru al lui Dulles care cere să se acționeze 
de urgentă" este menit să asigure reușita 
conferinței, iar Reuter subliniază că „aver
tismentele lui Dulles au înclinat probabil 
balanța in favoarea unei mai strînse cola
borări din partea Angliei".

producătorii șl consumatorii producției 
agricole. Numeroși delegați au arătat de 
asemenea înrăutățirea continuă a situa
ției agriculturii.

în Încheierea dezbaterilor pe marginea 
problemelor agricole, conferința a adop
tat rezoluția prezentată de sindicatul na
țional al muncitorilor agricoli. Apoi, s-a 
discutat problema lipsurilor existente in 
sistemul ocrotirii sănătății în Anglia. Or
ganizația locală din Kingston upon Tha
mes a partidului laburist a prezentat o 
rezoluție în care exprimă îngrijorarea in 
legătură cu insuficiența mijloacelor alo
cate pentru ocrotirea sănătății.

în ședința de dimineață, a fost apro
bată de asemenea o rezoluție cu privire 
la necesitatea de a se studia situația fi
nanciară a căilor ferate.

în ședința restrînsă din după amiaza 
aceleiași zile, conferința a discutat pro
bleme organizatorice ale muncii partidu
lui.

partidului comunist. Un grup de fasciști 
au comis recent un atentat împotriva se
cretarilor a două secții regionale ale par
tidului comunist

Secretarii celor două secții ale parti
dului comunist care au fost atacate au dat 
publicității un comunicat tn care demască 
încercările de a reînvia teroarea fascistă 
„cu concursul autorităților care protejea
ză pe provocatori".

mărci. Oficiul cheltuielilor de ocupație 
evaluează pagubele cauzate particularilor 
la 20 milioane mărci. în districtul Biele
feld șoselele au fost in cea mal mare parte 
distruse de manevrele de toamnă ale tru
pelor britanice. Pagube deosebit de în
semnate au fost pricinuite ogoarelor pus
tiite de tancurile care au trecut peste se
mănături.

• Recent, la Frankfurt pe Main (Ger
mania occidentală) s-a creat așa-zisa 
„Uniune a foștilor internați și persoane
lor care au suferit de pe urma denazifi- 
cării". Din această organizație fac parte 
30.000 de foști membri ai partidului hitle- 
rist care după 1945 au fost trași la răs
pundere pentru activitatea lor fascistă.

• în cadrul unui miting care a avut 
loc la Delhi, președintele Consiliului de 
eliberare din Goa, A. Soares, a declarat 
că în Goa nu există nici un fel de liber
tate civilă. Totul este organizat în așa fel 
incit să nu permită nici o mișcare poli
tică în această posesiune portugheză.

• După cum transmite United Press, 
Biroul federal de investigații (F.B.I.), a 
arestat pe Emmanuel Blumberg, membru 
in comitetul de conducere al Partidului 
Comunist din Statele Unite. Blumberg 
este acuzat tn baza legii fasciste Smith, 
de a fi preconizat „răsturnarea prin forță 
a guvernului american", obișnuita acuza
ție adusă comuniștilor de siguranța ame
ricană.

• In Turcia se desfășoară în prezent 
procesul a 169 de democrați care timp de 
doi ani, din 26 octombrie 1952, au stat in 
închisoare fără a fi judecați.
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