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Creșterea producției 
bunurilor de larg consum - 

o sarcina de frunte în întrecere
ÎN SCRISOAREA SA adresată zla-
I rulul nostru, tînărul Gramarciuc

Octavian ne informează că, Ia în
treprinderea „21 Decembrie" din Rădăuți, 
planul a fost îndeplinit în ultima perioa
dă în proporție de 125,5 la sută. Colec
tivul fabricii a dat peste plan însemnate 
cantități de bunuri de larg consum ca : 
sobe și mașini de gătit, vase de fontă, 
diferite articole de menaj, sape, lopeți, 
hîrlete și altele. Calitatea produselor a 
fost, de asemenea, îmbunătățită cu 14 la 
sută șl au fost realizate economii în va
loare de 141.680 lei.

Aceste rînduri ale tovarășului Cramar- 
ciuc arată în mod concret cum luptă oa
menii muncii pentru transpunerea în via
tă a politicii partidului, de ridicare a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Partidul și statul nostru democrat- 
popular urmărind ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
pune un accent deosebit pe sporirea și 
dezvoltarea producției bunurilor de larg 
consum, pe dezvoltarea agriculturii. Par
tidul ne arată că singura cale spre ridi
carea nivelului de trai al maselor munci
toare este sporirea producției și a pro
ductivității muncii, reducerea sistematică 
a prețului de cost și aplicarea unui re
gim sever de economii.

Luptînd pentru traducerea tn fapte a 
hotărîrilor partidului, desfășurînd larg 
întrecerea socialistă, colectivele de mun
citori din numeroase întreprinderi produc 
însemnate cantități de produse de consum 
popular. Uzinele textile „7 Noiembrie"- 
București, fabricile „Teba‘‘-Arad și „Țe- 
sătura“-Iași au dat în ultima perioadă 
importante cantități de tesături peste 
plan. Colectivele de muncitori de la între
prinderea „Oltul", uzinele „Armătura", 
„Mao Țze-dun” din București au livrat 
comerțului nostru socialist însemnate can
tități de bunuri metalice de larg consum. 
Crește numărul întreprinderilor care va
lorifică noi și noi rezerve interne, care 
luptă cu însuflețire pentru sporirea pro
duselor de larg consum.

Cu toate acestea, mai sînt întreprinderi 
în care problema dezvoltării producției 
de bunuri de larg consum este neglijată, 
unde nu se acordă atenția cuvenită ac
țiunii pentru îmbunătățirea calității pro
duselor și luptei pentru reducerea prețu
lui lor de cost. Multă vreme, conducerea 
uzinei „Clement Gottwald" din București 
(director tov. Morega) a tărăgănat pro
blema producerii în serie a răcitoarelor 
tip popular și a mașinilor de călcat. Une
le întreprinderi din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare ca, de pildă, „Fusul"- 
Galafi și „11 Iunie“-Pitești nu se preocupă 
de lărgirea sortimentelor.

Vreme îndelungată conducerea uzinelor 
„Mao Țze-dun" a subapreciat activitatea 
secției de bunuri de larg consum. Faptele 
însă au dovedit că la uzinele „Mao Țze- 
dun" se pot produce în bune condifiuni 
și fiare de călcat, oale de gătit mult apre
ciate tn comer(, precum și alte produse de 
uz casnic. La scurt timp, după ce Plena
ra din august 1953 a trasat sarcina ca 
pe ltngă întreprinderile de utilaj să ia 
ființă secții producătoare de bunuri de 
larg consum, în magazinele noastre au 
și apărut asemenea produse fabricate în 
aceste secții, care azi satisfac într-o mă
sură crescîndă nevoile populației.

Alături de vîrstnici, tinerii muncitori 
aduc o contribuție importantă la sporirea
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O inovație care merită pe deplin 
atenta noastră

Declarația tovarășului Dumitrașcu Dumitru, 
directorul uzinelor Matyas Rakosi — București

Cu cîteva zile în urmă, utemistul Băr
bat Marin de la I.M.U. Medgidia a de
monstrat teoretic și practic în uzina noa
stră cum se lucrează cu dispozitivul de 
prindere a pieselor în plin mers al strun
gului (schița dispozitivului în „Scînteia 
tineretului" nr. 1692). Dispozitivul, prin 
regimul de tăiere la care a fost supus, s-a 
dovedit a fi excepțional de bun și accesi
bil oricărui strungar și mai ales celor care 
lucrează piese în serie.

El duce în mod categoric la ridicarea 
productivității muncii. In timpul demon
strației făcută în uzina noastră, Bărbat, 
a realizat cu ușurință o așchiere a unui 
șpan de 10 milimetri cu un avans de 0,45 
milimetri la o viteză de 1200 ture pe mi
nut. Important este însă că și la viteza 
aceasta atît de mare, prinderea și scoa
terea piesei a făcut-o în plin mers a) 
strungului.

Această înlesnire făcută de noul dispo
zitiv duce la eliminarea timpilor morți ce 
se creează prin opririle dese ale strungu
lui. Dar nu numai atît. Avantajele intro
ducerii acestui dispozitiv sînt multiple. El 
contribuie mult și la scăderea gradului de 
uzură al mașinilor, la obținerea unui con
sum scăzut de energie electrică (este știut 
că, un strung consumă mai mult curent 
în timpul opririlor și pornirilor), înlocu
iește în anumite condiții universalele, de 
care uzina noastră duce lipsă în momen
tul de față.

Eu consider că este un dispozitiv ne
cesar întreprinderii noastre și tuturor în
treprinderilor. Pentru extinderea în între

producției de larg consum, îmbogățesc 
sortimentele, îmbunătățesc calitatea pro
duselor și reduc continuu prețul lor de 
cost. Unele comitete ale organizațiilor de 
bază U.T.M. neglijează însă în mod con
damnabil activitatea secțiilor producătoare 
de bunuri de larg consum. A trecut vreme 
îndelungată de cînd comitetul organiza
ției de bază U.T.iM. de la uzinele „Fla
mura Roșie“-Arad nu a mai analizat acti
vitatea tineretului din secția producătoa
re de bunuri de larg consum, cu toate că 
în această secție mai sînt tineri care dau 
încă produse de calitate inferioară și nu 
au o comportare disciplinată în pro
ducție.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. au datoria să lupte cu toată ho- 
tărîrea împotriva atitudinii de subapre
ciere a secțiilor producătoare de bunuri 
de larg consum.

înființarea tn secțiile producătoare de 
bunuri de larg consum de brigăzi ute- 
miste și posturi de control, precum și an
trenarea lor pe baze reale în întrecerea 
socialistă poate contribui în mod hotărî- 
tor la îndeplinirea angajamentelor luate, 
împotriva risipei de materiale, împotriva 
tendinței de a da produse de slabă cali
tate, posturile utemiste de control trebuie 
să lupte cu multă combativitate. Este de 
datoria comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. ca, în colaborare cu cabinetele 
tehnice, să propună direcțiilor de între
prinderi fabricarea de către tineri a noi 
sortimente.

Producerea de noi sortimente, îmbună
tățirea calității celor existente, reducerea 
preturilor de cost sînt de neconceput fără 
o îmbogățire temeinică a cunoștințelor 
profesionale. împotriva oricăror tendințe 
de formalism, privind calificarea și ridi
carea nivelului tehnic al tineretului, co
mitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
trebuie să lupte cu toată hotărîrea. Prin- 
tr-o intensă muncă politică activul ute- 
mist trebuie să cultive în conștiința fie
cărui tînăr dorința de a lupta pentru 
prestigiul secției, pentru prestigiul fabri
cii. Este o mare cinste pentru un tînăr, 
cînd intră într-un magazin și vede pe con
sumatori preferind produsele care poartă 
marca fabricii sale. Este mîndria legiti
mă a muncii depuse de colectivul din care 
face și el parte. Pentru a simfi în orice 
moment această bucurie este necesar a 
învăja necontenit din experiența munci
torilor înaintați, este necesar ați ridica 
în permanentă și cu spirit de răspundere 
nivelul profesional. Nu poate fi conside
rată mulțumitoare activitatea acelor co
mitete ale organizațiilor de bază U.T.M. 
care nu văd în ridicarea calificării profe
sionale a fiecărui tînăr, una din condițiile 
de bază ale sporirii producției de bunuri 
de larg consum.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
sînt datoare să sprijine activ munca ti
neretului din secțiile producătoare de bu
nuri de larg consum, să îndrume și să 
controleze permanent activitatea ce se 
desfășoară în aceste secții.

In întrecerea pornită în cinstea Con
gresului Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, care cuprinde din ce în ce mase tot 
mai largi de oameni ai muncii, să facem 
din secțiile producătoare de bunuri de larg 
consum, posturi înaintate ale luptei pen
tru ridicarea nivelului material al celor 
ce muncesc.

prinderea noastră a dispozitivului de prin
dere a pieselor în plin mers al strungu
lui noi am și luat măsuri. Proiectul lui a 
și fost elaborat de către serviciul tehnic 
de proiectare, iar de execuția lui se în
grijește secția utilaj și personal, inginerul 
șef Corfescu Gheorghe, care a primit sar
cină în acest sens. Prima serie de dispo
zitive va fi de 10 bucăți, din care numai 
unul rămîne la secția utilaj, iar restul vor 
fi repartizate secției prelucrătoare.

Din calculele făcute s-a stabilit că nu
mai la supapele pentru motoare —lucrînd 
cu acest dispozitiv — productivitatea 
muncii va crește cu cca. 10 la sută iar la 
executarea axelor principale ale regula
toarelor motoarelor Diesel și semi-Diesel, 
care permit lucrul în faze, se reduce 
timpul de lucru cu cca. 10 minute la bu
cată, ceea ce înseamnă o creștere a pro
ductivității muncii cu cca. 15 la sută.

Noi ne gîndim la o îmbunătățire a dis
pozitivului și anume la confecționarea 
unei bucșe extensive cu 2 porțiuni de 
strîngere care să permită strîngerea unor 
piese de diametru diferite. In această 
problemă a fost antrenat și A.S.I.T.-ul 
care va sprijini îmbunătățirea dispoziti
vului.

In măsura în care va fi perfecționat, 
putîndu-se lucra cu el un număr și mai 
mare de repere, dispozitivul va fi extins 
în uzina noastră pe scară tot mai largă 
în vederea înlocuirii complete a univer
salelor, la confecționarea brezoanelor, su
papelor, șuruburilor, bulonilor și altor 
repere.

în cinstea Congresului al II-lea al Partidului și a zilei de 7 Noiembrie

SE INTENSIFICA ÎNTRECEREA
PE OGOARE

Fruntași
la predarea cotelor
Acum, toamna, este mare 

bucuria țăranilor muncitori 
din comunele raionului Mizil 
— ca și a tuturor de pe întreg 
cuprinsul țării. Ei muncesc 
acum cu rivnă ca în timp cît 
mal scurt, să siringă recoltele 
bogate de toamnă.

Țăranii muncitori din comu
nele Fulga, Glodeanu-Sărat și 
din celelalte comune ale raio
nului au început încă de mult 
recoltatul porumbului. In ace
lași timp cu recoltatul, ei au 
început să-și îndeplinească 
obligațiile față de stat.

Printre primii care și-au 
predat cotele de porumb au 
fost țăranii muncitori din co
muna Fulga ca: Ștefan Lazăr, 
Steliana Măchiță și alții.

Din comuna Glcdeanu-Sărat, 
țăranii muncitori Plătică I. Du
mitru, Mihalache Constantin șl 
alții și-au achitat în întregime 
cotele de porumb pe care le 
datorau statului încă de la 25 
septembrie.

Țăranii muncitori din raion 
slnt hotărîți ca, in cinstea ce
lui de al II-lea Congres al Par
tidului șl a zilei de 7 Noiem
brie, să-și achite în întregime 
cotele de produse agricole pe 
care le datorează statului.

Au terminat 
însămî nțările

Muncind cu entuziasm pen
tru traducerea în viață a an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, 3 gospo
dării de stat din regiunea 
Iași au terminat zilele acestea 
însămînțările.

Muncitorii de la gospodăria 
agricolă de stat Secuieni-Ro- 
man, folosind toată capaci
tatea de lucru a tractoarelor, 
au terminat însămînțările de 
toamnă în numai 7 zile. Ei au 
însămînțat cu grîu în rînduri 
încrucișate și în benzi 250 ha.

De cum zorile prind a lumina crestele 
dealurilor și pină seara tîrzlu, în fiecare 
comună, în fiecare sat din raionul Tg. Jiu, 
țăranii muncitori robotesc de zor la cu
lesul culturilor de toamnă.

Trecind, de pildă, prin comuna Curtișoa- 
ra, poți vedea mai în toate ogrăzile, gră
mezi mari de știuleți de porumb. Știule- 
ții au boabe dese și sănătoase — rod bo
gat al unei munci harnice.

— Uite, știuleții aceștia sînt oglinda 
muncii noastre. Ei arată că așa cum al 
muncit, așa ți-e răsplata — spunea, cu
prins de mulțumire, întovărășitul Luchlan 
Dănilă din Curtișoara.

Intr-adevăr, el a muncit bine pămîntul. 
A făcut arătură adîncă, a îngrășat terenul
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Pleci din Botoșani, șl ajungi în Popăutl la 
o bucată bunicică de drum, în care înghiți 
cu aceeași poftă și colbul fierbinte al dru
mului și sudălmile întortochiate, întoc
mite cu grijă și o anume măiestrie de vi
zitii nebărbieriți, tuciurii și în veșnică 
neînțelegere cu dumnezeu-tatăl, sfinții, 
caii și năravurile lor.

Central stațiunii experimentale zooteh
nice din Popăuți, seamănă unei oaze 
ferite oarecum de arșiță. Găsești aici și o 
țîră de umbră și servici de contabilitate.

încolo insă-i pustiul pîriit pe care tur- 
me!e-l străbat sunînd tălăngi. La întîiul 
pas, în pustiul acesta, popîndăi de cu
loarea ierbii arse, observatori atenți șl 
caraghioși, dau alarma. îndată prind a 
mișuna prin crăpăturile pămintului, șo- 
pîrlele verzi, iar dacă mergi totuși înainte 
te fulgeră cu ochi cocliți și răi seceta, din 
fundul iazurilor aproape secate.

Intr-adins, se pare, tamazlîcurile de 
cornace și turmele de oi, sînt crescute în 
condițiile acestea aspre. Stațiunea ame- 
lioraază rase de vite și ovine, pentru 
regiuni asemănătoare. Ani fost la una din 
stîni. Un flăcău fălcos și duhnind a 
zer ne-a primit cu toate onorurile cu
venite ; adică a trimis cîinii la cîteva 
adrese nepublicabile și ne-a arătat apoi 
butucii pe care ne-am putea așeza. Flă
căul are un nume potrivit fălcilor și ocu
pației sale. îi zice Mateiuh. Ne-a dat să 
gustăm caș „maturat", iar el și-a văzut de 
treabă, sterilizînd o siringă cu care avea 
să injecteze penicilină, oii, o mie și nu mal 
știu cît, de unde se poate vedea că me
seria de cioban s-a complicat, ne mai a- 
■jungînd să știi doar' cînta din trișcă.

Rîndurile acestea nu încearcă să popu
larizeze realizările științifice ale stațiunii.

Ni-i teamă însă că s-ar supăra pe noi 
doctorul Andrei Nicolaie și am nedrep
tăți colectivul de cercetători, dacă nu 
le-am pomeni măcar pe cele mai impor
tante realizări.

Stațiunea își propune să amelioreze sura 
de stepă, prin încrucișarea cu alte rase 
șl prin îmbunătățirea condițiilor de mediu.

întovărășirea agricolă
„Cel de al II-lea Congres al Partidului"

GALAȚI. — (De la corespondentul nostru).
Ziua de 3 octombrie — zi de mare sărbătoare pentru ță

ranii muncitori din satul Moscu, comuna Bujoru. In această 
zi a luat ființă in sat o întovărășire agricolă.

Însuflețiți de importantele măsuri prevăzute tn Proiectul 
de Directive ale Congresului al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani, mai 
multe familii de țărani muncitori s-au întovărășit, unin- 
du-șl pământurile pentru a le lucra cu tractoarele și mași
nile statului și după metode agrotehnice înaintate.

Printre cei care s-au înscris de la început în întovărășire 
și au muncit cu sîrgvință pentru a convinge și pe alți ță
rani muncitori să pornească pe această cale, au fost comu
niștii Constantin Călin, Alecu Radu și alții.

La inaugurarea noii întovărășiri au participat aproape 
toți țăranii muncitori din sat cît și oaspeți din alte sate. 
Și atunci, chiar în prima zi de existență a întovărășirii, încă 
13 familii de țărani muncitori au cerut să fie și ele primite 
tn rîndurile intovărășiților.

Dovedind dragoste fierbinte față de partid, care i-a în
drumat pe calea făuririi unei vieți mai îmbelșugate și tn 
cinstea mărețului eveniment, țăranii muncitori din satul 
Moscu au numit întovărășirea lor „Cel de al II-lea Con
gres al Partidului".

Acum, pe ogoarele întovărășirii „Cel de al II-lea Congres 
al Partidului" se desfășoară intens însămînțările de toamnă. 
Întovărășiți! sînt hotărîți ca, în cinstea Congresului al II-lea 
al Partidului și a zilei de 1 Noiembrie, să obțină succese tot 
mai de seamă în asigurarea succesului lucrărilor agricole 
de toamnă.

Cel mai harnic
Dorința fierbinte a tinerilor tractoriști de la S.M.T.-Podul 

Turcului, regiunea Bîrlad, de a întîmpina cel de al II-lea 
Congres al Partidului și cea de a 37-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie cu succese cît mai de seamă, 
este dovedită de fapte. Desfășurînd larg întrecerea pentru cîș- 
tigarea titlului de „cel mai bun tractorist", tinerii mecaniza
tori din stațiune au învins necontenit normele, întrecîndu-le 
cu mult Pînă acum, cel mai harnic dintre toți s-a dovedit 
tînărul tractorist loan Vrîneeanu. El a reușit să depășească 
zilnic norma cu peste 80 la sută. Aceasta pentru că el se pre
ocupă să aplice în muncă metode avansate și să folosească 
fiecare minut din timpul de lucru. Aplicarea metoda! graficului 
orar la arături i-a ajutat tînărului Ioan Vrîneeanu să obțină 
asemenea frumoase realizări.

Succese de seamă au obținut și tractoriștii Constantin Lu
pan, Simion Popa, Mihai Milea și alții care muncind cu multă 
însuflețire și-au depășit cu mult normele de lucru.

Corespondent 
CONSTANTIN ZAINEA

Cînd omul se ajuta cu știința
cu gunoi de grajd, l-a însămînțat la vre
me, a rărit porumbul, l-a prășit de patru 
ori cu prășitoarea șl a făcut și poleni
zarea suplimentară artificială. A muncit 
pămîntul așa cum scrie la carte, ținînd 
seama întotdeauna de sfaturile agronomu
lui.

Cu toate că, în acest an, condițiunile nu 
prea au fost prielnice, Luchian Dănilă a 
scos totuși în medie, peste 2.000 kg. po
rumb la hectar. De pe 1,30 ha. însămîn- 
țate cu porumb, cu care a intrat în înto
vărășire, a dus acasă peste 2.600 kg.

Roade bogate au obținut și ceilalți în
tovărășiți. De exemplu, Paraschiva Pînl- 
șoara, Dumitru Buga șl alții, au scos șl 
el cîte 1860-1900 kg. porumb la hectar.

In cireada vacilor „recordistele" își plă
tesc cu lapte gras prietenia ce li se arată. 
Laleaua a dat peste 4000 litri lapte într-o 
perioadă de lactație, delicata Dana a dat 
2100 litri lapte peste plan, Iar masiva 
Amalia a dat 2.220 litri lapte peste plan.

La ovine, se tinde către crearea unui 
nou tip de oaie brumărie, prin încrucișa
rea țurcanelor brumării locale cu ber
beci karakul trimiși de crescătorii din 
Buhara.

Există un romantism bărbătesc, al oa
menilor aspri, care, să mă Ierte poeții 
suavi, n-are nimic de-aface cu versurile 
lor.

Luați un doctor de la Popăuți: spre 
deosebire de eroii lirici, e preocupat și 
de chenzina ce I se cuvine și de prețul 
castraveților la aprozar. Pot paria o sută 
contra unu că dacă i-ar spune cineva că 
are ochii unui visător, nu l-ar mai lua 
în serios și l-ar trimite pa jos la Boto
șani. Un doctor de-aici poartă halat alb, 
imaculat și bocanci mînjiți da bălegar 
prin grajduri — dar tocmai ei aude tă- 
lăngile turmelor pe coame da munți și 
vede, nu visează tamazlîcurile raselor 
create de el.

Un doctor de aici, din peisajul acesta 
dezolant, găsește vreme să sa certe cu 
cantinierul pentru masa țiganilor zilieri, 
tot așa cum găsește vrema să-i ajute 
fostului văcar Ștefăr.escu Gheorghe în 
vîrstă de 44 ani, să se pregătească pentru 
intrarea sa în învățămîntul superior.

Am cunoscut o. fată, îngrijitoare de 
vaci. îi spune Buzuc Constanța. Cel mai 
interesant lucru pe care-1 poți afla de le 
dinsa, este că echipa ei a muls, într-o 
lună, 3000 litri lapte peste plan.

Intîlnești așa unii oameni, care te duc 
la disperare cu patima lor pentru cifre. 
Are atîția ani, e de atîția ani în producție 
a dat atîta peste plan... Viață, ginduri. 
nici nu-ți șoptesc despre ele. îți vine să 
te lași de gazetărie și să treci la Institu
tul de statistică.

Așa și cu Buzuc Constanța.

Sprijinul 
tractoriștilor

Strădulndu-se ca, alături de 
întreg poporul muncitor să 
obțină succese cît mai frumoase 
în muncă în cinstea celui de al 
II-lea Congres al Partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie, munci
torii de la secția din comuna 
Nerău a gospodăriei agricole 
de stat din Tereimla Mare, re
giunea Arad, au muncit cu 
rivnă pentru a termina la 
vreme însămînțările de toamnă. 
Secția avea planificat să însă- 
mînțeze 160 hectare cu griu și 
orz. Pînă acum cîteva zile, în
treaga suprafață a fost însă- 
mtnțată.

La obținerea acestor reali
zări, un ajutor prețios l-au dat 
tinerii tractoriști din brigada 
condusă de tovarășul Roman 
Trifa. Dintre tractoriști s-au 
evidențiat tovarășii loan Cris- 
tof, Carol Filip și Ioan Ighi- 
șan. Luptînd să execute lucră
rile în timpul potrivit, harnicii 
tractoriști au dus o luptă dîrză 

depășind normele cu mult.
Corespondent 

PETRU TOMA

La strînsul 
recoltei

Cultivatorii de orez din ra
ionul Brăila își string recolta 
din acest an. Pînă acum 
din cele 800 ha. cultivate cu 
orez s-a recoltat mai mult de 
300 ha., o bună parte din re
coltă fiind deja treierată. Ță
ranii muncitori întovărășiți din 
satul Voinești, care au termi
nat da curînd recoltatul și 
treieratul orezului, au obținut 
o producție medie de 6000 kg. 
orez la hectar, iar întovărăși
ți! din comuna Măxineni au 
obținut o producție de 7.000 kg. 
orez la ha. Producții între 
5000—7000 kg. orez la hectar 
au obținut și colectiviștii din 
comunele Oancea, Rîmnicelu și 
mulțl alți cultivatori de orez.

Ion Gologan, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală, are pămîntul alături de 
tarlaua întovărășirii. Pămîntul l-a lucrat 
așa cum a apucat din bătrini, nu cum au 
muncit întovărășiții. De aceea și recolta 
Iul a fost mai mică: a cules doar 1.000 
kg. la hectar.

Privind recolta bogată obținută de în
tovărășiți, Ion Gologan ca și mulți alți 
țărani muncitori cu gospodărie indivi
duală s-a convins acum că munca făcută 
laolaltă, pe târlele întinse, cu tractoare și 
mașinile statului și după metodele agro
tehnice înaintate, este izvor de recolte bo
gate.

Corespondent 
IOAN ȚEPELUȘ

Noroc de doctorul Andrei, care are fo
lositorul păcat de a-și mărturisi necazu
rile :

— Măi, tovarășe, — zice, fetele astea 
de la vaci nu cred să aibă origină sănă
toasă. Se trag din contese ori mai știu 
eu, că nu-s fete de la țară.

Necazul era așa : Intr-o dimineață, doc
torul Andrei Nicolae în calitate de secre
tar de U.T.M. al stațiunii, se apucă și 
înhamă o pereche de cai la harabana cea 
mare, să ducă evidențiații în tîrg la 
cinema.

Totul era gata, băieții suițl, veniseră 
și vreo două fete, numai Buzuc Constanța 
nu. Le-a întîrzaat plecarea mai bine de 
jumătate ceas, pentru că — închipuiți-vă 
îngrijitoarea de la vaci nu era mulțumită 
de toaleta ei. A apărut pînă la urmă 
în rochie albastră de stofă fină, cu pliuri, 
cu nasturi de plexiglas și cordon cu ca
taramă.

Iar tot drumul înghițind colb în com
poziție simplă (vizitiul tăcea îmbufnat, 
prezente fiind fetele) cercetătorul doctor 
Andrei a discutat cu îngrijitoarea Buzuc 
despre croitoresele din Botoșani. Că n-au 
imaginație, că știu modele prea puține, 
că în fine, nu se mai poate trăi pe lumea 
asta, de răul croitoreselor din Botoșani.

— Ei sipune, tovarășe — face doctorul 
pe-a martirul. înțeleg, pe linie de familie, 
dar dac-au început cu moda și pe linie de 
organizație, eu îmi iau lumea-n caip.

Să mi se ierte atîta polologhie de poves
tire. Lucrurile s-ar fi putut spune mai 
scurt și mai simplu : îngrijitoarele de vaci 
au un nivel de trai ridicat și cerințe din 
ce în ce mai mari.

Dar mi s-a părut că faptul merită să 
fie consemnat pe larg. Nu numai pen
tru că le interesează pe croitoresele din 
Botoșani, ci pentru că de aici ar putea 
trage unele concluzii și economiștii și 
poeții.

EUGEN MANDR1C 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Suceava

Conferința de presă a conducerii 
Ansamblului de cîntece și dansuri 

al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Miercuri după amiază, le Institutul Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, a avut loc conferința de presă a 
conducerii Ansamblului de cîntece și dan
suri el Armatei Populare Chineze de Eli
berare.

Au participat generalul Cen I, conducă
torul Ansamblului, Li Vei, Șl Le-min, Hu 
Co-gan, Ma Nan, membri ei colectivului 
de conducere el Ansamblului de cîntece șl 
dansuri el Armatei Populare Chineze de 
Eliberare.

La conferința de presă erau prezențl nu
meroși reprezentanți ei presei șl radio-ului 
din Capitală.

Tov. Oliver Sabău, vicepreședinte el 
Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, e vorbit despre 
bucuria poporului nostru de a avea in 
mijlocul său pe solii artei chineze, subli
niind frățeasca prietenie ce leagă poporul 
nostru de marele popor chinez.

Răspunzind întrebărilor puse de repre
zentanții presei romîne, generalul Cen I 
a spus printre altele:

în cele 28 de zile de cînd am sosit în 
țara dvs., am dat 27 spectacole șl am 
prezentat de asemenea 12 programe re
duse. La spectacolele noastre au partici
pat aproape 400.000 de spectatori.

Ca soli ai culturii marelui popor chi
nez, sîntem deosebit de bucuroși de fap
tul că în vizita pe care am făcut-o In Re
publica Populară Romînă, țară soră, am 
putut să ne întîlnim cu un număr atît 
de mare de oameni.

Ansamblul de cîntece și dansuri al For
țelor Armate ale R.P.R., care a vizitat 
tara noastră cu 2 ani în urmă, formația 
de muzică populară romtnească care se 
află în momentul de față în R. P. Chi
neză, ca și Ansamblul nostru aflat acum 
în tara dvs., sînt expresii concrete ale 
întăririi relațiilor culturale dintre Urile 
noastre. Vizitele acestea au ajutat popoa
rele noastre să se cunoască mal îndea
proape, să-și cunoască mal bine s.uc- 
cesele.

In timpul vizitei in țara dvs., am avut 
posibilitatea să cunoaștem multe din rea
lizările poporului romîn. Am putut cu
noaște astfel succese dobîndite de țara 
dvs. în industria petroliferă, în fabrica
rea utilajului petrolifer.

Generalul Cen I a vorbit apoi despre 
entuziasmul și capacitatea creatoare a 
poporului romîn.

Vizita în tara dvs. ne-a prilejuit tot
odată îmbogățirea experienței noastre ar
tistice. Prin spectacolele prezentate am 
căutat să exprimăm cît mai artistic viața 
și lupta poporului nostru.

Vorbind despre noua artă, pusă in sluj
ba poporului, care se dezvoltă în R. P. 
Chineză, generalul Cen I a spus:

In cei 5 ani care au trecut de la pro
clamarea R. P. Chineze, nivelul de trai 
și cultural al poporului chinez s-a ridi
cat foarte mult. Cerințele poporului chi
nez față de artă sînt din ce în ce mal 
mari și ele trebuiesc satisfăcute. De aceea 
Partidul Comunist Chinez și guvernul 
R. P. Chineze acordă o deosebită atenție 
ridicării nivelului cultural al poporului, 
în această operă însemnată noi păstrăm 
și dezvoltăm cele mai buno tradiții ale 
tezaurului cultural al poporului, dezvol
tăm arta nouă legată de viața și năzuin
țele poporului și învățăm de la marea 
Uniune Sovietică șl țările de democrație 
populară frățești.

în activitatea noastră ne conducem 
după indicațiile prețioase ale tovarășului 
Mao Țze-dun cu privire la dezvoltarea 
culturii și artei. Indicațiile tovarășului 
Mao Țze-dun ne ajută să folosim ceea 
ce este valoros din arta milenară a po
porului nostru, să dezvoltăm creația nouă.

în încheiere, generalul Cen I a vorbit 
despre activitatea creatoare a oamenilor 
de artă și literatură din China nouă, sub 
conducerea șl îndrumarea Partidului Co
munist Chinez.

La sfîrșit, tov. Vasile Dumitrescu, di
rector general al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres", tn numele ziariștilor, a 
mulțumit generalului Cen I pentru răs
punsurile ample date întrebărilor puse de 
reprezentanții presei.

(Agerpres) ---- •-----

Recepția
oferită de ambasadorul 

R. D. Germane 
la București

La 7 octombrie, cu prilejul aniversării 
a 5 ani de la constituirea Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul R. D. Ger
mane, Werner Eggerath, a oferit o re
cepție la Casa Centrală a Armatei.

Au participat tovarășii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, M. Sa- 
doveanu, M. Mujic, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, general-locotenent Al. Drăghici, 
I. Fazekaș, acad. I. Murgulescu, L. Răutu, 
A. Bunaciu, Marcel Popescu, T. Rudenco, 
N. Cioroiu, Stelian Moraru, M. Macavei, 
miniștri, membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, fruntași ai vieții artistice și științi
fice, reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au luat parte membri ai corpului di
plomatic : L. G. Melnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, Van Iu-pin ambasado
rul R. P. Chineze, W. Wrzosek, ambasa
dorul R. P. Polone, Den Em, ambasadorul 
R.P.D. Coreene, L. Pataki, ambasadorul 
R. P. Ungare, Stoian Pavlov ambasadorul 
R. P. Bulgaria, J. Sedivy, ambasadorul 
R. Cehoslovace, M. Lako, ministrul R. P. 
Albania, și alții.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

(Agerpres)



Din experiența Comsomolulul

Postul comsomolist de control
RESPECTAREA CODULUI MUNCII 

ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOȚI
L Duțecîkina

membră în comitetul de Comsomol 
al combinatului „Rigas Manufactura"

Nu de mult colec
tivul combinatului 
„Rigas Manufactura" 
a sărbătorit 25 de 
ani de la înființarea 
combinatului. Acest 
eveniment a fost marcat de către colec
tiv prin noi succese în muncă.

Luptînd pentru o înaltă productivitate 
a muncii, pentru o calitate superioară a 
producției, pentru economii, comsomoliș- 
tii fabricii acordă o deosebită atenție ri
dicării tehnicii muncii. Aceasta înseamnă 
a economisi minute prețioase, a preintîm- 
pina staționarea neproductivă a mașinilor, 
a reduce rebuturile.

La ridicarea calității muncii contribuie 
și învățătura tinerilor muncitori în cercu
rile minimului tehnic în școlile experien
ței înaintate ;i ajutorul zilnic, pe care-1 
primesc noile muncitoare de la textilis- 
tele cu experiență. Un mare rol în această 
acțiune îl joacă posturile comsomollste de 
control. Vreau să vă povestesc tocmai des
pre modul cum au fost create și cum 
funcționează aceste posturi comsomollste.

îmi amintesc că astă iarnă am avut o 
perioadă de timp, cînd aproape nici o 
predare și preluare a schimburilor nu 
avea loc fără certuri. Cazurile erau dife
rite : ba era murdar în secție, ba nu erau 
strînse bobinele, ba nu era șters praful 
de pe războaie.

Odată, cînd în camera maiștrilor una 
din brigadiere și-a exprimat ca de obi
cei nemulțumirea față de schimbul pre
cedent, maistrul Tamara Feodorovna De- 
menciuk a propus:

— Haideți să înființăm posturi de con
trol, Ele ne vor ajuta să-1 găsim pe cel 
vlnovați pentru dezordine.

Cineva încercă să obiecteze:
— Nu ne va ajuta asta.
Dar propunerea Tamarei Feodorovna 

plăcu majorității celor prezențl.
Ea a fost susținută șl de responsabila 

noastră de grupă de partid, Alexandra 
Alexandrovna Andreeva.

Fără să mal amînăm, am început să 
organizăm adunări cu comsomollștll și 
tinerii muncitori pe schimburi. S-a hotă- 
rît ca membrii postului de control să nu 
fie numiți, ci aleși. In felul acesta, con
trolul altora era încredințat acelor în care 
tovarășii au mal multă încredere, pe care 
aceștia îi respectă mal mult. Și într-ade- 
Văr în posturile de control fiecare schimb 
a promovat pe comsomolistele cu iniția
tivă, mai principiale care manifestau mai 
multă grijă pentru interesele comune. 
Printre ele erau — brigadiera Elena Kra- 
sovskaia, activistă pe tărîm social care 
a absolvit nu de mult cursurile tehnice 
de producție, torcătoarele Ecaterina Iva
nova, Evghenia Golubiova, Tatiana Laza
reva și Elena Tabunova.

Printre candidatele propuse au fost nu 
numai activiști de comsomol, ci și tinere 
muncitoare care s-au evidențiat în pro
ducție, — Elena Verbs, Elisaveta Antono
va și altele.

Apoi componența posturilor de control 
a fost aprobată In cadrul adunărilor com- 
șomoliste de grupă, tot atunci au fost nu
miți responsabilii șl adjuncțil lor.

Așa au luat ființă în toate secțiile, în 
fiecare sector posturi comsomoliste de 
control. Acestea au început să urmăreas
că cu perseverență curățenia la locul de 
muncă, îngrijirea utilajului, au pornit 
lupta pentru economii de materii prime 
pentru reducerea deșeurilor în producție.

Chiar din primele zile multe muncitoare 
ău primit observații aspre cu privire la 
munca lor. In fabrică sînt tot felul de 
oameni șl prin urmare, au avut o atitu
dine diferită față de critica tovărășească. 
Unii — șl trebuie să spunem că repre
zentau majoritatea — și-au dat silința

Un
In ziua de 14 aprilie 1922 

presa burgheză din țara noas
tră publica următorul comu
nicat special;

„Joi dimineața a fost îm
pușcat comunistul Leonte Fi- 
lipescu. In dreptul cantonu
lui din drumul care duce spre Jilava din 
cauză că a încercat să evadeze. Un glon
te i-a pătruns în inimă și altul în 
creer; moartea i-a fost fulgerătoare".

Acest asasinat mlșelesc, săvîrșlt de gu
vernul Brătianu sub bine cunoscutul pre
text de „fugă de sub escortă", punea ca
păt vieții unui dîrz, și neînfricat luptător 
pentru cauza partidului comuniștilor.

Născut la Bîrlad la 18 septembrie 1895, 
fiu al unui muncitor copleșit de nevoi și 
mizerie, Leonte Filipescu cunoaște din 
plin, de mic copil, viața amară a uceni
cilor crunt exploatați și asupriți. Venind 
la București, tînărul Leonte Filipescu ia 
contact cu lupta clasei muncitoare.

Leonte Filipescu își desfășoară activi
tatea într-o epocă de mari frămîntări po
litice, în anii primului război mondial, ani 
care au fost pentru muncitorimea din Ro- 
mînia ani de avînt revoluționar, de mari 
frămîntări și lupte sociale. Marile lupte 
pe care clasa muncitoare din țara noas
tră le-a dus între anii 1917-1920 au fost 
expresia maturizării muncitorimii romîne, 
expresia influenței victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și a avîn- 
tuiui revoluționar care a cuprins omeni
rea muncitoare ca o urmare a acesteia.

împotriva elementelor oportuniste, șo- 
viniste, care făceau și în problema răz
boiului jocul burgheziei, clasa muncitoare 
din țara noastră se ridică în aceste mo
mente grele cu și mai multă hotărîre îm
potriva atragerii Romîniei în războiul im
perialist.

Eroica manifestație din ziua de 13 iu
nie 1915 a muncitorilor din Galați, pu
ternicii© demonstrații de la București, 
Ploești, Brăila, au prilejuit afirmarea vo
inței proletariatului romîn însuflețit de 
exemplul eroicul proletariat rus.

In anul 1916, guvernul burghezo-moșie- 
resc, nesocotind voința maselor largi ale 
poporului nostru, dornice de pace și o 
viață mai bună, aruncă Romînia în răz
boiul imperialist și anume alături de gru
parea de state denumită Antanta. Leonte 
Filipescu este mobilizat și trimis imediat 
pe front. Alături de alți muncitori revo
luționari mobilizați, Leonte Filipescu a 
demascat în fața soldaților scopul mîr- 
șav al războiului. După cîteva săptămîni 
armata romînă prost echipată, prost hră
nită, condusă de comandanți corupți și 
incapabili — în ciuda eroismului de care 
au dat dovadă soldații, muncitorii și ță
ranii — este nevoită să se retragă din fața 
ofensivei armatei germane care pătrunde 
pe teritoriul țării noastre.

») Leonte Filipescu — Editura de Stat 
pentru Literatura Politică — 1954.
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Imediat, chiar în 
prezența membrilor 
posturilor de control 
să Înlăture deficien
țele. Dar s-au găsit 
și unii, care nu au 

făcut acest lucru.
In asemenea cazuri în ajutorul membri

lor postului de control au venit grupele 
de comsomol, precum și maiștrii.

Deosebit de activ funcționează la noi 
posturile de control din secția pregăti
toare a fabricii- Ele și-au început munca 
vizitind toate sectoarele, controlind cum 
este organizată munca Membrii postului 
au studiat cu cea mai mare atenție mun
ca secției de deșeuri, unde aint prelucrate 
resturile și de obicei este mai multă de
zordine. Postul de control și-a împărtășit 
observațiile maiștrilor și brigadierilor, a 
făcut observații unor muncitoare. Pentru 
mai multă ordine au hotărit să înființe
ze un registru de predare și preluare a 
schimburilor. Acest registru este comple
tat cu grijă In fiecare zt In ei se trece 
zilnic, în ce stare predau schimburile sec
torul lor, ce lipsuri s-au observat eu 
această ocazie. La început apăreau adesea 
următoarele însemnări:

„Schimbul „A" a predat secția în dezor
dine. Nu au fost strânse bobinele din sec
ția de deșeuri — in total două lăzi. Spa
țiile dintre mașini sînt pine de gunoi. 
Cardele nr. SI și 24, nu au fost curățate. 
Maistrul nu a asistat la predarea schim
bului". Sau :

„Nu au fost șterse ferestrele M lăzile 
din secțiile de carde și tor» preliminar. 
Nu au fost scoase bobinele din secția de 
control și rebutare".

După apariția unor astfel de însem
nări, unora dintre fete a început să li se 
pară, că li se caută nod in papură. Intr-c 
zi responsabila cu munca postului de con
trol al schimbului ,.C" Elena Tabunova. 
I-a spus nemulțumită Elenei Krascvssais 
din schimbul irBu :

— Prea scriți multe. Ar trebui contro
lată și ordinea de la voi.

Dar Krasovskala nu s-a simțit de loc 
jignită de aceasta.

— Va fi foarte bine dacă veți veni în 
control, poate că ne veți ajuta și pe 
noi cu ceva.

Cînd Elena Tabunova împreună cu to
varășele sale s-a dus să controleze schim
bul Elenei Krasovskaia, li s-a alăturat și 
schimbul „A". Cele 9 membre ale postu
rilor de control ale tuturor celor 3 schim
buri au vizitat împreună secția, i-au cer
cetat toate colțurile, dar s-au convins 
că muncitoarele schimbului „B“ întrețin 
utilajul și locurile lor de muncă în cură
țenie și ordine. Spațiile dintre mașini erau 
măturate, bobinele goale erau sortate, de- 
șeurile nu erau aruncate la întîmplare. 
Chiar Elena Tabunova care era pornită 
pe ceartă nu a avut ce spune. In schimb 
ea a tras din acest raid original multe 
învățăminte pentru sine însăși A rezul
tat un fel de schimb de experiență.

Observații critice mai apar uneori și 
acum în registru.

Dar aceste însemnări sînt mai scurte 
și devin tot mal puține. De cele mai 
multe ori se poate citi în registru:

— Schimbul a fost preluat în ordine 
și nu avem de făcut nici o observație.

De cînd funcționează posturile com
somoliste de control, m secții este mult 
mai curat și s-a reglementat predarea șt 
preluarea schimburilor. Sub influența 
controlului muncitoarele au început să 
folosească cu mai multă economie mate
ria primă și să utilizeze mai mine deșeu- 
rile. Acestea sînt confirmate prin urmă
toarele cifre: în iunie sau economisit 
1400 kilograme bumbac, iar în iulie — 
2000 kilograme. Rebuturile do asemenea 
s-au redus.

Figuri de luptători ai mișcării muncitorești din țara neastrâ

luptător credincios cauzei clasei muncitoare *)
Incepe dezastruoasa retragere în Mol

dova. In acest timp Leonte Filipescu cade 
prizonier la nemți. Fugind împreună cu 
un grup de tovarăși din lagăr, Leonte 
Filipescu se reîntoarce in primăvara anu
lui 1917 la București.

După victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ca urmare a ascuțirii lup
tei în sînul partidului socialist din Romî
nia, elementele revoluționare se organi
zează în grupuri comuniste denumite 
scurtă vreme și „grupuri maxima.:s:e ". 
(Cuvîntul „maximalist" era o traducere a 
cuvîntului „bolșevic").

Grupurile comuniste au demascat mir- 
șava politică antisovietică a guvernului 
burghezo-moșîeresc care la îndemnul emi
sarilor imperialiștilor americani și englez: 
a dezlănțuit intervenția împotriva Puteri 
Sovietice.

Intr-un manifest editat la începutul a- 
nului 1918 semnat „Soldații republ-can:" 
armata era îndemnată să nu meargă îm
potriva Rusiei și să nu tragă in oamenii 
muncii din orașele și satele noastre, a- 
tunci „cînd aceștia vor îr.cerca să sccpe 
prin revoluție de trintori".

Chemind la luptă pe muncitorii și ță
ranii îmbrăcațl in haine militare un ma
nifest spunea : „Rupeți cu trecutul de su- 
punere oarbă de robie. In mtna voastră 
stă puterea. Arestați și dezarmați pe că
lăii voștri... Rărtur.icți pe reneticui rege 
Ferdinand de Hohenzollem. pe E--’ 
pe Take Ionescu, pe toți trădătorii, ți in- 
temeiați Republics Romînă a SuilrtrW 
Muncitorilor, Soldaților și Țăranilor!“

Pentru a continua acțiunile agresive îm
potriva tinerei republici sovietice din Ru
sia, pentru a cotropi teritoriul acesteia .gu
vernul Marghiloman încheie pacea sepa
rată cu germanii, pace prin care Romînia 
este transformată într-o semi-colonie ger
mană.

In acest timp sub conducerea grupuri
lor revoluționare, luptele muncitorimii 
pentru pîine și libertate, se intensifică. 
Influența grupurilor comuniste crește. In 
toată țara zeci de mii de muncitori des
fășoară lupte tot mai mari pentru ridi
carea salariilor, pentru înființarea și re
cunoașterea comitetelor muncitorești, pen
tru libertatea de organizare, pentru apă
rarea revoluției ruse etc.

La începutul lui noiembrie 1918, sub 
presiunea evenimentelor revoluționare din 
Rusia, puterile imperialiste sînt nevoite 
să pună capăt războiului. Armaîa germa
nă se retrage de pe teritoriul țării noas
tre. Odată cu încheierea armistițiului ac
țiunile muncitorești capătă tot mai muită 
forță. Lenin apreciind această situație, a- 
răta : „Focul insurecției proletare a izbuc
nit... Focul a trecut în Romînia".

După încheierea armistițiului și retra
gerea trupelor germane se desfășoară în 
București puternice lupte greviste ale ce
feriștilor, metalurgiștilor, muncitorilor de

Ați trecut vreodată prin fața vitrine
lor unul magazin de porțelanuri fără a 
vă opri privirile asupra pocalurilor vi
șinii, a paharelor strălucitoare de cristal 
fără a privi cu admirație minunate vase 
de culoarea chihlimbarului, sau suple 
glastre îmbujorate de o revărsare de 
flori 1

Zilnic, ieșind pe porțile Fabricii de sti
clărie din Turda, camioanele se îndreaptă 
spre gara orașului, iar de acolo trenurile 
transportă spre toate colțurile țării, mult 
apreciatele produse ale muncitorilor a- 
cestei fabrici.

In sala cuptoarelor, sub palele învârto
șate ale focului, sticlarii toarnă în zeci 
și zeci de forme, materia incandescentă 
pe care o modelează prin munca lor en
tuziastă. Eforturile muncitorilor sticlari 

j de Ia Turda sini îndreptate spre un țel 
măreț: cit mat multe produse de larg 

' consum pentru oamenii muncii. Lună de 
I lună ^anal Întreprinderii este depășit. 

Sticlarii '.și fac datoria 1
In ccatmuarea acestor rânduri vă veți 

j aștepta desigur să afiați noi amănunte 
dspre msmca harnicilor stirfari din Turda. 

| De aartădad insă ne vom ocupa in conti- 
1 nusre <5e felul în care conducerea între

prinderi: din Turda înțelege să sprijme 
rupta dusă de colectivul fabrirti gentru 
realnarea ttrctmlor ce-t revin.

In fabrică, alături de virrmici. lucrează 
rl numeroși tineri. Unii dintre ei încă nu 

. *u împlinit IC an1 Direcțiunea întreprin
derii ar trebui să vegheze ca acești ti
neri să muncească C ere pe zi, așa cum 
prevede Codul Muneti, dar -.merii -U- 
trează I ore. Cu de la sma putere, șeful

învățăm îl de zi

r

din Craiova, sînîesn ho- 
tăriți să luptăm pentru 
îmbunătățirea calității 
procesului de învăță- 
mint teoretic și practic.

Comitetul organiza
ției de bază U.T.M„ Îm
preună cu birourile 
U.T.M. pe clase, au tre
cut la îndrumarea și 
sprijinirea permanentă 
a elevilor. Și mun
ca noastră a început să 
dea roade; elevii Mi
ron Țugui, Nicolae Po
pescu, Maria Popescu, 
Tudor Fera, Maria 
Dumitrescu, Ma
ria Dragalina. Va- 
sile Radulescu, 
Constantin Preda, 
Gheorghe Ștefă- 
nescu, Ioan Po
pescu și alții se 
prezintă zilnic la 
ore cu lecțiile bi
ne pregătite. Vom 
învăța neconte
nit pentru a obți
ne rezultate cit 
mai frumoase Ia 
învățătură și pen
tru a ne pregăti 
temeinic in vede
rea examenelor.

IOAN
D. CAPRUCIU 

elev în anul II B.

K1

»

!
L

la Regie s ale tipografilor. Er> bme cu
noscut faptul că guvernul burgbezo-mo- 
șieresc încereînd să oprească -.ratul miș
cării muns.mreșt- a. organ ra: odiosul mă
cel de la 13 decembrie 1918 d.n Piața Tea
trului NapcnaL Guvernul Liberal nu și-a 
atins insă scopul- Combativrtaiea clasei 
muncitoare cor.t.nua să crească. Anii 1919- 
1923 cunosc o intețire a luptelor muncito
rești- Au Ioc mari lupte in reg unea pe
troliferă. greva lucrătorilor de la S.TA, 
lupte care in 1920 cuprind rute de mii de 
muncitcri pe tot c-jprmsul țării. Influența 
grupurilor comuniste crește rapid in ca
drul luptelor revoluționare ale proleta
riatului.

După evenmen-ele din 13 decembrie 
1913, autoritățile burgbezo-moț.erești a- 
zeatează pe conducătorii grupurilor comu
niste. Le-mte Filipescu, Constantin Ivă- 
nuș, Alecu Cocstantinescu și alți luptători 
trec in ilegalitate.

Faptul că numeroși militanț: revoluțio
nar: cu experiență nu mal pot lua parte 
in mod direct la conducerea activității 
mișcării muncitorești, duce la înmulțirea 
încercărilor elementdor oportuniste dină
untrul partidului socialist, de a orienta 
mișeaiea muncitorească pe linia capitulă
rii față de burghezie.

împotriva acestor tentative, comuniștii 
porsece o luptă susținută pentru clarifi
carea ideologică, pentru zmuigerea de sub 
influența elementelor oportuniste a mem
brilor de rind ai partidului. Masele de 
muncitori se string din ce în ce mai mult 
sub conducerea comuniștilor, urmindu-i 
in acțiunile desfășurate împotriva ofen
sivei guvernului burghezo-moșieresc. In
tensificarea activității comuniste șl creș
terea luptei maselor muncitoare l-au de
terminat pe Leonte Filipescu să exprime 
cu putere in articolele sale încrederea în 
victoria proletariatului.

Leonte Filipescu arăta că pentru a a- 
sigura această victorie, pentru a crea so
cietatea socialistă, partidul socialist va 
trebui să se transforme intr-un partid re
voluționar.

în acest timp grevele politice și de masă 
și demonstrațiile muncitorești din anii 
1918—1919 cresc in amploare și culmi
nează cu greva generală din 1920, care 
cuprinde aproape întregul proletariat din 
Romînia.

In aceste împrejurări, cînd clasa mun
citoare a pornit o luptă măreață împo
triva exploatării, bonzii social-democrați 
trădează proletariatul și comunicînd gre
viștilor „să stea liniștiți acasă", fac po
sibilă reprimarea sîngeroasă a grevei de 
către călăul Averescu. Experiența grevei 
generale din 1920 — arată tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — a arătat mai mult ca 
aricind proletariatului din Romînia, ne
cesitatea de a avea in fruntea sa un 
partid politic revoluționar marxAst-leni- 
nist, capabil să conducă lupta pentru 

sectorului uzină, Trifu, a hotărit că poate 
călca legalitatea populară și a decis ca 
tineri sub 16 ani să lucreze șl în schimbul 
de noapte, de asemenea tot 8 ore. în co
laborare cu șeful de echipă Bumbu Ale
xandru, șeful sectorului a stabilit că ar 
trebui „întărită" disciplina tinerilor care 
lucrează aci. Trifu și Bumbu au ajuns atît 
de departe cu samavolnicia îneît au bă
tut pe unii tineri care cereau să li se 
acorde concediile de odihnă la care aveau 
dreptul sau atrăgeau atenția asupra fap
tului că erau folosiți la munci necalificate.

Cum a privit această situație tovarășul 
Popa Gheorghe, directorul întreprinderii ? 
Uitind pe semne că este conducătorul 
unei întreprinderi de stat, care are obli
gația să vegheze la respectarea drepturi
lor muncitorilor prevăzute în Codul 
Muncii, directorul fabricii de sticlărie din 
Turda a tolerat practicile celor doi bă
tăuși, încuvlințînd de asemenea tacit, ne- 
respectarea prevederii Codului Muncii 
care fixează 6 ore de muncă pentru tine
rii sub 16 ani și interzice folosirea lor 
in schimburi de noapte. Cu ce drept și-a 
permis de asemenea directorul întreprin
derii, să rețină pe tinerii muncitori care 
erau programați să plece în concedii de 
odihnă și să-i folosească după ce cuptoa
rele erau stinse pentru reparații, la munci 
necalificate, ca aceea de cărăuș ?

Ia loc să se intereseze da respectarea 
prevederilor Codului Muncii cu privire la 
drepturile tinerilor muncitori, comitetul 
organizației de bază U.T.M. de la fabrica 
le sticlărie din Turda se ocupă cu întoc
mirea de procese verbale șl completarea 
de tabele. Oare numai pentru aceasta
------------- ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦-----------------

DIN ȘCOLI
La Școala medie zootehnică

Proiectul da Directive ale celui de al II-lea Congres al Partidului cu 
piăaue la denottarea agriculturii în următorii 2—3 ani, acordă o deosebită 
atenția tarițtalstalui agricol și pregătirii cadrelor necesare ridicării agri
culturii pe • trragwl superioară. De curînd a luat ființă în comuna Șendri- 
cem, ral-oEul Dorohoi o nouă școală medie zootehnică.

In rarmen-ui ce față școala funcționează cu un număr de 104 elevi, 
băieți și- care 41 în anul I și 63 in anul II. Elevilor sîrguin-
cioț-- la invitâ-uri u s-au acordat burse. Astfel, în anul I sînt 30 elevi bur
sieri. Pe Ragă școală mai funcționează și un internat unde sînt cazați și in
ternați 95 e.er_ Pentru buna funcționare a procesului de învățămînt, această 
școală a tos", rată cu cadrele didactice de specialitate.

De asemenea slut prevăzute pentru înzestrarea școlii, construirea a două 
giălduil de aakaale, hotețe pentru iepuri și păsări, o remiză pentru ma
șini etc.

True vor contribui la adâncirea cunoștințelor elevilor, la legarea
teorie: de pracfieL la ridicarea de noi cadre de tehnicieni zootehniști, nece
sare der.-: Itără «Eriînae a creșterii animalelor. ,

Corespondent, 
VORNICU VASILE

Pe scurt
• trtU 5tr--. din rc ionul Dej, odată cu începutul anului școlar s-a dat 

în fri.r-.-i o :r:clu pr-.:ra copiii de naționalitate maghiară, care pînă acum 
frecre-.tm cr-r. ~ « i elementare cu limba de predare romînă.

Di/ectcnai șeafll efemeatare dh> centrul comunei, tovarășul Szilagy și tova
rășul Gotoaăel peaședWeie sfatahti popular comunal Unpuraș, sprijină noua 

ri ueunz» Bard:;:-ore-. utemute Ana Kin, absolventă a Școlii pedagogice 
rre <Eu Cili, core iadraznă cu grijă fi ripuranță activitatea noii școli

£> Bariu.

IXrgcIr** este eee —xt r~x-e construcție din raion,
■m «xtoămpo:

Corespondent.
IANCU DIMITRIS

răsmme-ea putrit bcrgkeziet și moșie- 
rt-vis.

Totodsai ea e eeeentues Ispta politică 
și ideotegtoă fa «iaal partidahn socialist, 
xac* grxparil* cola at st* ciștipi terea fa 
farocres c.fih*rii la loteraațieaaia Coma- 
wtstă, revr.vd să fafrivpă tezei* oportu
niste șî iefo> asiste ale reprezentcnțUor 
cure-vzshsi sociaiist de dreapta și ci ca- 
rcatalai centrist revoluționar ia corbe și 
trădător ta fapte".

In ciuda terorii sălbatice instaurate 
după înfringerea grevei, grupur-Je comu
niste desfășoară o activitate intensă pen
tru stringerea forțelor revoluționare. Ele 
arată că vechiul perfid socialist nu cores
punde intereselor vitale ale clasei mun
citoare.

Intr-un manifest de la sfîrșitul anului 
1929 se spune: J>fn greșelile făcute, noi 
trebuie să tragem mvițămime.^ Partidul 
soeiaBst trebuie traasfortnat fatr-ua pu
ternic partid politie cemnisi. Lașii, tră
dătorii și nehotărifii trebuie scoși din rfa- 
durile noastre— Trădătorii, contrarevolu
ționarii si șovăitorii cc Draga. Dunărea
nă, Pîstintr, Grigoroviet Șerban Voinea 
etc. ntx trebuie să mai existe fa partidul 
proletariatului".

Leonte Filipescu — cunoscut în mișca- 
rea revoluționară și sub numele conspi
rativ de Iorgu — desfășoară acum o luptă 
măreață alături de alți tovarăși pentru 
făurirea unui partid de tip nou, unui par
tid revoluționar marxist-leninist.

In vederea creării unei conduceri cen
tralizate a tuturor grupurilor comuniste 
se organizează in mod conspirativ la Iași, 
Conferința din 3—6 martie 1921 care a 
luat in discuție această problemă.

în organizarea acestei conferințe alături 
de Pavel Tcacenco, care a fost inițiato
rul și organizatorul principal, Leonte Fi
lipescu a depus o muncă neobosită. Con
ferința a subliniat necesitatea creării unui 
partid comunist unic pe întreaga țară și 
s-a exprimat în favoarea afilierii la In
ternaționala a III-a. După conferință 
lupta pentru a asigura succesul Congre
sului general al partidului a devenit prin
cipala sarcină a grupurilor comuniste.

In ziua de 8 mai 1921 se deschide Con
gresul Partidului socialist care are ca 
punct principal la ordinea de zi, afilie
rea la Internaționala Comunistă.

Membrii C.C. ai grupurilor comuniste 
printre care Ivănuș, Filipescu etc. iau 
parte activă la Congres.

In a cincea zi a lucrărilor sale, Con
gresul hotărăște cu o majoritate zdrobi
toare de voturi întemeierea Partidului Co
munist din Romînia și afilierea sa la In
ternaționala Comunistă. El aderă Ia prin
cipiile leninismului însușindu-și ideea dic
taturii proletariatului și a construirii par
tidului de tip nou.

Leonte Filipescu n-a putut lua parte 
pînă la sfîrșit la lucrările Congresului. 
Urmărit de copoii siguranței el este ne- 

le-au acordat încrederea utemlștll din 
fabrică 7 Nici comitetul de întreprindere 
al fabricii de sticlărie din Turda nu M-a 
ocupat cu seriozitate de asigurarea protec
ției muncii și a aplicării prevederilor Co
dului Muncii mulțumlndu-se doar a-1 
„informa" pe tov. Popa Gheorghe asupra 
acestei situații fără intenția de a-1 obli
ga să ia măsuri de îndreptare.

O totală nepăsare au arătat-o atît co
mitetul- U.T.M., cit și comitetul sindical 
și directorul fabricii față de condițiile de 
cazare ale tinerilor care locuiesc în dor
mitoarele din întreprindere. Așa a fost 
posibil că dormitorul nr. 1 să funcționeze 
într-o încăpere necorespunzătoare.

O gravă lipsă de răspundere pentru si
tuația existentă la Fabrica de sticlărie din 
Turda, a dovedit-o și tov. Simion Ștefan, 
locțiitor al ministrului Industriei Ușoare, 
care se ocupă și de problemele protecției 
muncii.

Prevederile Codului Muncii, care ex
primă raporturile socialiste de Colaborară 
tovărășească între administrațiile între
prinderilor și oamenii muncii eliberați de 
exploatare, au menirea să contribuie la 
temeinica organizare a muncii, la crește
rea productivității muncii și asigurarea 
dezvoltării bunei stări materiale și cul
turale a oamenilor muncii. Respectarea 
Codului Muncii este obligatorie pentru 
toți, chiar și pentru toy. Popa Gheorghe, 
directorul fabricii de sticlărie din Turda. 
Cît despre călcarea legalității populare la 
Fabrica de sticlărie din Turda, organele de 
resort sînt așteptate să-și spună cuvîiAul.

M. ZONIS

Produse 
din gospodăria 

didactică a școlii

va des- 
Elevele con- 

în borcane cu

-1

In curînd, frumoa
sele realizări ob
ținute de elevele 

Școlii medii do 10 ani 
nr. 1 de fete din Bucu
rești, în gospodăria di
dactică, vor putea fi cu
noscute și de cei din a- 
fară de școală, prin ex
poziția ce se 
chide, 
servă _ ___
formol, cele mai fru
moase exemplare de le
gume și fructe cultivate 
în grădina școlii, con

fecționează un al
bum artistic cu- 
prinzînd fotogra
fii din activitatea 
care s-a dus pe 
lotul experimen
tal, numeroase fo
tomontaje, planșe, 
grafice și planuri 
referitoare la prac
tica agricolă.

Expoziția va re
da rodnica acti
vitate a elevelor 
acestei școli în 
gospodăria didac
tică, și va consti
tui un model pen
tru școlile noas
tre, în privința 
practicii agricole.
. Corespondent, 

L. DUNAJECZ

vori să se refugieze în Bulga
ria. Guvernul Avetescu ares
tează o mare parte din con- 
gresiști. Filipescu se reîn
toarce în țară și luptă din 
răsputeri pentru organizarea 
secțiunilor de partid din Ca-

pitolA D desfășoară o intensă activitate 
in rin 1 urile tineretului. Șefii social-de
mocrat- încercau sâ-și subordoneze or
ganizația socialistă de tineret Leonte Fi- 
î pescu organizează insă pe comuniștii 
membri a; Uniunii Tineretului, pentru 
apărarea unității organizației de tineret 
și-i îndrumă spre o largă activitate în 
rîndul maselor de tineri muncitori.

în octombrie 1921 una din organizațiile 
paztidntaj este descoperită de siguranță. 
Printre ce; arestați se află și Leonte Fi
lipescu.

Supus unor bestialități de nedescris, 
neînfricatul luptător pentru cauza parti
dul „ se imboir.ăvește. El continuă totuși 
lupta in închisoare, organizând legături 
cu comuniștii arestați.

Guvernul burghezo-moșieresc înscenea
ză arum monstruosul proces cunoscut sub 
bande de Jftoeenu din Dealul Șpfrii**,

După 2 săptămîni de la începerea pro
cesul;. comuniștii arestați declară gre
va foamei.

Pretutindeni în întreaga țară, muncito
rii cer imediata eliberare a comuniștilor 
închiși. Intre timp Leonte Filipescu se 
îmbolnăvește grav. Este dus la spital. Cu 
toate că era ținut izolat, cu toate că era 
groaznic slăbit de boală, Filipescu scrie 
tovarășilor săi o emoționantă scrisoare.

J>ragi tovarăți! — scrie el — Am a- 
flat că rinteți în luptă cu schingiuitorii 
noștri, pentru un regim mai omenesc. Ru
șine celor care au spart unitatea noastră, 
căci cu făcut prin aceasta jocul asupri
torilor noștri. Mi* mi s-a adus acum un 
ceai pe care am refuzat să-l primesc. Sînt 
cu roi, tovarăși, pînă Ia moarte. Trăiască 
lupta noastră ’. Înainte, tovarăși, nu vă 
lăsați, fiți tari, fiți solidari și veți în
vinge !“

Dindu-și seama că în cele din urmă va 
fi nevoie să stingă procesul care devenea, 
compromițător, că va trebui să elibereze 
pe cei arestați, guvernul liberal organi
zează uciderea principalilor acuzați din 
proces. Prima victimă a acestui complot 
a fost neînfricatul L. Filipescu.

Asasinarea banditească a iul L. Fili
pescu a ridicat un uriaș val de protest.

Jertfa eroică a lui L. Filipescu, fiu și 
soldat credincios al clasei muncitoare și 
al partidului comunist, a rămas și va ră- 
mine ca o amintire glorioasă în inimile 
celor ce luptă astăzi pentru cauza căruia 
el i-a închinat cu devotament și abne
gație întreaga sa viață.

Din minunata viață a lui Leonte Fili
pescu și a celorlalți eroi care au căzut 
pentru eliberarea poporului nostru, oame
nii muncii, tineretul patriei noastre sorb 
zi de zi învățăminte prețioase în lupta 
pentru construirea unei vieți noi, lumi
noase, fericite,

IOSIF SAVA

Ultimul spectacol 
al Teatrului do Stat 

al R. P. Polone lă Moscova
MOSCOVA t (Agerpres). — TASS 

transmite : Teatrul de Stat al R. P. Po- 
lone, care se află la Moscova, a dat la 6 
octombrie spectacolul de încheiere. Salai 
a fost arhiplină. Spectatorii au întîmpi- 
nat cu multă căldură pe artiști. A fost 
prezentată piesa „Așa tint timpurile" da 
talentatul dramaturg contemporan polo
nez E. Jurandot și pusă în scenă de M. 
Wyzikowșki.

La spectacolul de încheiere dat de Tea
trul de Stat al R. P. Polone au asistat 
K. E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, M. Z. Saburov, M. A. SueIov,
N. N. Șatalin, A. N. Kosîghin și I. F. Te- 
vosian, miniștri ai U.R.S.S., deputați în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, oameni de știință 
și cultură sovietici.

La spectacol a asistat de asemenea W. 
Lewikowski, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Po
lone în U.R.S.S.

---- •-----

Acord în vederea stabilirii 
de relații dip’omatice normale 
între R.P. Chineză și Norvegia

PEKIN 7 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 5 octombrie, guvernele Re
publicii Populare Chineze și _ regatului 
Norvegiei au încheiat un acord în vederea 
stabilirii de relații diplomatice normale 
între cele două țări și pentru efectuarea 
schimbului de ambasadori.

---- •-----

Deschiderea sesiunii Adunării 
Naționale franceze

PARIS 7 (Agerpres). — După cum s-a 
anunțat, joi s-a deschis sesiunea Adunării 
Naționale franceze pe a cărei ordine de zl 
figurează două puncte : a) darea de seamă 
a guvernului asupra negocierilor de la 
Londra dintre cei nouă miniștri de Ex
terne occidentali; b) Interpelări șl dis
cuții pe marginea dării de seamă prezen
tată de primul ministru.

In cadrul primei ședințe Mendăs-France 
a făcut o expunere asupra conferinței de 
la Londra a celor nouă miniștri de Ex
terne.

---- •-----

Dezvăluirile lui Kinssbury Smith 
cu privire la acordurile secrete 

încheiate la Londra
BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La 4 octombrie, Kingsbury Smith, 
corespondentul agenției americane de pre
să Internațional News Service, a făcut noi 
dezvăluiri cu privire la o serie de acor
duri secrete încheiate la Londra despre 
care nu s-a vorbit pînă în prezent. Acor
durile secrete se referă la problema teri
toriului Saar șl Ia drepturile' puterilor de 
ocupație ’ din Germania occidentală. In 
aceste acorduri secrete se proiectează 
printre altele așa-zisa europenizare a te
ritoriului Saar. Aceasta înseamnă vînza- 
rea teritoriului Saar către Comunitatea 
europeană a cărbunelui și oțelului care 
primește ordine de la monopolurile de 
armament din S.U.A. Kingsbury Smith 
adaugă că Adenauer, Mendes-France, Eden 
și Dulles au încheiat un acord secret în 
legătură cu anumite drepturi pentru tru
pele de ocupație din Germania occiden
tală. In afară de faptul că trupele de ocu
pație Vor rămîrie în Germania occidentală 
încă 50 de ani, autoritățile de ocupație au 
oricînd dreptul să decreteze starea de ase
diu și — dacă vor socoti necesar — șă 
instaureze o dictatură militară.

La Bonn s-a încercat să se contracareze 
efectele produse de declarația lui Smith, 
dîndu-se publicității o dezmințire puțin 
convingătoare. Observatorii politici din ță
rile vest-europene sînt de părere că efec
tele dezvăluirilor lui Kingsbury Smith nu 
pot fi încă prevăzute. In orice caz, ele vor 
întări rezistența Germaniei împotriva ocu
pației și remilitarizării.

•---- •-----

Cea de a 9-a sesiune 
a Adunării Generale 

a O. N. U,
NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS 

transmite: în ședința din dimineața zi
lei de 5 octombrie a Adunării Generale a
O. N.U. la discuția generală au luat cu
vîntul reprezentanții Cehoslovaciei, Si
riei și Iugoslaviei.

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS 

transmite :
în ședința din dimineața zilei de 6 oc

tombrie a Adunării Generale a O.N.U., în 
cadrul discuției generale au luat cuvîntul 
reprezentanții Israelului și Egiptului.

In ședința din după amiaza aceleiași 
zile a luat cuvîntul reprezentantul Indiei, 
Menon.

Constatînd că în ultimul an s-a produs 
o oarecare îmbunătățire în relațiile in
ternaționale, Menon a subliniat rolul pe 
care l-au avut în acest sens conferințele 
de la Berlin și Geneva. Menon s-a ocupat 
pe larg de problemele Asiei.

Reprezentantul Indiei s-a ocupat în dea- 
proape de problema relațiilor dintre India 
și Republica Populară Chineză. El a de
clarat că cele două țări au adus o mare 
contribuție la cauza păcii pășind pe calea 
frăției și a relațiilor prietenești.

Ocupîndu-se de problema reprezentării 
Chinei în O.N.U., Menon a spus că secu
ritatea Asiei și prestigiul O.N.U. s-at în
tări dacă la această sesiune ar fi repre
zentat guvernul Chinei. Geneva, a declarat 
Menon, a dovedit că noi nu putem obține 
rezultate fără participarea Chinei.

Vorbind despre problema dezarmării, re
prezentantul Indiei a declarat că țara sa 
se pronunță pentru interzicerea necondi
ționată a armei atomice. Printre cele mai 
importante probleme care îngrijorează în
treaga lume, a spus în continuare delega
tul indian, problema germană este primor
dială^ „Germanii, a spus el, trebuie să 
aibă posibilitatea să ducă tratative între 
ei pentru a rezolva problemele litigioase".

Cu aceasta, discuția generală la cea de a 
9-a sesiune a Adunării Generale a. luat 
sfîrșit.

Apoi, Adunarea Generală a trecut la 
alegerea celor trei membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate. Cu majoritate 
de voturi în locul Columbiei, Danemarcei 
și Libanului au fost alese Belgia, Iranul 
șl Peru,



A cincea aniversare a Republicii Democrate Germane
Cuvintarea

tovarășului Otto Grotewohl
i 
i Cuvintarea

tovarășului V. M. Molotov
la ședința festivă de la

BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite cuvintarea rostită de Otto Grotewohl 
la ședința festivă consacrată sărbătoririi 
celei de a 5-a aniversări a Republicii De
mocrate Germane.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței fes
tive consacrate sărbătoririi celei de a 5-a 
aniversări a constituirii Republicii Demo
crate Germane, primul ministru Otto Gro
tewohl a mulțumit din toată inima priete
nilor Republicii Democrate Germane re- 
ptezentați de numeroasele delegații gu
vernamentale străine sosite lă sărbători
rea celei de a 5-a aniversări a R.D. Ger
mane. Prezența lor aici, a spus el, consti
tuie pentru noi o mărturie a prieteniei și 
solidarității oare ne însuflețesc să nu ne 
«lăbim munca și lupta și să nu cruțăm 
forțele pentru succesul muncii noastre. 
Toți pot vedea : Republica Democrată 
Germană nu este singură, ea are prieteni 
mari și puternici în lumea întreagă. 
(Aplauze prelungite).

Privirile tuturor oamenilor progresiști 
și tuturor patrioților din Germania occi
dentală, a continuat Grotewohl, sînt 
îndreptate în prezent asupra noastră. Sa
lutăm pe toți germanii, de pe cele două 
maluri ale Elbei, cu ferma convingere că 
nu poate fi oprită unirea tuturor germa
nilor într-o patrie unită, democratică fi 
iubitoare de pace.

Amintind uriașa catastrofă națională în 
care a fost împins poporul german de asu
pritorii săi imperialiști, Otto Grotewohl a 
subliniat că ieșirea din această catastrofă 
a fost indicată poporului german în hotă- 
rîrile de la Potsdam ale marilor puteri, 
hotărîri care stabilesc principiile unei po
litici comune a marilor puteri în Ger
mania și garantează preîntîmpinarea unei 
noi agresiuni împotriva popoarelor iubi
toare de pace din partea imperialiștilor 
germani.

Influentei sovietice la conferința de la 
Potsdam, a continuat Otto Grotewohl, îi 
datorăm faptul că nu s-a realizat planul 
Imperialist american Morgenthau, care 
prevedea transformarea Germaniei într-o 
țară fărîmițată, cu totul neînsemnată, în- 
tr-un cîmp de cartofi.

Puterile imperialiste occidentale au dus 
chiar de la început o politică de re
nunțare la acordurile de la Potsdam. 
Odată cu eliberarea poporului german de 
sub fascismul hitlerist s-a deschis un nou 
capitol în istoria Germaniei, din păcate însă 
într-o singură parte a Germaniei. Faptul 
că în această parte a Germaniei, în răsă
ritul Germaniei, ău fost înfăptuite toate 
principiile acordului de la Potsdam, tre
buie explicat în primul rînd prin marele 
ajutor al Uniunii Sovietice. (Aplauze fur
tunoase).

în răsăritul Germaniei clasa muncitoare 
a ținut seama de învățămintele pro
priei sale istorii. Ea a învins scindarea 
din rîndurile sale și prin aceasta și slă
biciunea sa. Ca rezultat al unificării celor 
două partide muncitorești a apărut o forță 
puternică nouă, care își primește orien
tarea spirituală din învățătura invincibilă 
a marxism-leninismului. Astfel, pe baza 
forței organizatoare a marxism-leninismu
lui, a apărut Partidul Socialist Unit din 
Germania. Sub conducerea clasei munci
toare unite s-a creat blocul partidelor de
mocratice, antifasciste. Țelul acestuia a 
fost un nou regim democratic, antifas
cist, în conformitate cu principiile acor
dului de la Potsdam. (Aplauze).

Apătînd că oamenii muncii au înfăptuit 
în partea de răsărit a Germaniei trans
formări economice și politice cu caracter 
revoluționar, Grotewohl a subliniat că 
toate acestea au fost înfăptuite în scopul 
traducerii în viață a hotărîrilor de la 
Potsdam.

Ce au făcut însă puterile occidentale, a 
spus în continuare Grotewohl, din drep
turile și posibilitățile Germaniei, care de
curg din hotărîrile de la Potsdam ?

Ele au considerat acordul de lă Pots
dam ca un simplu petec de hîrtie. Ele au 
sprijinit forțele imperialismului, milita
rismului și fascismului german, iar apa
ratul economic al monopoliștilor germani 
din Germania occidentală a rămas nea
tins, după cum neatins a rămas și aparatul 
administrativ fascist

în perioada care a urmat sesiunii din 
1947 de la Moscova a Consiliului miniș
trilor Afacerilor Externe, puterile occiden
tale au lăsat să se înțeleagă limpede că 
au hotărît să urmeze persistent o politică 
de scindare a Germaniei, de sabotare a 
tratatului de pace și de prelungire pe 
termen nelimitat a ocupării Germaniei.

Imperialiștii americani nu vor regle
mentarea pașnică a problemei germane. 
Interesele lor sînt îndreptate doar spre 
folosirea potențialului uman și material 
al Germaniei occidentale pentru planurile 
lor militare aventuriste. Din aceasta de
curge politica pactelor militare și milita
rizării Germaniei occidentale.

In urma acestui fapt s-a complicat tot 
mai mult rezolvarea problemei germane. 
Reglementarea pașnică a fost tărăgănată, 
ocuparea Germaniei s-a prelungit pe ter
men nelimitat și s-a creat o stare de ca
tastrofă națională insuportabilă pentru po
porul german. Dar forțele poporului ger
man, conștiente de răspunderea lor națio
nală, au îheeput cu hotărîre lupta împo
triva acestei situații. în această luptă in
teresele naționale ale poporului german au 
coincis cu principiile echitabile ale politi
cii de pace a Uniunii Sovietice.

Acest fapt a dat un imbold puternic 
mișcării patriotice din Germania și a creat, 
îndeosebi în răsăritul Germaniei, temelia 
pentru prietenia de nezdruncinat care 
există astăzi între poporul german și po
poarele Uniunii Sovietice (Aplauze înde
lungate).

Știm astăzi cu precizie ce înseamnă cu
vintele pe care tovarășul Stalin ni le-a 
adresat în anul 1949 : „Dacă aceste două 
popoare vor manifesta hotărirea de a 
lupta pentru pace cu aceeași încordare 
a fo țelor lor cu care au dus războiul, 
pacea în Europa poate fi considerată ca 
asigurată".

Vrem să ne încordăm toate forțele pen
tru realizarea acestui țel.

Uniunea Sovietică a dat poporului ger
man posibilitatea de a realiza acest țel. 
Uniunea Sovietică a promovat la toate 
conferințele internaționale, în numeroasele 
sale note, o politică care corespunde în 
întregime intereselor poporului german. 
Ea s-a situat întotdeauna pe poziția că 
după asigurarea securității europene. Ger
mania trebuie să devină un stat unit, iu
bitor de pace și democratic, pentru a se 
înlătura primejdia groaznică care ame

nință popoarele Europei și ale întregii 
lumi și pentru a se deschide calea spre 
o pace îndelungată.

Toate popoarele iubitoare de pace văd 
astăzi importanța Uniunii Sovietice ca cel 
mai puternic factor din lumea întreagă. 
(Aplauze furtunoase). în cursul celor nouă 
ani care au trecut de la terminarea celui 
de al doilea război mondial, poporul ger
man a primit de asemenea multe dovezi 
incontestabile ale politicii de pace a Uni
unii Sovietice.

începînd cu conferința de la Potsdam 
din 1945 și pînă la forul mondial al Na
țiunilor Unite, în fața căruia, în numele 
delegației Uniunii Sovietice, tov. Vîșinski 
a prezentat la 30 septembrie propunerile 
sale însuflețitoare cu privire la limitarea 
armamentelor și la interzicerea armei ato
mice, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă — pretu
tindeni a fost urmată una și aceeași linie 
consecventă. Chiar de la început și pînă 
în ziua de astăzi politica Uniunii Sovie
tice urmărește țeluri înalte spre pace, spre 
Înțelegere. Uniunea Sovietică luptă astfel 
neobosit pentru menținerea păcii. în jurul 
ei s-au unit strîns popoarele marelui la
găr ăl păcii. A luat naștere o puternică 
mișcare pentru pace, pentru fericirea șl 
eliberarea omenirii de pericolul unul nou 
război mondial.

în 1949, a continuat Grotewohl, lupta 
forțelor patriotice ale poporului german a 
căpătat și mai mult caracterul unei largi 
mișcări populare...

Odată cu Republica Democrată Ger
mană au apărut baza și germenele unei 
Germanii unite, democrate și iubitoare de 
pace. Republica Democrată Germană este 
astăzi bastionul păcii și democrației reale 
în Germania, reazimul securității, patria 
muncitorilor și țăranilor și a tuturor oa
menilor progresiști și oamenilor muncii 
din Germania. De aceea, ziua de 7 oc
tombrie 1949 are o uriașă însemnătate na
țională In istoria ' poporului german. 
(Aplauze îndelungate, care nu contenesc 
vreme îndelungată).

Această zi are de asemenea o impor
tanță internațională, deoarece marchează 
un punct de cotitură în istoria Europei.

Amintind în continuare pasajul din scri
soarea de salut adresată de tovarășul I. V. 
Stalin președintelui și primului ministru 
al R. D. Germane cu prilejul constituirii 
R. D. Germane, în care se spune: „Ex
periența ultimului război a arătat că cele 
mai mari sacrificii în acest război au fost 
suportate de popoarele german și sovietic, 
că aceste două popoare posedă cele mai 
mari potențe în Europa pentru realizarea 
unor mari acțiuni de însemnătate mon
dială", Grotewohl a declarat: Aceasta ne 
impune mari obligații. De aceea tindem din 
toate puterile să dezvoltăm aceste „po
tențe pentru realizarea unor mari acțiuni 
de însemnătate mondială".

Primul ministru a relevat în continuare 
uriașa dragoste și încredere a întregii 
populații a R. D. Germane față de primul 
președinte al R. D. Germane, Wilhelm 
Pieck — fiu credincios al clasei munci
toare germane — și față de guvernul R. D. 
Germane, dragoste și încredere care s-au 
manifestat încă din timpul constituirii 
Republicii Democrate Germane, și în 
această ordine de idei a subliniat că din 
momentul apariției, odată cu R. D. Ger
mană, a unei Germanii noi, democrate, 
a început o etapă nouă în lupta națională 
a poporului german pentru pace și unifi
carea patriei sale, pentru un viitor mal 
bun. (Aplauze prelungite).

Guvernul, a declarat el, a pășit cu hotă
rîre pe calea păcii. El s-a alăturat în în
tregime și pe deplin marelui lagăr al păcii. 
El a continuat lupta împotriva fascismu
lui, militarismului și instigării la război. 
El a întărit relațiile sale de prietenie 
cu Uniunea Sovietică, cu marele popor 
chinez, cu toate țările de democrație 
populară și a năzuit spre stabilirea ur.or 
relații pașnice și prietenești cu toate po
poarele din lume. El a strîns în jurul 
său toate forțele Germaniei, conștiente de 
răspunderea lor. națională, și a pornit cu 
hotărîre la înfăptuirea programului de 
luptă al Frontului Național al Germaniei 
Democrate.

Guvernul R. D. Germane și-a manife
stat hotărîrea de a face totul pentru a 
sluji cauza păcii și Unității Germaniei și 
pentru a împiedica tot ce amenință 
acest țel.

De aceea, salutăm propunerea Uniunii 
Sovietice cu privire Ia convocarea unei 
conferințe pentru încheierea unui pact ge
neral european de securitate. O aseme
nea reglementare ar apropia, fără îndo
ială, Germania de tratatul de pace, de 
unificare. Dimpotrivă, aplicarea hotărîri
lor conferinței de la Londra a celor nouă 
state ar aduce poporului german rezultate 
diametral opuse și anume — lipsa de li
bertate și războiul. De aceea, Germania 
nu trebuie să participe la nici o alianță 
militară, deoarece o asemenea alianță mi
litară ar însemna sfîrșitul ei, indiferent 
sub ce denumire, în ce formă și în ce loc 
urmează să fie încheiat un asemenea tra
tat. Germania n-are nevoie de nici un fel 
de tratate militare. Poporul german n-are 
nevoie decît de două tratate — Tratatul cu 
privire la securitatea europeană și Trata
tul de pace.

Participarea Germaniei occidentale la o 
alianță militară ar include Germania oc
cidentală intr-un sistem restrins și unila
teral de pacte, îndreptat împotriva celei
lalte părți a Europei și ar duce in conse
cință la scindarea Europei. Ca urmare a 
militarizării Germaniei occidentale, se 
pregătește un război împotriva Răsăritu
lui și nimicirea Germaniei. Noi, germanii, 
trebuie să luptăm din toate puterile îm
potriva unei asemenea evoluții. Dacă în 
întreaga lume se vorbește despre Germa
nia, cerem să fim ascultați. A sosit timpul 
pentru aceasta, nu se poate spune că acea
sta este cu neputință. (Aplauze furtu
noase).

Vorbind despre politica antinațională a 
clicii adenaueriste în Germania occiden
tală, Grotewohl a arătat că satisfacția lui 
Adenauer față de rezultatele conferinței 
de la Londra a celor nouă țări nu dove
dește decît tendința acestuia de adîncire 
a scindării Germaniei și a subliniat tot
odată că istoria și-a pronunțat de 
mult sentința în ce privește hotărîri ca 
cele care au fost adoptate de cele nouă 
state occidentale Ia conferința de la 
Londra.

Organizația Națiunilor Unite, a conti
nuat Grotewohl, i-ă ascultat pe germani 
încă în decembrie 1951 la Paris, în pro-

Ber lin
blema necesității ținerii de alegeri în Ger
mania și a modului în care acestea tre
buie să aibă loc.

Conferința de la Berlin a miniștrilor 
Afacerilor Externe din februarie 1954 i-a 
ascultat pe austriaci în problema tratatu
lui de stat cu Austria.

Conferința de la Geneva din aprilie 1954 
a ascultat cele două părți ele Coreei în 
problemele reglementării pașnice în Co
reea. Conferința de la Geneva a ascultat 
de asemenea pe toți participanții în pro
blema încetării războiului murdar din In
dochina.

Noi, germanii, tragem din aceste fapte 
singura concluzie posibilă : poporul ger
man și Republica Democrată Germană 
trebuie și pot să fie ascultate. De aceea, 
germanii trebuie să se stringă în jurul 
aceleiași mese și să ajungă la o înțelegere 
pentru a expune puterilor punctul de ve
dere cu adevărat german, deoarece păre
rea că Adenauer reprezintă Germania este 
o iluzie primejdioasă. Politica noastră, a 
blocului partidelor democratice-antifascis- 
te, a dovedit că este posibilă colaborarea 
cu succes a tuturor forțelor constructive 
ale poporului, renunțîndu-se la micile di
sensiuni dintre partide și organizații.

Populația noastră a pornit la muncă cu 
propriile sale forțe, fără credite în dolari 
și independent de puterile imperialiste. 
Au fost desfășurate mari forțe creatoare.

Trebuiau create o nouă industrie grea 
proprie, o bogată industrie constructoare 
de mașini, o bogată industrie ușoară. Ele 
au fost create. în agricultură trebuia spo
rită producția la ha., trebuia sporit șepte- 
lul de irite și îmbunătățită acțiunea de 
mecanizare. Și acestea au fost înfăptuite.

Trebuiau continuate reformele demo
cratice începute în învățămînt și spriji
nită acțiunea de dezvoltare continuă a în- 
vățămîntului în rîndurile muncitorilor și 
țăranilor. Și acestea au fost înfăptuite.

Conform Constituției Republicii Demo
crate Germane trebuia creată o legislație 
curajoasă progresistă, al cărei conținut să 
exprime adevăratele interese ale oameni
lor muncii și să oglindească grija față de 
om în Republica Democrată Germană. Ea 
a fost creată.

Clasa muncitoare, condusă de Partidul 
Socialist Unit din Germania, în alianță cu 
țărănimea muncitoare și în colaborare cu 
intelectualitatea, deține puterea în statul 
nostru.

Cea mal mare parte a micii burghezii 
și meseriașilor are încredere în statul 
muncitorilor și țăranilor, deoarece acesta 
reprezintă și interesele lor, care constau 
de asemenea în menținerea păcii și unifi
carea Germaniei pe o bază democrată.

Plină de greutăți a fost construcția eco
nomică a țării noastre. îndeplinirea îna
inte de termen a planului bienal pe 1949/ 
1950 și munca noastră încununată de suc
ces din primii patru ani ai planului .nos
tru cincinal au dovedit că oamenii mun
cii din Republica Democrată Germană au 
condus îndeosebi economia mai bine de- 
cîf a fost ea condusă vreodată în Germa
nia capitalistă. (Aplauze).

Printr-o bună coordonare a industriei 
noastre grele, cu țările lagărului pă
cii, am putut trece o parte conside
rabilă a potențialului economic în con
strucția de mașini și în industria ușoară 
și am putut obține un avînt rapid al pro
ducției mărfurilor de primă necesitate și 
de larg consum. Aceasta ne-a ușurat în
făptuirea cît mai grabnică a noului curs.

Principalele sarcini ale primului plan 
cincinal, a continuat Grotewohl, au și fost 
îndeplinite. Pînă în 1953 volumul global 
al producției industriale din R. D. Ger
mană a crescut cu peste 60% în compa
rație cu anul 1950. Suma totală a investi
țiilor pentru industria noastră a crescut 
de la 100% în 1950, la 241,1%.

In agricultură, deși n-am îndeplinit o- 
biectivele planului, producția la ha. crește 
an de an și șeptelul de vite sporește în 
mod simțitor.

în continuare, Grotewohl s-a ocupat de 
problema reducerii planificate a prețuri
lor pentru populația R. D. Germane și în 
legătură cu aceasta a amintit că în ulti
mii ani în Republică au și fost efectuate 
de 16 ori mari reduceri de prețuri.

Grotewohl a relevat de asemenea marile 
succese obținute în domeniul culturii, 
ocrotirii sănătății și asigurărilor sociale.

Grotewohl a subliniat apoi că bunăsta
rea obținută pentru oamenii muncii din 
R. D. Germană are la bază două izvoare 
hotărâtoare.

Primul izvor, a spus el, este ajutorul 
ideologic și material al Uniunii Sovietice, 
precum și ajutorul țărilor prietene de 
democrație populară. Al doilea izvor este 
entuziasmul și munca plină de abnegație 
a muncitorilor și țăranilor noștri, a inte
lectualității tehnice, a meseriașilor și, in 
primul rînd, a inovatorilor în producție, a 
activiștilor, tehnicienilor și oamenilor de 
știință emeriți. Acțiunea celui de al doilea 
izvor a putut căpăta cîmp liber numai 
datorită conducerii de către partidul nos
tru combativ marxist-leninist, căruia îi 
sînt proprii țeluri clare — Partidul Socia
list Unit din Germania, care, sprijinin- 
du-se pe nivelul atins în dezvoltarea eco
nomică și politică și bazîndu-se pe forțele 
creseînde ale conștiinței noi democrate, a 
hotărît în 1952 să treacă la construirea 
planificată a bazelor socialismului în Re
publica Democrată Germană. (Aplauze).

Dezvoltarea cu succes a Republicii noa
stre. a continuat Grotewohl, confirmă cu 
toată claritatea faptul că prietenia po
porului nostru cu popoarele Uniunii So
vietica corespunde pe deplin intereselor 
naționale ale întregului pepor german și 
slujește rezolvării pașnite a problemelor 
vitale ale națiunii germane.

Anul acesta, la 1 ianuarie au fost pre
date poporului german 33 întreprinderi 
care rămăseseră încă în proprietatea Uni
unii Sovietice. Cheltuielile legate de pre
zența trupelor de ocupație în Republica De
mocrată Germană au fost redus? pînă la 
5% din bugetul de stat al Republicii De
mocrate Germane; G-rmania a fostscu'ită 
de plata reparațiilor datorate U.R.S.S 
Creditele, livrările considerabile de măr
furi alimentare și materii prime din Uni
unea Sovietică ne-au ajutat în acțiunea 
de dezvoltare largă a noului curs.

Dăm o înaltă prețuire cuvintelor pe care 
tovarășul Ma’enkov ni le-a adresat în 
august 1953 la Moscova :

„Tocmai datorită faptului că Republica 
Democrată Germană este bastionul for
țelor iubitoare de pace din întreaga Ger-

BERLIN 7 (Agerpres). — TASS trans
mite cuvintarea rostită de V. M. Molotov 
la ședința festivă consacrată celei de a 
5-a aniversări a constituirii Republicii De
mocrate Germane, care a avut loc la Ber
lin la 6 octombrie 1954.

Stimate tovarășe președinte ! 
Dragi tovarăși și prieteni!
Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a 

constituirii Republicii Democrate Ger
mane, îngăduiți-mi ca, în numele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al 
guvernului sovietic și al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, în numele poporului sovietic, să 
vă felicit din toată inima și să transmit 
oamenilor muncii din Republica Demo
crată Germană și întregului popor german 
felicitări și salutări frățești, cordiale. 
(Aplauze prelungite).

Ziua de 7 octombrie 1949 este ziua con
stituirii Republicii Democrate Germane — 
stat german cu adevărat democratic și 
iubitor de pace. Exprimind gîndurile și 
sentimentele poporului sovietic, Iosif 
Vissarionovici Stalin a numit această me
morabilă dată istorică „un punct de coti
tură în istoria Europei".

în urma victoriei asupra militarismului 
german și a eliberării poporului german 
de sub fascism, s-au deschis noi perspec
tive pentru poporul german, pentru Ger
mania. Constituirea Republicii Democrate 
Germane este o mărturie a năzuinței po
porului german de a pune pentru totdea
una capăt militarismului german și încer
cărilor de tot felul de a atrage poporul 
german într-un nou război imperialist, a 
năzuinței sale de a păși ferm pe calea 
păcii și renașterii naționale a Germaniei 
democrate.

De la constituirea Republicii Democrate 
Germane, poporul german a făcut o co
titură hotărită pe o nouă cale — calea 
creării unui stat german intr-adevăr de
mocratic și cu adevărat iubitor de pace. 
Acest lucru a devenit posibil, deoarece în 
Republica Democrată Germană puterea se 
află în mîinile clasei muncitoare și ale 
țăranilor muncitori, deoarece această pu
tere se bizuie pe sprijinul tuturor forțe
lor democratice și patriotice ale poporului 
german, deoarece poporul însuși este stă- 
pin aici. Astăzi nu poate exista nici o în
doială asupra faptului că Republica De
mocrată Germană este exponentul năzu
ințelor celor mai bune, progresiste, ale 
întregului pepor german.

Republica Democrată Germană a luat 
naștere în condițiile interne și externe 
complexe ale situației de după război.

O însemnătate hotărîtoare a avut-o 
faptul că aici a fost lichidată domnia ca
pitalului monopolist și a moșierilor- 
junkeri și că întreprinderile industriale și 
pămînturile care le aparținuseră au tre
cut în proprietatea poporului. A fost 
creată o nouă orînduire de stat și socială, 
care exclude posibilitatea influenței vre
unor elemente militariste asupra vieții 
politice și economice a Republicii. Popu
lația este educată în spiritul dragostei 
față de munca pașnică și al respectului 
față de celelalte popoare.

Luîndu-și soarta în propriile lor mîini, 
oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană au pășit la construirea unei 
vieți noi și au și obținut succese impor
tante în toate domeniile acestei construc
ții. Ar fi, firește, nejust de a nutri iluzii 
că totul va merge lin, fără greutăți. 
Toată lumea știe că există anumite forțe 
atît în interiorul țării, cît și mai ales în 
afara hotarelor ei, care încearcă să pună 
piedici in calea eforturilor constructive 
ale populației Repubjicii Democrate Ger
mane. Ele nu se dau înlături de la diver
siuni, sabotaj și alte crime, pent’u a crea 
aici greutăți în calea construcției econo
mice și culturale și a întăririi continue a 
orînduirii democratice.

Experiența de cinci ani de muncă con
structivă oferă însă toate temeiurile de a 
considera că nici un fel de forțe nu vor 
putea să împiedice pe oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană să pășească 
victorios înainte în opera de construire a 
unei vieți noi. (Aplauze). Chezășia acesrui 
fapt o constituie coeziunea mereu crescîn- 
dă a tuturor păturilor populației; care s-au 
unit în jurul platformei Frontului Națio
nal al Germaniei democrate în lupta pen
tru pace și pentru unitatea Germaniei, 
pentru ridicarea buneistări a poporului și 
pentru întărirea bazelor democratice ale 
Republicii. Acest Front National, care cu
prinde muncitori, țărani, intelectuali, me
seriași, precum și păturile mijlocii ale 
populației, întreprinzători și comercianți 
mici și mijlocii — reprezintă o alianță a 
tuturor forțelor patriotice ale populației 
germane, care are drept scop să asigure 
crearea unui stat german unit, iubitor de 
pace, democrat și înfloritor.

în Cei cinci ani care au trecut. Repu
blica Democrată Germană s-a întărit din 
punct de vedere politic și economic.

S-au întărit bâtele democratice ale Re
publicii. Acest lucru își găscșre expresia în 
încrederea crescândă și in sprijinul tot mai 
activ acordat de oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană guvernului 
lor și organizațiilor democra'ice conducă
toare. în legătură cu aceasta trebuie amin
tita indicațiile marelui Lenin cu privire 
la însemnătatea încrederii maselor popu
lare în statul lor. Vorbind despre suc
cesele Uniunii Sovietice în primii ani de 
existență ai acesteia, Lenin sublinia că 
temelia acestor succese es‘e „cucerirea 
acelei uriașe încrederi pe care noi am 
avut-o și o avem din partea maselor popu
lare".

Oamenii muncii văd că Republica De
mocrată Germană își propune ca scop ri
dicarea necontenită a economiei naționale, 
dezvoltarea multilaterală a culturii națio
nale în interesul oamenilor muncii și grija 
permanentă pentru binele populației și în 
primul rînd pentru binele muncitorilor, 
țăranilor și intelectualității muncitoare, 

în condițiile grele ale perioadei de după 
război, oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană au obținut succese im
portante în refacerea și dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei naționale. Grăi
tor în această privință este, de pildă, faptul 
că încă la mijlccul acestui an, volumul pro
ducției industriale în R. D. Germană a- 
proape că s-a dublat in comparație cu 
anul antebelic 1936. O dezvoltare rapidă 
se înregistrează, atît în ramurile industriei 
grele și ale construcției de mașini, care 
constituie baza economiei germane și a 
exportului german, cît și, mai ales în ul(Continuare în pag. 4-a)

la ședința festivă de la Ber lin
Iul principal aparține Partidului Socia
list Unit din Germania.

Oamenii muncii văd și recunosc în or
ganizarea cu succes a clasei muncitoare 
germane și în unitatea crescîndă a tutu
ror forțelor democratice și patriotice din 
Germania meritele remarcabile ale pre
ședintelui Republicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck (aplauze prelungite) — 
tiu credincios și fruntaș încercat al clasei 
muncitoare germane, care se bucură de 
respectul și dragostea generală a poporu
lui german și, alături de cele ale tovară
șului W Pieck, meritele tovarășilor Otto 
Grotewohl, (aplauze), Walter Ulbricht, 
(spIaRZe), care conduc cu atîta succes 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
precum șl ale celor mai apropiați tovarăși 
de luptă ai lor și ale altor activiști din 
conducerea Republicii. (Aplauze). Numele 
lor vor fi înscrise în cele mai luminoase 
pagini ale noii istorii a Germaniei.

Astăzi, în ziua glorioasei aniversări a 
cinci ani de la constituirea Republicii De
mocrate Germane, salutăm și felicităm din 
toată inima pentru succesele remarcabile 
ale Republicii Democrate Germane, atît 
pe oamenii de stat ai Republicii, cît și pe 
toți inovatorii în producție, pe oamenii 
culturii, pe activiștii și fruntașii, pe mun
citorii și muncitoarele, pe țăranii și țărăn- 
cile muncitoare, pe intelectualii și glo
riosul tineret progresist, care prin efortu
rile lor au asigurat realizarea acestor suc
cese. (Aplauze prelungite).

Germania și clasa ei muncitoare au dat 
lumii pe Karl Marx și Friedrich Engols, 
întemeietorii geniali ai comunismului 
științific, care au arătat oamenilor muncii 
calea sigură spre o viață luminoasă. Timp 
de cîteva decenii, mișcarea muncitorească 
din Germania condusă de ei a constituit, 
prin forța și organizarea sa, un mbdel 
pentru mișcarea socialistă din celelalte 
țări. Oamenii muncii din toate țările Ve
nerează și păstrează cu recunoștință în 
amintirea lor numele unor asemenea re
prezentanți glorioși ai mișcării muncito
rești din Germania cum au fost luptăto
rii curajoși pentru socialism August Bebel. 
Wilhelm Liebknecht, Karl Liebknecht, 
Roza Luxemburg. Ernst Thaelmann. 
(Aplauze). Ideile lui Marx-Engels, cele 
mai bune tradiții ale luptei revoluționare 
a clasei muncitoare din Germania trăiesc 
în înfăptuirile Republicii Democrate Ger
mane. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși !
Chiar de la început, relațiile dintre 

Uniunea Sovietică și Republica Democrată 
Germană s-au stabilit pe baza încrederii 
reciproce șî a ajutorului mutual. Obliga
țiile pe care, îri condițiile perioadei de 
după război, le aveau statele noastre unul 
față de celălalt au fost îndeplinite în tot 
acest timp de cele două părți cu deplină 
conștiință a datoriei lor și cu năzuința 
permanentă spre consolidarea prieteniei 
între popoarele noastre. Astăzi se dez
voltă necontenit colaborarea economică 
și legăturile culturale dintre U.R.S.S. și 
R. D. Germană. în acești ani s-ap conso
lidat tot mai mult relațiile de prietenie 
dintre statele noastre, ‘ceea ce reprezintă 
o bază solidă pentru întărirea în viitor 
a prieteniei între poporul sovietic și po
porul german.

Uniunea Sovietică a stabilit cu Repu
blica Democrată Germană aeeleași relații 
ca și cu celelalte state suverane. Repu
blica Democrată Germană este liberă 
să-și rezolve afacerile interne și externe 
după cum crede de cuviință.

Toate acestea sint o mărturie a încre
derii. și a înțelegerii reciproce dintre Re
publica Democrată Germană și Uniunea 
Sovietică.

După cum se știe. Uniunea Sovietică a 
prezentat spre examinare guvernelor Sta
telor Unite ale Americii, Angliei și Fran
ței o propunere cu privire la retragerea 
trupelor de ocupație, în afară de cîteva 
contingente strict limitate, atît de pe te
ritoriul Germaniei răsăritene, cît și de pe 
cel al Germaniei occidentale. Totodată, 
s-a propus ca guvernele celor patru state 
sus-menționate, cu participarea guvernelor 
Republicii Democrate Germane și Repu
blicii Federale Germane, să cadă de acord 
asupra efectivului, zonelor de staționare 
și armamentului de toate tipurile ale po
liției germane, atît într-o parte, cît și în 
cealaltă parte a Germaniei.

Pe atunci, această propunere era legată 
de problema unor alegeri pe întreaga 
Germanie sau de încheierea unui tratat 
de pace.

Astăzi, guvernul sovietic declară că 
propune din nou guvernelor Statelor 
Unite, Angliei și Franței sâ ajungă la un 
acord cu privire la retragerea trupelor 
de ocupație de pe teritoriile Germaniei 
răsăritene și occidentale și să rezolve 
această problemă chiar acum, fără nici 
un fel de tergiversare. (Aptauze prelun
gite). Acceptarea acestei propuneri ar 
ușura situația populației atît din Germa
nia răsăriteană, cît și din Germania oc
cidentală. Aceasta ar crea, de asemenea, 
condiții mai favorabile pentru apropierea 
dintre Germania răsăriteană și Germania 
occidentală și implicit p-ntru unificarea 
Germaniei. Aceasta ar dovedi, totodată, 
dorința c’e a contribui la destinderea con
tinuă a încordării internaționale și la în
tărirea păcii în Europa.

în timp ce Uniunea Sovietică propune 
puterilor interesate să cadă de acord 
asupra retragerii trupelor de ocupație, 
de cealaltă parte există însă planuri dia
metral opuse. în ultima vreme, la Londra 
și Bonn se discută planul menținerii tru
pelor de ocupație In Germania occiden
tală. nici mai mult nici mai puțin decît 
pînă în anul 1993, adică plnă la sfîrșitul 
secolului actual. Orice s-ar spune pentru 
justificarea unor asemenea planuri, nu 
se poate să nu se recunoască că ele nu BU 
nimic comun nici cu restabilirea adevă
ratei suveranități a Germaniei, nici CU 
asigurarea unei securități reale pentru 
popoarele din Europa.

Propunerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la retragerea trupelor de ocupație 
ds pe teritoriile celor două părți ale Ger
maniei constituie o dovadă a consecven
ței politicii de pace a Statului Sovietic și 
totodată a încrederii ferme pe care po
porul nostru o are în Republica Demo
crată Germană. Ea exprimă și dorința 
noastră ca între poporul sovietic și po
porul german să se stabilească relații de

timul timp, în domeniul producției obiec
telor de larg consum.

Oamenii sovietici urmăresc cu mare 
bucurie munca creatoare, constructivă, a 
oamenilor muncit din R. D. Germană, 
eforturile lor îndreptate spre satisfacerea 
nevoilor creseînde de mărfuri alimentare 
și industriale ale populației din Republică, 
succesele lor în lupta pentru îmbunătăți
rea calității producției, pentru avintu! 
continuu al agriculturii. Măsurile luate 
pentru avintul tuturor ramurilor agricul
turii, cit și pentru întărirea construcției 
cooperatiste la sate dau rezultate din ce 
în ce mai pozitive.

Republica Democrată Germană are me
rite mari față de poporul german în legă
tură cu grija el neobosită pentru păstra
rea și dezvoltarea bogatei culturi națio
nale a Germaniei, pentru culturalizarea 
și instruirea maselor largi de oameni ai 
muncit

Orice nou succes în domeniul construc
ției economice și culturale în Republică, 
al dezvoltării industriei și agriculturii 
sale, al ridicării buneistări materiale a 
oamenilor muncii va avea nu numai o 
mare însemnătate în opera de mobilizare 
și cimentare continuă a forțelor interne 
pentru construirea unei vieți noi, dar va 
avea, de asemenea, o mare însemnătate 
în lupta pentru unitatea Germaniei. Ase
menea succese vor mări și mai mult forța 
atractivă a Republicii Democrate Germane, 
ca exponent al năzuințelor legitime ale 
poporului german de a asigura Germaniei 
posibilitatea unei dezvoltări pe o bază 
pașnică și democratică. Numai pe această 
cale poporul german va obține posibilita
tea de a-și manifesta și desfășura pe de
plin mărețele sale forțe creatoare.

Poporul german, prin uriașele sale rea
lizări în domeniul culturii, științei, tehni
cii șl artei, cunoscute încă de mult întregii 
lumi, ocupa și în trecut un loc de seamă 
în rîndul popoerelor. Pășind cu fermitate 
și pe deplin pe calea dezvoltării pașnice 
și democratice, poporul german își va de
păși cu mult vechile realizări.

Constituirea Republicii Democrate Ger
mane ocupă un loc deosebit printre eve
nimentele timpurilor noastre.

Aici s-au unit acele forțe ale poporului 
german care apără interesele libertății, 
prosperitatea și pacea pentru întregul po
por german. Republica Democrată Ger
mană a renunțat la acea veche cale im
perialistă pe care continuă încă să mear
gă partea apuseană a Germaniei și a pășit 
cu curaj pe o nouă cale, cu adevărat de
mocratică. Republica Democrată Germană 
a devenit bastionul trainic al forțelor iu
bitoare de pace și democratice din în
treaga Germanie. Tocmai de aceea ei tre
buie să-i revină un loc de deosebită cinste 
în îndeplinirea celei mai importante sar
cini naționale a poporului german — 
opera de restabilire a unității Germaniei 
ca stat democratic și iubitor de pace.

Situația actuală, în care Germania este 
scindată în două state, nu poate dura la 
infinit. Oricare ar fi piedicile pe care 
domnii imperialiști „occidentali" și acoli- 
ții lor din Germania occidentală le-ar 
pune în calea restabilirii unității statului 
german, poporul german își va avea sta
tul său unit, independent și democratic, 
care va trăi și se va dezvolta în pace și 
prietenie cu celelalte popoare, cu celelalte 
state iubitoare de pace — Germania va fi 
unificată. (Aplauze furtunoase, prelun
gite).

Forțele care stăpînesc în prezent în 
Germania occidentală, în frunte cu Ade
nauer, trag cu încăpățînare înapoi, în
cearcă să împingă poporul german pe ve
chea cale — pe calea dominației capita
lului monopolist, a junkerilor și a gene
ralilor hitleriști, pe calea restabilirii mi
litarismului german, pe calea care duce 
spre un nou război, care nu poate să nu 
devină cea mai mare nenorocire pentru 
toate popoarele Europei și cea mai mare 
primejdie mai cu seamă pentru poporul 
german. O asemenea politică se bazează 
în primul rînd pe un sprijin din afară și 
pe atragerea Germaniei occidentale în di
ferite blocuri militare conduse de cercu
rile agresive ale Statelor Unite ale Ame
rica. O asemenea politică nu se poate bi
zui pe sprijinul temeinic al majorității 
poporului german.

Este absolut evident că o asemenea po
litică nu poate fi dusă decît în detrimen
tul intereselor vitale ale poporului ger
man și nu poate să nu submineze însăși 
posibilitatea rezolvării grabnice a proble
mei restabilirii unității Germaniei. Con
știința prime-diei unei asemenea politici, 
din punctul de vedere al intereselor na
ționale ale _ poporului german, pătrunde 
tot mai adînc în rîndurile maselor largi. 
Aceasta o dovedește nemulțumirea eres- 
cîndă fa*ă de politica lui A.denauer, care 
se manifestă acum tot mai mult în rîn
durile muncitorilor social-democrați A- 
ceasta o dovedește și scăderea influentei 
m Germania occidentală a partidelor care 
și-au legat soarta de politica de remilita- 
rizare, precum și creșterea influenței par
tidelor care se pronunță împotriva acestei 
politici. Din acestea trag concluzii toți de
mocrații și patriotii germani care înțeleg 
legătura indisolubilă care există între in
teresele vitale ale poporului german și 
interesele întăririi păcii în Europa.

în condițiile actuale sînt de o extrem 
de mare importanță toate demersurile 
îndreptate spre o apropiere între Germa
nia răsăriteană și cea occidentală, toate 
demersurile care servesc la unirea foite
lor democratice și iubitoare de par? ale 
poporului german -t- ceea ce este atît de 
necesar pentru asigurarea succeselor pe 
calea restabilirii unității statului german 
Aceasta înseamnă luarea de măsuri atî: 
în domeniul economic, cît și în cel cul
tural. convocarea unor conferințe pe în
treaga German'e și constituirea unor or
gane unite pe întreaga Germanie, schim
bul de noi și noi delegații și informarea 
maselor largi ale oamenilor muncii despre 
situația reală atît într-o parte, cît și în 
cealaltă parte a Germaniei, și multe al
tele. în întreaga această acțiune, Repu
blica Democrată Germană se bucură șl 
se va bucura tot mai mult de sprijinul 
întregului popor german.

O garanție a succeselor care vor fi ob
ținute pe această cale este creșterea con
tinuă a unității forțelor Frontului Na
țional din Germania democrată. întărirea 
continuă a alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, condu
cerea politică justă a Republicii De
mocrate Germane, conducere în care ro- (Continuare în pag. 4-a)
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Cuvintarea Cuvintarea
tovarășului Otto Grotewohl tovarășului V. M. Molotov

(Urmare din pag. 3-a)

ingjțje, Uniunea Sovietică consideră de 
datoria sa să-l acorde sprijin și ajutor 
multilateral".

0 expresie a acestei încrederi, a conti- 
nu.Tj,Grotewohl, este și hotărîrea guvernu
lui JJ.R.S.S. din martie a c. de a stabili cu 
Republica Democrată Germană aceleași 
relații ca și cu celelalte state suverane. în 
urma declarației guvernului sovietic a de
venit pe deplin clar taptul că unificarea 
Germaniei nu mai este posibilă fără con
tribuția poporului german.

Pentru forțele democrate din Germania 
suveranitatea înseamnă dreptul poporului 
di ă lua în propriile sale mîini conduce- 
rOă'jstatului său. Prin declarația sa cu pri
vite, la suveranitate, guvernul Uniunii So
vietice a întărit poziția internațională șl 
națională a Republicii Democrate Ger
mane. Uniunea Sovietică nu pune in nici 
un caz suveranitatea Republicii Democra
te Germane în funcție de vreo condiție 
carț' ar putea-o împiedica să-și reglemen
teze, singură treburile ei externe și in
terne. Vorbăria puterilor occidentale cu 
privire la suveranitatea Germaniei occi
dentale este legată de furnizarea unui nu
măr de 500.000 tineri ca soldați pentru 
realizarea planurilor militare americane șl 
da' menținerea ocupației ani îndelungați. 
■Acest gen de suveranitate este așadar plă- 
ttt*-cu singe și este o întoarcere ia timpul 
îniositorului comerț cu soldați, cu care se 
îndeletniceau spre sfirșitul Evului Mediu 
micii prinți germani. O suveranitate care 
lipggște poporul de dreptul de a hotărî el 
însăși printr-un referendum popular asu
prit .războiului și păcii, asupra retragerii 
trțjpslor de ocupație, asupra pactelor mili
tare, nu este decît o manevră de ochii 
ItlPlii, o înșelare a poporului.

în toate problemele, a subliniat din nou 
Gfhtewohl, am primit sprijinul și ajutorul 
d tzinteresat și multilateral al Uniunii So
vietice. Consider drept prima și profunda 
mea datorie ca, în numele guvernului și al 
î.VtBegil populații a Republicii Democrate 
GoSnane, să exprim de la această tribună 
lăsSmoștința noastră fierbinte guvernului 
U.R.S.S., tuturor oamenilor sovietici care 
au.-.lucrat vreme îndelungată la noi. de
parte de patrie, și popoarelor Uniunii So
vietice, pentru marele ajutor economic si 
politic. (Toți ss ridică in picioare. Aplauze 
fnrtîinoase). Acesta a fost un ajutor cu 
adevărat prietenesc, eu adevărat creator.

BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N.
La 6 octcmbrie a avut loc la Berlin, 

în clădirea Teatrului Operei de Stat Ger
mane, ședința festivă consacrată celei de 
b 5-a aniversări a constituirii Republicii 
Democrate Germane.
-La ședința în cinstea acestei date me

morabile din viața poporului german au 
luat parte membrii guvernului Republicii 
Deteccrate Germane, membrii Com'tetului 
Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, deputați ai Camerei Populare 
și ai Camerei lacnderelor a R. D. Ger
mane, reprezentanți ai partidelor demo
crate și organizațiilor de masă, eroi ai 
muncii și activiști în producție, repre
zentanți ai țăranilor muncitori, persona
lități din viața științifică, culturală și 
oameni ai artei.

. Ora 6 seara Participanțil la ședința 
festivă întimpină cu aplauze furtunoase, 
prelungite, apariția in prezidiu a lui Otto 
Gfb’tewohl. prim ministru al Republicii 
Democrate Germane ; Hermann Matern, 
vicepreședinte al Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane ; Walter 
Ulbricht, prim secretar al Comitetului 
Contrai al Partidului Socialist Unit din 
Germania șl vicepreședinte al Consiliului 
c’e'.Miniștri al R. D. Germane; Otto 
Nuschke. Heinrich Rau și Paul Scholz, 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri 
al ■ R. D. Germano ; Karl Schirdewan, 
WtUi Stoph — membri ai Biroului Politic 
ali.C. C. al P.S.U.G. ; miniștri; Reinhold 
Lobedanz, președintele Camerei laende- 
relor, precum și a altor activiști de seamî 
pe.ctărîm social din Republica Democrată 
Germană.

în sală răsună îndelung aplauzele în 
ciăstea lui Viaceslav Mihailovici Molotov, 
conducătorul delegației guvernamentale 
sovietice, prim vicepreședinte al Consiliu

Cuvîntul de salut rostit de tovarășul Chivu Stoica
..BERLIN 7 (Agerpres) — In cadrul șe

dinței festive consacrate celei de a 5-a a- 
riotersări a constituirii Republicii Demo
crate Germane, tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
PJH.R., prim vicepreședinte al Consiliului 
de. Miniștri al R.P.R., a rostit următorul 
cuxint de salut:

Dragi prieteni și tovarăși!
Din însărcinarea guvernului Republicii 

Populare Romine, a Comitetului Central 
al. Partidului Muncitoresc Romîn și in nu
mele poporului romîn transmit un salut 
frățesc și felicitări cordiale guvernului 
Republicii Democrate Germane, Comite- 
tuXpl Central al Partidului Socialist Unit., 
din Germania și poporului german cu pri- 
lslul celei de a 5-a aniversări a constitu
irii,. Republicii Democrate Germane.

Republica Democrată Germană a obți
nut: însemnate succese în domeniul con
strucției economice și culturale. Nivelul 
atitțs de industria R. D Germane a per
mis, să se acorde cea mai mare atenție 
sporirii producției de mărfuri de consum 
ștlîldicării nivelului de trai. A fost lichi
dat" șomajul. Oamenii muncii din Germa- 
nîX" democrată cunosc azi o viață nouă, 
înfloritoare.

Succesele obținute de statul democrat 
gerjnan într-o perioadă atît de . scurtă au 
fqșț posibile datorită marelui și multila
teralului ajutor primit din partea Uniunii 
Sovietice, luptei dîrze și neobosite a oa-- 
mepilor muncii din Republica Democrată 
Germană și colaborării frățești cu țările 
dedemocrație populară

.ffeclarația din 25 martie 1954 a guver
nului sovietic cu privire la acordarea su
veranității Republicii Democrate Germane 
a Însemnat o cotitură hotărîtoare în dez
voltarea statului democrat german, care

la ședința festivă de la
deoarece a ajutat pe muncitorii și țăranii 
noștri, pe meseriașii și tehnicienii noștri, 
administrația noastră, pe oamenii noștri de 
cultură și știință să-și desfășoare forțele 
creatoare pentru construirea bazelor so
cialismului și pentru îmbunătățirea sim
țitoare a condițiilor de viață. Lor tuturor 
le exprimăm de asemenea recunoștința 
noastră, admirația și mulțumirile noastre. 
(Ap'auze).

Plini de forțe, oamenii muncii din Re
publica noastră se pregătesc acum să în
deplinească sarcinile ultimului an al pla
nului cincinal. în hotărîrea sa din sep
tembrie 1934. Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania le-a dat 
directive fundamentale in această pri
vință.. Putem pomi cu încredere înainte 
la rezolvarea sarcinilor mari ale celui de 
ai doilea plan cincinal și vom face din 
Republica Democrată Germană temelia și 
pirghia unificării Germaniei pe o bază 
democrată.

în 1949, a spus In continuare Grotewohl. 
imperialiștii americani și germani au în
cercat prin scindarea Germaniei si crea
rea Republicii Federale să întoarcă înapoi 
roata istoriei și să transforme din nou în
treaga Germanie Intr-un stat imperialist 
Forțele democrate ale poporului german 
au zădărnicit însă acest plan. A luat ființă 
Republica Democrată Germană. N-a reu
șit nici cea de a doua încercare concepută 
pe scară largă de forțele imperialiste în 
iunie 1953, de a doborî printr-un putch 
fascist puterea muncitorilor și țăranilor în 
răsăritul Germaniei și de a restaura ve
chile relații capitaliste. Această încercare 
a fost înfrântă de hotărârea oamenilor 
muncii din Republica noastră de a-și a- 
păra realizările. Este de Ia sine înțeles că 
încercarea de a sili guvernul să-și dea de
misia trebuia să eșueze. Un guvern mun- 
citoresc-țărănesc nu capitulează în fața 
provocatorilor fasciști, el luptă alături de 
muncitori și țărani (Aplauze furtunoasei, 
încercările de a submina statul nostru prin 
sabotaj și distrugeri sînt și astăzi lipsite 
de perspective. La noi au fost strecurări 
sute de agenți și spioni ai serviciilor de 
spionaj secrete, grupuri fasciste și alte 
asemenea organizații și elemente antide- 
mocrate. Zilnic trebuie să ne ccupăm de 
acești huligani criminali. Toți aceșria au 
însă o singură perspectivă: închisoarea. 
(Aplauze). Pe salvare și indulgență pot 
conta numai cei care se prezintă de bună
voie In fața organelor securității noastre 
de stat.

Ședința festiva de la
5 Ș

lui de Miniștri al U.R.S.S.. ministru al 
Afacerilor Externe al U RSS, membru 
in Prezidiul C. C. al P.C.U.S, precum și 
în cinstea lui P N. Pospelov, secretar 
al C. C. al P.C.U.S ; A N. Nesmeianov. 
președintele Academici de Științe a 
U.R.S.S.; O. I. Ivașcenko. secretar al 
C. C. al Partidului Comunist din Ucraina; 
G. M Pușkin, ambasador al UR-S.S în 
Republica Democrată Germar-ă — mem
bri ai delegației guvernamentale sovie
tice venite pentru a participa la sărbăto
rirea celei de a 5-a aniversări a Republicii 
Democrate Germane.

Participanții la ședință salută cu căl
dură delegațiile guvernamentale din Re
publica Populară Chineză — In frunte 
cu Cen I, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze; Republica Populară Polonă — 
în frunte cu Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ; Republica 
Cehoslovacă — in frunte cu Zdenek Fier- 
linger, președintele Adunării Naționale; 
Republica Populară Ungară — in frunte 
cu Antal Apro, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Republica Populară 
Romină — în frunte cu Chivu Stoica, 
prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; Republica Populară Bulgaria — 
în frunte cu Ghiorghi Ceankov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; Repu
blica Populară Albania — în frunte cu 
Shefqet Peci, președintele Comisiei Con
trolului de Stat ; Republica Populară 
Mongolă — în frunte cu procurorul ge
neral Jambaldorjî, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol; Re
publica Populară Democrată Coreeană — 
în frunte cu Pak Y Van, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri și ministru al 

pășește astfel mai departe, în deplină e- 
galitate de drepturi, alături de celelalte 
state suverane, pe calea luptei pentru con
solidarea marelui front al păcii, democra
ției și socialismului.

Pronunerea guvernului Uniunii Sovie
tice, făcută la conferința de la Berlin, 
pentru încheierea unui Tratat general 
european cu privire la securitatea colec
tivă în Europa, la care să participe Ger
mania răsăriteană și cea occidentală, iar 
după unificare — Germania unită, cores
punde întrutotul intereselor poporului 
german șl securității tuturor statelor eu
ropene.

Poporul romîn a salutat ca un mare suc
ces a! poporului german și al lagărului 
păcii rezultatul referendumului care s-a 
desfășurat în primăvara anului acesta în 
Republica Democrată Germană, cit și nu
meroasele acțiuni ale forțelor patriotice și 
democratice din Germania occidentală 
pentru lichidarea sciziunii Germaniei. 
Pături tot mai largi din Germania occi
dentală se manifestă din ce in ce mai hn- 
tărît pentru o Germanie unită, democrată, 
iubitoare de pace, luptă împotriva milita
rizării Germaniei occidentale și transfor
mării ei într-o unealtă a cercurilor agre
sive imperialiste. In această luptă, un rol 

„de cea mai mare importanță ii are poli
tica înțeleaptă și justă a Partidului So
cialist Unit din Germania și a guvernului 
Republicii Democrate Germane Declara
țiile guvernului Republicii Democrate 
Germane cu privire la unificarea Germa
niei, a participării ei la asigurarea păcii 
și securității colective, ău găsit un adine 
răsunet în țara noastră, cit și în alte țări 
care cunosc din proprie experiență pri
mejdia gravă pe care o reprezintă milita
rizarea Germaniei occidentale.

Berlin
Republica Democrată Germană, a spus 

In continuare Otto Grotewohl, a devenit 
an de an tot mai puternică. A crescut im
portanța națională și internațională a Re
publicii Democrate Germane. Vom duce 
neîncetat politica noastră de pace și în
țelegere. Neabătut și permanent ne vom 
pronunța pentru tratative și pentru o în
țelegere între gormani, pentru ca, prin a- 
legeri libere pe întreaga Germanie, să a- 
j ungem la restabilirea unității Germaniei. 
Politica noastră, care .urmărește să slu
jească în permanență • interesele întregii 
Germanii, a și pus înțelegerea între ger
mani pe o bază democrată, care se lăr
gește tot mai mult. Au început de mult 
discuțiile între germani și ele nu mai pot 
fi oprite. Anul acesta ne-au și vizitat de
legații cuprinzind peste 15.000 membri și 
reprezentînd toate păturile populației din 
Germania occidentală. Oamenii muncii 
vestgermani sint totdeauna oaspeții noș
tri bine-veniți. Să se convingă ei înșiși 
de succesele noastre, de progresul și ca
racterul democrat el regimului nostru. 
Cortina de fier ruginește și este de pe 
acum plină de găuri mari. (Aplauze). Min
ciuna are picioare scurte și pe zi ce trece, 
mincinoșii sînt tot mai mult demascați în 
Germania occidentală. Munca hotărâ
toare pentru unificarea patriei noastre o 
vom îndeplini prin continua întărire eco
nomică și politică a Republicii noastre 
Democrate Germane.

Programul Frontului Național al Ger
maniei democrate cu prilejul alegerilor 
din 17 octombrie indică calea tuturor ger
manilor. Oomenii muncii din Republica 
Democrată Germană au ridicat și mai sus 
steagul unificării națioBaie, al păcii, bu
neistări și prieteniei între popoare, care 
Strălucește pină departe, vizibil pentru 
toți germanii, tl vom duce înainte, la vic
toria cauzei noastre drepte. (Aplauze 
furtuncaseX

înainte, pentru marea cauză a victoriei 
Frontului Național în alegerile populare I 

înainte, pentru întărirea continuă a sta
tului muncitoresc-țărănesc, a Republicii 
noastre Democrate Germane!

înainte, pentru noi mari succese în con
strucția politică și economică a Republicii 
noastre Democrate Germane I

înainte, pentru o Germanie unită. Iubi
toare de pace, democrată și independentă! 
(Toți se ridică în picioare. Aplauze furtu
noase, prelungite^

Berlin
Industriei Ușoare ; Republica Democrată 
Vietnam — in frunte cu Nguen Long 
Bang, ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam in UR-SS., precum și oaspeții 
din Franța, Belgia. Olanda și alte țări 
Participanții la ședmța festivă întimpină 
cu aplauze furtunoase, prelungite, apari
ția in loja guvernamentală a lui Wlibelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate 
Germane.

Ședința festivă este deschisă de Walter 
Ulbricht, prim secretar al C.C. al PS.U G, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane.

In aplauzele furtunoase ale participan- 
ților la ședință el salută pe președintele 
Wilhelm Pieck, pe prim ministrul Otto 
Grotewohl și pe conducătorii și membrii 
delegațiilor străine, venite la Berlin pen
tru sărbătorirea celei de a 5-a aniversări 
a Republicii Democrate Germane. Apoi 
Walter Ulbricht dă cuvînrul lui Octo 
Grotewohl. .

Președintele ședințe! anunță că dă re
vin tul tovarășului Viaceslav Mihailovici 
Molotov, șeful delegației guvernamentale 
sovietice, care a rostit o cuvîntare de 
salut. Participanții la ședință Întimpină cu 
aplauze furtunoase, care nu contenesc 
vreme îndelungată, apariția la tribună e 
tovarășului V. M. Molotov.

Cuvintarea tovarășului V. M. Molotov 
a fost ascultată de către cei prezenți la 
ședință cu foarte multă atenție și a fost 
subliniată în repetate rânduri cu aplauze 
furtunoase, prelungite.

în cadrul ședinței festive au rostit, de 
asemenea, cuvintări de salut șefii dele
gațiilor străine, venite pentru a participa 
la sărbătoarea celei de a 5-a aniversări 
a Republicii Democrate Germane.

Clasa muncitoare și poporul romîn, pro
fund interesate în menținerea și consoli
darea păcii în lume, se bucură din toată 
inima de succesele Republicii Democrate 
Germane, apărătoarea fidelă a intereselor 
naționale ale întregii Germanii.

Intre popoarele țărilor noastre există 
relații de strinsă prietenie și ajutor fră
țesc, relații care se vor dezvolta în viitor 
tot mai mult.

Dragi prieteni și tovarăși!
Poporul muncitor din Republica Popu

lară Romînă urează din toată inima po
porului german, de ziua marii sale sărbă
tori naționale, noi succese în întărirea 
continuă a orânduirii democratice, in dez
voltarea industriei și agriculturii, in ridi
carea continuă a buneistări a celor ce 
muncesc, pentru construirea unei Germa
nii unite, democrate, iubitoare de pace și 
independente.

Trăiască Republica Democrată Germa
nă, bastionul luptei pentru o Germanie 
unită și independentă, democrată și iubi
toare de pace, în frunte cu președintele 
Wilhelm Pieck I

Trăiască guvernul Republicii Democrate 
Germane I

Trăiască Partidul Socialist Unit dip 
Germania, moștenitorul celor mai bune 
tradiții ale mișcării muncitorești germa
ne, conducătorul tuturor forțelor demo
cratice ale poporului german !

Trăiască prietenia veșnică dintre po
porul getman și poporul romîn !

Trăiască lagărt'i păcii democrației și 
socialismului, în frunte cu marea și pu
ternica Uniune Sovietică I

Trăiască lupta pentru pace din întreaga 
lume!

(Urmare din pag. 3-a)

prietenie și colaborare, ceea ce are o im
portanță hotărîtoare pentru obținerea 
unei păci trainice în Europa.

Există destule considerente pentru ca 
relațiile dintre Uniunea Sovietică șl Re
publica Federală Germană să înceapă să 
se dezvolte pe o bază mai sănătoasă. Este 
suficient să amintim de marile posibi
lități care există în această privință, 
de pildă, în domeniul unor legături eco
nomice cu avantaje reciproce.

Problema germană este principala pro
blemă care continuă să rămînă nerezol- 
va’.ă după terminarea războiului. Aceasta 
își pune pecetea pe întreaga situație in
ternațională și, în primul rind, pe starea 
de lucruri din Europa.

Uniunea Sovietică este pentru o solu
ționare radicală a problemei germane. O 
asemenea soluționare radicală poate fi în
cheierea unui tratat de pace cu Germania 
(Aplauze).

Nu încape nici o Îndoială că încheierea 
unui tratat de pace cu Germania, în con
formitate cu principiile fundamentale ale 
acordului de la Potsdam, corespunde atît 
intereselor păcii șl securității în Europa, 
cit și nemijlocit intereselor poporului 
german însuși.

în prezent, in Occident se vorbește 
mult despre restabilirea suveranității Ger
maniei occidentale. In realitate însă, 
acolo nu este vorba de restabilirea su
veranității, ci de a da militariștilor și 
revanșarzilor din Germania occidentală 
posibilitatea de a avea mină liberă pen
tru realizarea planurilor de reînviere a 
militarismului german. Numai un tratat 
de pace care să corespundă intereselor 
attt ale poporului german, cit și ale altor 
popoare iubitoare de pace din Europa, 
va putea restabili atît unitatea, cit și 
suveranitatea adevărată a statului ger
man.

Nu poate fi considerat drept întîmplă- 
tor faptul că cercurile agresive ale țări
lor occidentale, și îndeosebi ale Statelor 
Unite ale Americii, evită să vorbească 
despre tratatul de pace, trec sub tăcere 
această problemă, nu vor să-și îndepli
nească obligațiile internaționale pe care 
și le-au asumat.

Și în problema tratatului de pace, inte- 
l resele Uniunii Sovietice coincid în între
gime cu interesele vitale ale poporului 
german. Poporul german are nevoie de 

. un tratat de pace care ar rezolva în în
tregime problema restabilirii unității 

\ Germaniei ca stat suveran, democrat și 
iubitor da pace. In această chestiune, po
porului german îi este asigurat sprijinul 
deplin și fără rezerve al Uniunii Sovie
tica și al altor state iubitoare de pace. 
(Aplauze).

Soluționarea probleme! germane și 
chiar orice progres substanțial în această 
chestiune depind în mare măsură de fe- 

: iul in care evoluează relațiile internațio- 
î qale.

Nu putem să nu relevăm o anumită 
’mbunătățire in situația internațională în 

( ultima vreme. Lupta pentru slăbirea în- 
: cordării internaționale n-a rămas fără 

rezultat.
Anul trecut, prin eforturile statelor iu

bitoare de pace, a căror inițiativă a fost 
sprijinită de Uniunea Sovietică, s-a obți
nut încheierea armistițiului în Coreea. 
Aceasta a pus capăt unui război de trei 
ani și a avut o influență pozitivă asupra 
relațiilor internaționale.

Conferința de la Berlin, care a avut loc 
la începutul acestui an, și conferința de 
la Geneva, care i-a urmat, au permis să 
se facă încă un pas spre atenuarea încor
dării din situația internațională. Aceasta 
o dovedește încetarea războiului din In
dochina.

Totodată, conferința de la Geneva a 
arătat că tratativele dintre state, atunci 
cînd acestea manifestă un interes real 
față de întărirea păcii si securității in
ternaționale, pot da importante rezultate 
pozitive, pot contribui la normalizarea re
lațiilor internaționale și la reglementarea 
problemelor internaționale de cea mai 
mare importanță, atît în Asia, cit și in 
Europa.

Aceasta este in întregime valabil și 
pentru problema germană

In condițiile actuale este deosebit de 
important să se precizeze cu toată clari
tatea ce anume ar putea să contribuie 
cu adevărat la rezolvarea problemei ger
mane și ce ar putea, dimpotrivă, nu nu
mai să împiedice soluționarea acestei 
probleme, ci să și aducă o nouă compli
cație, extrem de primejdioasă pentru în
treaga situație internațională.

Este absolut evident că pentru rezolva
rea problemei germane în condițiile ac
tuale lucrul principal șl urgent îl consti
tuie rezolvarea problemei cu privire la 
restabilirea unității Germaniei. In cazul 
acesta ar dispare acel obstacol în calea 
încheierii tratatului de pace, care nu a 
fost încă înlăturat în prezent

Nu se poate totuși să nu ținem seama 
de faptul că in ultima vreme se face to
tul pentru a se trece la realizarea unui 
vast plan de remilitarizare a Germaniei 
occidentale, făcîndu-se astfel cu neputință 
restabilirea unității și independenței Ger
maniei. Este in afară de orice îndoială că 
realizarea acestor planuri de restabilire a 
militarismului german, care are totodată 
ca scop atragerea Germaniei occidentale 
într-o anumită grupare militară de puteri 
occidentale, și menținerea aci a regimului 
de ocupație pe un lung termen, nedeter
minat, sînt incompatibile cu sarcinile res
tabilirii unității Germaniei, fără a mai 
menționa că acest lucru duce la conse
cințe primejdioase pentru pacea în Eu
ropa.

în zilele noastre problema se pune 
astfel :

fie că acei de care depinde acest lucru 
vor tace totul pentru a trece la examina
rea celei mai urgente probleme, problema 
cu privire la restabilirea unității Germa
niei și pentru a o soluționa — lucru de 
care este atît de Interesat poporul german 
și totodată toate popoarele iubitoare da 
pace din Europa ;

fie că, dacă lucrurile vor ajunge pină la 
restabilirea militarismului german și la

la ședința festivă de la Berlin
atragerea Germaniei occidentale în gru
pări militare agresive, națiunea germană 
va rămîne vreme îndelungată dezmem
brată, iar Germania occidentală remilita- 
rizată va constitui o primejdie directă 
pentru pace în Europa.

Răspunsul Uniunii Sovietice la această 
chestiune este limpede.

Uniunea Sovietică dorește ca problema 
cu privire Ia restabilirea unității Germa
niei să nu mai fie amînată și consideră 
că planurile de remilitarizare a Germa
niei occidentale sînt incompatibile cu re
zolvarea acestei probleme. Această poziție 
a Uniunii Sovietice nu se va bucura, de
sigur, do simpatia militariștilor și revan
șarzilor germani, dar ea corespunde in
tereselor vitale ale poporului german. 
După cum se știe, pe aceeași poziție se si
tuează șl Republica Democrată Germană. 
(Aplauze).

Unii spun că planurile de înarmare a 
Germaniei occidentale, care au fost elabo
rate, sînt determinate de necesitatea asi
gurării securității Europei apusene. Nu 
este insă întîmplător faptul că aceste pla
nuri stîrnesc chiar de pe acum temerile 
serioase ale vecinilor Germaniei occiden
tale. Deoarece se prevede în același timp 
crearea unei grupări militare de cîteva 
state occidentale opuse unor elte state 
ale Europei, înfăptuirea acestor planuri 
nu numai că nu va corespunde intereselor 
asigurării securității europene ci, dimpo
trivă, va duce la o asemenea agravare a 
situației internaționale care va accentua 
într-o mare măsură primejdia unui nou 
război în Europa.

Iată de ce Uniunea Sovietică, respln- 
gînd politica de creare a unor grupări 
militare opuse una alteia, ca și planurile 
de remilitarizare a Germaniei occidentale, 
a prezentat proiectul de Tratat general 
european cu privire Ia securitatea colec
tivă în Europa. Acest proiect prevede 
unirea eforturilor tuturor statelor euro
pene, indiferent de deosebirile în ceea ce 
privește orînduirea lor socială și de stat, în 
interesul asigurării securității atît pentru 
state!» Europei apusene, cit și pentru sta
tele Europei răsăritene. Proiectul prevede 
participarea la acest tratat atît a Repu
blicii Democrate Germane, cît și a Repu
blicii Federale Germane, iar după unifi
carea Germaniei — participarea statului 
german unit

Așadar, nu există o justificare pentru a 
amina restabilirea unității Germaniei. In 
acest caz, obligația celor patru puteri — 
Statele Unite ale Americii, Anglia, Franța 
și Uniunea Sovietică — este de a face tot 
posibilul pentru a urgenta rezolvarea a- 
cestei probleme.

Ca și în trecut, Uniunea Sovietică con
sideră că în acest scop este necesar să se 
tină alegeri libere pe întreaga Germanie. 
Există posibilități pentru realizarea unui 
acord între puteri în această chestiune, 
dacă vom lua ca punct de plecare recu
noașterea tezei incontestabile că princi
pala sarcină este unificarea Germaniei pe 
o bază pașnică și democratică.

La conferința da la Berlin de la începu
tul anului acesta nu s-a ajuns la un acord 
în problema alegerilor libere pe întreaga 
Germanie. In prezent, in legătură cu eșe
cul planurilor de creare a „comunității de
fensive europene", s-au deschis noi posi
bilități pentru apropierea pozițiilor celor 
patru puteri în această problemă. în ceea 
ce-1 privește, guvernul sovietic declară că 
este gata să examineze atît propunerile 
făcute anterior de participanții la confe
rința de la Berlin, cît și eventualele noi 
propuneri în problema alegerilor libere pe 
întreaga Germanie. Desigur, poziția nega
tivă a Uniunii Sovietice față de planurile 
de remilitarizare a Germaniei occidentale 
se referă atît la „comunitatea defensivă 
europeană", cît și la alte proiecte de acest 
fel, oricum ar fi ele camuflate. Din acea
sta rezultă, de asemenea, că și noile în
cercări de a se trece la remilitarizarea 
Germaniei occidentale, in care scop a fost 
folosită și conferința de la Londra, sînt 
incompatibile cu năzuința sinceră de a re
zolva problema restabilirii unității statu
lui german.

Pină acum, adepții remllitarizării Ger
maniei occidentale și ei atragerii ei în 
grupări militare — ca dealtfel și mulți 
dintre cei ce se împotrivesc la aceasta 
— au arătat adesea că situația ar fi alta 
dacă marile puteri ar reuși să găsească o 

Președintelui Republicii Democrate Germane, tovarășul 
Wilhelm Pieck.

Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.

în numele popoarelor Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice vă transmit Dv. șl întregului popor german un salut frățesc și 
felicitări din toată inima, cu prilejul celei de e 5-a aniversări a constituirii Repu
blicii Democrate Germane. (Aplauze furtunoase).

în condițiile grele ale perioadei de după război, Republica Democrată Ger
mană a obținut succese remarcabile în toate domeniile construcției de stat, în dez
voltarea economiei dc pace, în avîntul culturii și științei, în ridicarea nivelului 
buneistări materiale a populației

Sub conducerea Partidului Socialist Unit, tn Republica Democrată Germană 
au fost înfăptuite profunde transformări sociale. în alianță Indestructibilă cu țără- 
n mea muncitoare, clasa muncitoare a unit toate forțele democratice și patriotice 
ale poporului german în frontul național unit și s-a situat In fruntea luptei aces
tuia împotriva primejdiei reînvierii militarismului german, pentru unificarea patriei 
sale, pentru o cale democratică și pașnică de dezvoltare a Germaniei.

Datorită politicii sale de pace și prietenie între popoare, Republica Democrată 
Germană și-a cucerit prestigiu și încredere internațională și a ocupat un loc 
demn printre popoarele iubitoare de pace. Ea a devenit un obstacol puternic în 
calea forțelor militariste și revanșarde, a căror politică duce la atragerea poporului 
german intr-un nou război, cu toate consecințele catastrofale ale acestuia pentru 
Germania. Toate torțele patriotice și democratice ale poporului german văd în 
Republica Democrată Germană bastionul lor de nădejde în lupta pentru crearea 
unei Germanii unite, independente, democrate, iubitoare de pace.

Popoarele Uniunii Sovietice constată cu un sentiment de profundă satisfacție 
remarcabilele succese obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Ger
mană și urează din toată inima clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității și în
tregului popor german noi succese în lupta pentru unificarea patriei lor, pentru 
cauza păcii și a construirii unui stat german iubitor de pace, democrat.

Trăiască Republica Democrată Germană !
Să crească și să se întărească prietenia de nezdruncinat dintre popoarele ger

man șl sovietic 1 (Aplauze furtunoase, prelungite).
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM 

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE.
(Ovații furtunoase, care nu contenesc timp îndelungat. Toți se ridică în picioare).

bază pentru o înțelegere în ceea ce pri
vește reducerea armamentelor statelor și 
in problema atomică. în legătură cu acea
sta s-au Invocat propunerile franco-en- 
gleze, prezentate in iunie anul acesta la 
Organizația Națiunilor Unite. în prezent, 
acest lucru nu mai are nici un sens.

Se știe că guvernul sovietic a propus să 
se ia ca bază pentru un acord interna
țional corespunzător sus-amintitele propu
neri îranco-englsze, întrucît aceste propu
neri — cu unele modificări — nu sînt în 
contradicție cu principiile pe care le sus
ține guvernul sovietic în ce privește re
ducerea armamentelor și interzicerea armei 
atomice. Acest fapt deschide posibilitatea 
realizării acordului necesar asupra aces
tor probleme importante, lucru de care 
nu putem să nu ținem seama de pe acum 
în legătură cu examinarea problemei ger
mane. Nu se poate însă propune un plan 
de reducere a armamentelor și de inter
zicere a armei atomice și, paralel cu acea
sta, să se desfășoare remilitarizarea Ger
maniei occidentale, atrăgînd-o in grupări 
militare. Este limpede că un lucru este in
compatibil cu altul.

Din toate acestea rezultă : atît în in
teresele întăririi păcii în Europa, cît și in 
interesele poporului german însuși, este 
necesar să se respingă planurile de reml- 
litarizare a Germaniei occidentale și să se 
concentreze eforturile asupra rezolvării 
problemei fundamentale și urgente a vii
torului apropiat — restabilirea unității 
Germaniei ca stat democratic și Iubitor 
de pace.

Dragi tovarăși șl prieteni!
Numai cu citeva zile în urmă a fost săr

bătorită o dată memorabilă — cea de a 
5-a aniversare a constituirii marii Re
publici Populare Chineze.

Toți partizanii sinceri ai libertății și pă
cii intre popoare au salutat cu bucurie 
această victorie a revoluției populare din 
China, care a marcat o cotitură radicală 
în dezvoltarea Asiei și a întregului Orient, 
cotitură a cărei insemnăt'ate nu poate fi 
îndeajuns apreciată. (Aplauze). Un semn 
al vremurilor este tocmai faptul că, sub 
conducerea Partidului său Comunist, po
porul chinez de 600 milioane a scuturat 
jugul imperialismului străin și al asupririi 
feudalo-moșierești și, în prezent, în fața 
lui s-a deschis o largă cale istorică spre 
avîntul întregii vieți economice și al cul
turii naționale, spre libertate și înflorire, 
spre lumină și socialism.

Prin aceasta, Republica Populară Chi
neză s-a transformat intr-un factor puter
nic al dezvoltării internaționale în inte
resul păcii, democrației și socialismului.

Astăzi se sărbătorește o nouă dată me
morabilă — cea de a 5-a aniversare a con
stituirii Republicii Democrate Germane.

Fericirea poporului german este că în 
acești cinci ani Republica Democrată Ger
mană nu numai că și-a întărit și și-a 
desfășurat forțele, dar totodată a devenit 
bastionul de nădejde al forțelor iubitoare 
de pace și democratice ale întregului po
por german. Ea spune deschis poporului 
german că drumul cel vechi, drumul resta
bilirii militarismului german, este drumul 
sinuciderii națiunii germane, că există un 
alt drum, un drum nou, care corespunde cu 
adevărat intereselor poporului german și 
cauzei întăririi păcii generale. însuși fap
tul existenței și creșterii necontenite a for
țelor Republicii Democrate Germane do
vedește că pe drumul cel nou poporul ger
man are roate posibilitățile de a renaște 
ca mare națiune, care va ocupa locul său 
demn printre popoarele lumii.

Nu poate fi îndeajuns apreciată, de a- 
semenea, însemnătatea faptului că Repu
blica Democrată Germană are pe arena 
internațională un reazim ca Uniunea So
vietică, Republica Populară Chineză și în
tregul lagăr al păcii, democrației și so
cialismului. (Aplauze prelungite). în pre
zent, acest lagăr se întinde de la granițe 
învecinate de țărmul Oceanului Atlantic 
pină la țărmul Oceanului Pacific.

Dragi tovarăși!
Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste, Consiliul 
de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice au 
însărcinat delegația, noastră, să vă trans
mită următorul salut:
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