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• A reizbucnit criza militară
• Relațiile sovieto-iraniene viu 

litice din Teheran
• Apelul Partidului Comunist 

lui algeria» in legătură cu

«vutiutc a V.n.u.
din Argentina
comentate de cercurile po-

din Algeria adresat poporu- 
alegerile parlamentare

Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul vizitei în tara noastră a delegației 
de partid* și guvernamentale a R. D ■ Germane

Iu sala Palatului R.P. Romîne 
a avut loc miercuri după-amiază 
mitingul oamenilor muncii djn Ca
pitală organizat cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.D. Germane, în frunte cu 
rășul Walter Ulbricht.

Apariția înalților oaspeți 
conducătorilor partidului și

* lui nostru a fost primită de cei 
peste 3.000 de oameni ai muncii 
prezenți la miting, cu îndelungi »- 
plauze și urale.

k In prezidiu au luat loc mem 
"brii delegației de partid și guvei- 

Wmentale a R.D. Germane tovu 
mful Walter Ulbricht, conducăt" • 
rul delegației, Bruno Leuschner,

si a 
statu-

dr. Lothar Bolz, Haas Reichelt, 
Gunther Wyschofsky, Erwin Ker
ber, Johannes Konig, prof. d'
Wolfgang Schinner, Frieda Stern 
berg, Annerose Seifert, Wilhelm 
Bick și tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurei. 
Gheorghe Apostol, Emil BodrtS 
raș, Petre Borilă. Chivu Stoica. 
Nicolae
Drăghici, Dumitru Coliu. Leontr 
Răutu, Leontin Sălăjan, Stefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, Cor 
neliu Mănescu, Gheorghe Gaston 
Marin, Mihail Florescu. Florian 
Dănălache, Ion Cozma, Mihai Pe
tri, Ștefan Cleja, prof. univ. R*' 
mus Răduleț, membru corespou-

Ceaușescu, Alexandru

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Ulbricht, 
Dragi tovarăși și prieteni.
De citeva zile se află în 

noastră, într-o vizită de prietenie 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane, in frunte cu prietenul și 
tovarășul nostru Walter Ulbricht. 
prim-secretar al Comitetului 
trai al Partidului Socialist 
din Germania, președintele 
siliului de Stat al Republicii 
mocrate Germane, (aplauze puter
nice).

Această vizită a prilejuit o 
caldă și puternică manifestare a 
prieteniei și alianței de nezdrun- 
-cinat care leagă popoarele noas
tre, animate de aceleași imcrese 
și țeluri — construirea socialis
mului și apărarea păcii. Pretu
tindeni pe unde a trecut, — la 
București, în regiunea Ploiești, la 
Brașov, în gospodăria colectivă 
din Hărman, la Combinatul chi- 

^mic de la Borzești, în orașul O* 
Unești — delegația Republici» De

mocrate Germane a fost întâm
pinată cu inimă deschisă, cu căl
dură și ospitalitate.

Poporul romîn prețuiește și su
mează harnicul și înzestratul po
por german, care a adus de-a 
lungul istoriei o mare contribuție 
la îmbogățirea tezaurului civiliza
ției mondiale și din sînul căruia 
s-au ridicat oameni de știință și 
cultură eminenți, mulți luptători 
de frunte pentru progresul ome
nirii. Poporul german i-a dat lu
mii pe Goethe, Schiller, Bacii, 
Beethoven, pe genialii întemeie ■ 
tori ai comunismului științific. 
Karl Marx și Friedrich Engels, a 
crescut conducători și militanți cu
rajoși ai clasei muncitoare ca Au
gust Bebel, Karl Liebknecht, Kla
ra Zetkin, Ernst Thalmann, 

Wilhelm Pieck și alții.
In anii întunecați ai regimului 

hitlerist. fiii cei mai buni ai cla
sei muncitoare, patrioți adevărați 
din Germania, în primul rînd co
muniștii, au înfruntat eroic săl
batica represiune nazistă, și-au pri
mejduit și jertfit viața pentru 
a-și salva țara de urgia fascis
mului.

După zdrobirea hitlerismului, a 
apărut pentru prima oară în is
toria poporului german, un stat al 
muncitorilor și țăranilor care a 
pășit pe un drum cu totul nou 
— al păcii, democrației, libertății 
și socialismului. Aceasra consti 
tuie o uriașă cucerire revoluțio- 

, o coti- 
viața acestuia, 

mare hnportan-

țara

Cen- 
Unit 
Con-
De-

^ară a poporului german, 
^ură radicală în viața
un eveniment de
ță internațională.

In Republica Democrata Ger • 
mană, au avut loc profunde traas-

tormări politice, economice și so
ciale. Au fost lichidate peatru 
totdeauna dominația marilor con
cerne industriale ți bancar: capi
taliste, marile latifundii ți, o dată 
cu aceasta, au fost 
cinile economice ale 
lui. întreaga putere 
conomică se află în 
muncitoare aiiatță < 
și ceilalți oameni ai muncii, care 
urmează cu încredere Partidul So
cialist Unit din Germania, (aplau
ze puternice).

Eliberați de exploatarea cinului 
de către om, de șomaj și nesigu
ranța zilei de miine, oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană trăiesc o viață nouă, 
bucurindu-se de rezultatele dez
voltării continue a economiei so 
cialiste, de înfăptuirile statului 
popular pe tărîm social cultural.

In același timp, în cealaltă par
te a Germaniei — Republica Fe
derală Germană, reînvie militaris
mul și revanșismul, marile mo
nopoluri interesate in cursa înar
mărilor își exercită din plin in
fluența lor nefastă, foști generali 
si ofițeri hitleriști. naziști notarii 
ocupă funcții de răspundere în a- 
paratul 
cratice 
știrbite 
pentru 
persecutați, mulți dintre ei fiind 
aruncați în închisori.

Republica . Democrată Germană 
este citadela și reazemul de nă
dejde al forțelor progresiste din 
întreaga

Oamenii 
Democrată 
cu succes 
socialiste. Creșterea producției in
dustriale, progresul rapid obținut 
în ramura construcției de mașini 
și a construcțiilor navale, crearea 
unei baze metalurgice proprii, pre
cum și a unor noi 
triale, construirea 
combinate și uzine 
cerea țărănimii pe 
culturii socialiste constituie 
lizări remarcabile ale Republicii 
Democrate Germane. Intr-un sin
gur deceniu, 1950—1960 produc
ția industrială a Republicii De
mocrate Germane a sporit de a- 
proape trei ori, producția de oțel 
a crescut aproape de trei ori și 
jumătate, cea de energie electrică 
de peste două ori, producția de 
ciment de peste trei ori.

In vederea continuei dezvoltări 
a forțelor de producție ale tării, 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania și conducerea statului au 
luat măsuri pentru înnoirea, re
construcția și modernizarea între-

stirpite râdă 
imperiali «nu 
politică si e- 
miinile clasei 

cu țărănimea 
i muncii

de stat, drepturile demo
ale oamenilor muncii sînt 
sistematic, iar luptătorii 

pace și progres social sînt

Germanie. (aplauze' 
muncii din Republica 
Germană înaintează 

pe drumul construcției

ramuri indus- 
a numeroase 

moderne, tre- 
făgașul agri - 

rea-

(Continuare în pag. 2-a)

Rotniar.dent al Academiei R.P.
Ton Cnstea, turnător la n tinete ?« 
Angust“ șj studenta Valeria Tu
dor.

La miting au participat -emon 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, reprezentanți 
ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești , oameni ai 
muncii din întreprinderile și ins
tituțiile Capitalei, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști ro- 
nuni și coresponder-; ti press- 
trăi ne

S-au intonat imnurile de stat ale 
R.D. Germane și R.P. Romîne.

Mitingul a fost deschis de tov 
Florian Dănălache, membru a! 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al

orășenesc București al

de salut to- 
turnâtor la 

studenta Va-

Comitetului 
PM.R.

Au rostit 
varășii Ion 
uzinele „23
leria Tudor din anul VI al fa
cultății de medicină generală de 
la Institutul mddico-farmaceudc 

din București și prof. univ. Remus 
Răduleț, membru corespondent al 
Academiei R.P.
rul Institutului 
al Academiei

Primiți cu aplauze in 
și urale au luat cuvintul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ter Ulbricht

Romîne. di recto 
de energetică 

R. P. Romîne 
ielungatv 
tovarășii 
ți W31-

Cuvîntarea
Walter

tovarășului 
Ulbricht

Popu- 
fericiț! 
de a 
manî

din

Iru 
oa-

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Dragi tovarășe și tovarăși.
Dragi prieteni romini,
Delegația de partid și gu 

verna mentală a Republicii De 
mocrate Germane vă transmi 
te dv. și întregului popor ru 
mîn un salut prietenesc și 
frățesc din partea populației, 
a Consiliului de Stat și Gu 
vernului primului stat germar 
al muncitorilor și țăranilor 
(Aplauze puternice). Perml 
teți-mi să exprim, în numele 
delegației noastre, mulțumirile 
cele mai cordiale pentru învl 
tație și pentru primirea căi 
duroasă și prietenească de ca 
re ne-am bucurat aici și pre 
tutindeni în Republica 
Iară Romină. Sîntem 
că avem posibilitatea 
vorbi în cadrul acestei
festări de prietenie oamenilor 
muncii din Capitală, construe 
torilor socialismului. în cen 
trul patriei voastre.

Dragi oameni ai muncii 
orașul București 1

Sîntem entuziasmați de 
musețea capitalei dv. Dv.,
meni ai muncii din Capitală, 
ați arătat prin aceste con 
strucții frumoase și prin trans
formările profunde în viața e- 
conomică și socială că, aflîn 
du-vă în primele rinduri ale 
poporului romîn, construîțl cu 
succes socialismul. Capitala 
dv. șl construcțiile industriale 
modeme, înainte de toate In 
regiunile petroliere, caracteri 
zează cotitura fundamentală 
care a fost înfăptuită in R.P 
Romînă și în Balcani.

Delegația noastră a avut o 
cazia în timpul șederii în mi
nunata dv. țară să cunoască 
realizările dv. in construirea 
socialismului. Atît în Capitală, 
cît și in cadrul vizitei 
țară am fost primiți 
cu căldură si ne-am 
intre buni prieteni, 
nirile cu muncitorii 
nerii din regiunea petrolieră, 
precum 
ință și 
ne-am 
ternică 
ce s-a 
două popoare, între cele două 
state ale noastre.

Schimbul de experiență pe 
care l-am avut atît în centrele 
industriale, cît și în domeniul 
agriculturii, ne-a dat posibili
tatea de a afla unele lucruri 
noi și de a cunoaște unele 
inițiative. Inginerii și chimiș- 
tii dv. ne-au vorbit plini de

mîndrie despre 
noilor combinate 
țăranii colectiviști 
vestit cum intenționează să ri 
dice producția vegetală și a- 
nimală.

Noi am 
strucțiile 
moderne, 
toate, oamenii care în anii pu 
terii populare, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn 
stăpînesc din ce în ce mai bine 
tehnica nouă, spre binele în 
tregului popor romîn. In a 
ceasta și constă cheia înfăp
tuirii sarcinilor mari pe care 
dv. vi le-ați pus In planul șe 
senal.

In felul acesta realizările 
dv. socialiste ne-au convins 
că, după eliberarea de către 
glorioasa armată sovietică, în 
Istoria patriei dv. a 
epocă nouă.

Delegația noastră 
fund impresionată 
sele mărețe ale construcției dv 
socialiste. Dezvoltarea impetu
oasă a industriei și importan
ta creștere a producției sint o 
dovadă a marii forțe creatoare 
a clasei muncitoare și a inte
lectualității romîne. Cu viu in
teres am urmărit expunerile 
țăranilor colectiviști și agro
nomilor în legătură cu trans
formarea socialistă a agricul
turii.

Vă felicităm pentru aceste 
succese mari de care, pe drept

construcția 
chimice, iar 
ne-au po-

văzut nu numai con 
industriale foarte 

am văzut, Înainte de

început o

este pro 
de succe

(Continuare în pag. 3-a)

Semoarea lowliatulii! 
iu mime la vizita ie prietenie 
tătilă Io R, P. Roioîoâ (o citre 

leleoaila Re partid ii 
WEmaraialil a 8. 5. tem®

La 19 septembrie, la palatul 
R.P. Romîne, a avut loc semnarea 
Comunicatului cu privire la vizita 
de prietenie făcută în R.P. Romî
nă de către delegația de partid 
și guvernamentală a ~
mane.

Comunicatul a fost 
tovarășul Gheorghe 
Dej, prim-secretar al C.C. al; 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, și de tova
rășul Walter Ulbrichi, prim-se- . 
cretar al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

La semnarea comunicatului au 
fost de față :

Din partea romină Ion Gbeor- 
gbe Maurer, Gheorghe Apostol; 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni-! 
colae Ceaușescu, Cbivu Stoica, A-ij 
lexandru Drăghici, Dumitru Co
liu, Leonte Răutu, Leontin Sală-- • 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea;\ 
Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu\ 
Mănescu, ministrul afacerilor ex~: 
teme, Ștefan Cleja, ambasadorul' 
R.P. Romîne 
membri 
niștri.

Din 
membrii 
guvernamentale a R.D. Germane: 
Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ah 
R.D.G., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., membru 
al Consiliului de Stat. dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G., președintele 
Partidului Național Democrat din 
Germania, Hans Reichelt, minis
trul agriculturii, colectărilor și sil
viculturii. Gunther Wyschofsky, 
vicepreședinte al Comisiei de Stat 
a Planificării, Erwin Kerber, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și intergerman, fohannes 
Konig, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, prof. dr. Wolf
gang Schirmer, membru supleant al 
C.C. al P.S.U.G., directorul uzi~' 
nelor „Walter Ulbricht" — Leu
na, Frieda Sternberg, președinta 
cooperativei agricole de producție 
„Ernst Thălmann“ din BennewitZ. 
raionul Wurzen, Annerose 
muncitoare chimistă la 
„Walter Ulbricht" — 
Wilhelm Bick, ambasador 
ordinar și plenipotențiar al R.D. 
Germane în R.P. Romînă.

R.D. Ger-

semnat de
Gheorgbiu- 

al C.C.

în R.D. Germană: 
ai C.C. al P.M.R., mt~

partea R.D. Germane, 
delegației de partid și.

Seifert, 
uzinele 
Leuna, 
extra-.

prin 
peste tot 
simțit ca 
La Intîl 

și ingl-

și cu oamenii de ști- 
cu țăranii colectiviști, 
dat seama cît de pu- 
este legătura frățească 
dezvoltat Intre cele

Recepția oferită de tovarășul Walter Olbricht
Miercuri seara, conducătorul de

legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane, primul secretar al GC. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, tovară
șul Walter Ulbricht, și soția, au 
oferit o recepție la Casa Centrală 
a Armatei.

La recepție au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Du
mitru Coliu. Leonte Răutu, Leon- 
tip Sălăjan, Ștefan Voitec. Mihai 
Dalea. Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ștefan Cle
ja. ambasadorul R.P. Romîne în 
R.D. Germană, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și instituții
lor centrale, generali și ofițeri su
periori, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură,

ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au luat parte membrii delega-, 
ției de partid și guvernamentale, 
a Republicii Democrate Germane.

Au participat șefii unor misiuni- 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă, precum și membrii Am-» 
basadei R.D. Germane,

La începutul recepției au fost in-J 
tonate imnurile de stat ale R.P. 
Romîne și R.D. Germane.

In timpul recepției, tovarășii 
Bruno Leuschner. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R- D. 
Germane, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., mem
bru al Consiliului/de Stat, și Ion 
Gheorghe Maureț; membru al Bi
roului Politic f-C. al P.M.R-; 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne, au rostit toas
turi.

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

(Agerpres)
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tuviMîĂm tovârașioi «whom ttroMnni-m
(Urmare din pag. l-a)

prinderilor De baza noilor cuce ■ 
riri ale științei și tehnicii, pentru 
creșterea productivității muncii și 
sporirea producției agricole. Toate 
aceste realizări au transformat Re
publica Democrată Germană in
tr-un stat înaintat care ocupă un 
loc de frunte in Europa.

Desăvîrșirea construcției socia
liste — obiectivul pentru eare lup
tă oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană — va întări 
și mai mult în toate domeniile 
puterea statului muncitoresc-țără- 
nesc, in interesul și spre binele 
întregului popor german, (aplauze) 
Prin activitatea sa politică și eco
nomică. Republica Democrată 
Germană își aduce contribuția la 
întărirea neîncetată a lagărului 
socialist, la creșterea forțelor pă 
cii în lume.

Noi ne bucurăm din toată ini
ma de realizările obținute de oa
menii muncii din Republica De
mocrată Germană și le dorim noi 
succese în opera de desăvirșire a 
construcției socialiste (aplauze 
prelungite).

Dragi oaspeți;

In scurta dumneavoastră vizită 
ați putut cunoaște viața poporului 
romîn, munca lui entuziastă pentru 
dezvoltarea economiei și culturii

Poporul romîn își consacră toa
te forțele operei de desăvîrșire 
a construcției socialiste. Se înfăp
tuiesc cu succes sarcinile planului 
șesenal adoptat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn. In primii doi ani ai șe- 
senalului producția industrială a 
crescut în medie cu peste 16 la 
sută, iar sarcinile de plan pe opt 
luni ale anului în curs au fost în
deplinite în proporție de 102,6 la 
sută, producția industrială cres- 
cînd cu 14,7 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut Intr-o serie de ramuri in
dustriale importante — energie e- 

•lectricăj construcția de mașini, in
dustria chimică, creșterile au fost 
de peste 20 la sută.

Dotarea economiei naționale cu 
tehnici nouă, înaintată, înzestrarea 
noilor întreprinderi și reutilareu 
celor existente cu mașini, utilaje 
și instalații la nivelul ultimelor 
cuceriri ale tehnicii mondiale, iu 
vederea ridicării rapide a produc
tivității muncii, constituie o preo
cupare de prim ordin a partidului 
și statului nostru, o premisă fun
damentală a realizării și depășiră 
planului de șase ani.

După încheierea colectivizării și 
reorganizarea conducerii agriculp>* 
rii, eforturile principale ale țâră 
uimii colectiviste, ale tuturor lu
crătorilor de la sate sînt îndrep 
tate în direcția ridicării agricul 
turii pe o treaptă mai înaltă, a 
dezvoltării ei multilaterale, a spo
ririi continue a producției agro 

' alimentare.
în pas cu progresele obținute 

In dezvoltarea economiei naționale, 
cu creșterea venitului național, se 

, ridică nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

întreg poporul înfăptuiește nea
bătut politica Partidului Muncito
resc Romîn, care exprimă intere
sele lui cele mai vitale. Unitatea 
moral-politică a poporului nostru 
dragostea și încrederea sa față de 
partid sînt o chezășie a înfăptuirii 
țelului nostru măreț : desăvîrșirea 
construcției socialismului și crearea 
condițiilor pentru trecerea trepta
tă spre comunism, (aplauze puter
nice).

Tovarăși,

Țările noastre construiesc so
cialismul în strinsă unire frățească 
cu Uniunea Sovietică și celelalte 
state socialiste. Poporul sovietic, 
sub conducerea încercată a Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, dezvoltă în ritm rapid 
giganticul potențial economic al 
țârii, acordă* un sprijin interna
ționalist multilateral celorlalte țări 
socialiste. Se lărgește și se întă
rește colaborarea frățească dintre 
țările socialiste.

Este îmbucurător să constatăm 

că relațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Deino 
erată Germană, bazate pe princi 
piiie internaționalismului socialist, 
se dezvoltă continuu, în spiritul 
Declarației comune semnate ia 
Berlin în anul 1957. (aplauze).

Ca urmare a intensificării schim
burilor comerciale de mărfuri și 
produse necesare economiilor na
ționale ale ambelor noastre țări, 
între 1957 și 1961, volumul 
schimburilor dintre Republica 
Populara Romînă și Republica 
Democrată Germană a crescut de 
circa 2 ori. Acordul comercial 
încheiat între țările noastre pen
tru anii 1961—1965 prevede o 
creștere a livrărilor de mărfuri de 
circa 50 la sută în comparație cu 
perioada 1956—1960.

Un exemplu de colaborare eco
nomică multilaterală îi constituie 
Combinatul de industrializare a 
stufului de la Brăila, construit cu 
eforturi comune de țara noastră. 
Republica Democrată Germană, 
Polonia și Cehoslovacia în spiriail 
avantajelor și intereselor reciproce.

Se lărgesc mereu schimbul de 
informații și colaborare tehnico- 
științifică, in special în industria 
constructoare de mașini și indus
tria chimică ; continuă să se întă
rească legăturile pe olan cultural 
și artistic.

Convorbirile rodnice care au 
avut loc zilele acestea între de
legațiile noastre au relevat că dez
voltarea în perspectivă a celor 
două țări creează noi posibilități 
de a lărgi și mai mult relațiile e- 
conomice. colaborarea frățească în 
toate domeniile. De comun acord, 
am stabilit ca, în vederea dezvol
tării acestor relații, să creăm o 
comisie guvernamentală mixtă de 
colaborare economică.

Partidul Muncitoresc Romîn, gu
vernul Republicii Populare Romîne 
își aduc întreaga lor contribuție 
la consolidarea și dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre toate 
țările socialiste, acționînd în . spi
ritul principiilor fundamentale ale 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii, elaborate de sesiunea a 
XV-a a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. Adîncind cola
borarea, perfecționînd coordonarea 
planurilor, specializarea și coopera
rea, creăm condiții pentru avîntu) 
rapid al economiei fiecărei țări în 
parte, pentru creșterea forței între
gului sistem mondial socialist și 
pentru egalizarea treptată a nive
lurilor de dezvoltare economică a 
țărilor socialiste. îmbunătățirea 
continuă a colaborării economice 
între țările soâaliste va duce, o 
dată cu dezvoltarea producției, 
la satisfacerea mai deplină a ne
voilor de trai ale populației cu 
cheltuieli minime de muncă so
cială, va constitui un factor esen
țial al succesului în întrecerea paș
nică cu capitalismul.

Intre partidele noastre există 
unitate de vederi în toate proble
mele fundamentale ale mișcării 
comuniste și ale vieții internațio
nale contemporane ; ele se conduc 
neabătut după hotăririle luate în 
comun la Consfătuirile de la Mos
cova din 1957 și 1960 și militea
ză cu consecvență pentru apărarea 
purității marxîsm-leninismului, pen
tru întărirea unității și coeziunii 
lagărului socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. (aplauze puternice).

Tovarăși,

Salvgardarea păcii este pro
blema fundamentală a zilelor 
noastre. In rezolvarea ei stat 
interesate toate popoarele, în
treaga omenire. In actualele 
condiții de dezvoltare a teh
nicii militare, un nou război 
mondial — în mod inevitabil 
termonuclear — ar aduce cu 
sine calamități incomparabil 
măi mari declt războaiele tre
cute

Apărînd interesele vitale ale 
tuturor popoarelor, statele so 
cialiste nu-și precupețesc e- 
forturile pentru apărarea pă
cii, promovează consecvent
politica leninistă de coexis
tentă pașnică, militează per

severent pentru solutionarea 
pașnică a problemelor inter 
naționale litigioase.

Merite de neprețuit și-a cîș- 
tigat în fața omenirii Uniunea 
Sovietică prin consecvența și 
energia cu care apără intere 
sele popoarelor, prin inițiativa 
ei inepuizabilă pe arena inter 
națională și prin înaltul spirit 
de răspundere pe care-1 mani
festă în toate situațiile com 
plexe ale vieții internaționale. 
(Aplauze puternice).

In calea statornicirii unei 
păci trainice mai sînt insă se 
rioase obstacole. Cercurile a 
gresîve din Statele Unite, sprl 
jinindu-se pe militariștii vest 
germani și ceilalți aliați din 
blocul Atlanticului de nord 
continuă politica de intensifi 
care a cursei înarmărilor, de 
agravarea încordării interna 
ționale.

Rominia, ca și celelalte sta
te socialiste consideră că dru 
mul cel mai sigur pentru în 
lăturarea pericolului de răz 
boi și asigurarea unei păci 
trainice este dezarmarea ge 
nerală și totală. La Comitetul 
celor 18 state Republica Popu
lară Romînă și-a adus contri 
buția activă in sprijinul pro 
punerilor cuprinse în proiec 
tul sovietic de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală 
sub un strict control interna 
țional. După cum se știe lu 
crările Comitetului nu au dat 
pină acum rezultate concrete 
datorită poziției neconstructi
ve a statelor occidentale. Din 
aceeași cauză nu s-a putut a 
junge și Ia un acord privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare în toate mediile. Re 
centa declarație cu privire la 
reluarea într-un viitor apro 
piat de către Statele Unite ale 
Americii a experiențelor nu 
cleare în atmosferă, inclusiv 
la mare altitudine, denotă lim 
pede că ele n-au intenția rea 
lă de a ajunge la un acord în 
această problemă, deși el este 
pe deplin posibil și necesar.

Poporul romîn condamnă 
acțiunile agresive ale Statelor 
Unite împotriva eroicei Cube 
acțiuni ce constituie nu nu
mai încălcări ale drepturilor 
popoarelor la libertate și in 
dependență națională, ci șl 
provocări care pot împinge lu 
mea la o catastrofă’, la un raz 
boi racheto-nuclear. Un atac 
împotriva Cubei, ar fi un a 
tentat împotriva păcii gene
rale, care ar stîrni mînia le 
gitimă a popoarelor, le-ar ri
dica în apărarea bravului po 
por cuban. (Aplauze puter 
nice).

Declarația agenției TASS. 
din 11 septembrie, care preci 
zează poziția guvernului so 
vietic față de pregătirile mi
litare desfășurate de Statele 
Unite ale Americii împotriva 
Cubei, reprezintă un act pă 
truns de spiritul înaltei răs 
punderi față de soarta păcii, 
un avertisment serios dat a- 
depților politicii de aventură, 
un apel adresat guvernului 
Statelor Unite ale Americii la 
rațiune și luciditate. Poporul 
și guvernul romîn sprijină pe 
deplin această Declarație, a- 
firmîndu-și, alături de cele
lalte țări socialiste, de toate 
forțele iubitoare de pace, so
lidaritatea cu cauza dreaptă' 
a Cubei libere. (Aplauze pre
lungite).

Lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial 
prin încheierea Tratatului de 
pace german și reglementarea 
pe această bază a situației 
Berlinului occidental consti 
tuie una din problemele fun
damentale ale vieții Interna 
ționale. Caracterul agresiv, 
primejdios al politicii duse în 
această problemă de puterile 
occidentale în alianță cu mi
litariștii vest-germani își gă 
sește expresia în situația din 
Berlinul occidental care, sub 

ocupația trupelor americane 
engleze și franceze, a devenit 
un focar permanent de tulbu
rări și acțiuni ostile împotrl 
va Republicii Democrate Ger 
mane și a altor state socialis 
te, s-a transformat într-un 
cap de pod militar al N.A.T.O 
pe teritoriul unei țări socia
liste. In ultimele săptămîni, e- 
lementele fasciste din Berli
nul occidental, instigate de re 
vanșarzli vest-germani, s-au 
dedat la noi acte provocatoa
re. Singura cale pentru însă
nătoșirea climatului interna 
țional în centrul Europei coh- 
stă în lichidarea regimului de 
ocupație, evacuarea trupelor 
puterilor occidentale și trans
formarea Berlinului occidenta’ 
Intr-un oraș liber, neutru, de 
militarizat.

Inițiativele șl acțiunile pe 
care le întreprind Uniunea So 
vietică și Republica Democra
tă Germană în scopul regle
mentării pașnice a probleme 
lor privind Germania și Ber
linul occidental se bucură de 
sprijinul deplin al guvernului 
țării noastre. (Aplauze puter
nice). Opinia publică din țara 
noastră a aprobat măsurile 
luate de guvernul Republicii 
Democrate Germane pentru a 
asigura o pază de nădejde și 
un control eficace la frontie
ra cu Berlinul occidental, pen
tru a lichida activitatea sub
versivă desfășurată din Berii 
nul apusean, a întări securi
tatea Republicii Democrate 
Germane.

Slnt cunoscute propunerile 
repetate ale Republicii Demo 
erate Germane pentru slăbi
rea încordării și statornicirea 
relațiilor de coexistență paș
nică între cele două state ger
mane, pentru dezvoltarea con
tactelor șl a legăturilor din
tre ele, pentru crearea unei 
confederații germane, care ar 
pregăti calea spre unificarea 
lor deplină.

In condițiile clnd in Repu
blica Federală Germană cercu
rile militariste germane de
vin din ce in ce mai agre
sive, se fac auzite tot mai des 
declarații revanșarde îndrep - 
tate împotriva țărilor socialis
te, se preconizează înzestra
rea Bundeswehrului cu arma 
atomică, politica iubitoare de 
pace a guvernului Republicii 
Democrate Germane face să 
crească continuu prestigiul 
țării ca exponent adevărat al 
intereselor și năzuințelor în
tregului popor german, ca fac 
tor activ al vieții internațio 
nale și al luptei popoarelor 
pentru o pace trainică. (A 
plauze prelungite). Nici un fel 
de perdele de fum ale propa 
gandei reacționare nu pot as
cunde o realitate incontesta
bilă a lumii contemporane: 
Republica Democrată Germa 
nă există, ea se dezvoltă și se 
consolidează neîncetat. Con 
ducători a numeroase state 
oameni politici de vază, cer 
curi largi ale opiniei publice 
din diferite țări ale lumii a- 
preciază astăzi că problemele 
privind Germania se pot ă 
bor'da în mod realist numai 
pornindu-se de la faptul îs 
toric al existenței celor două 
state germane și că a venit 
de mult timpul ca acestea să 
fie recunoscute și primite în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Ca rezultat al deplasărilor ce 
au loc în opinia publică, chiar 
și în Germania occidentală se 
ridică tot mai multe voci care 
condamnă rigiditatea oficiali
tății din Republica Federală 
Germană și cer să se dea do 
vadă de mai mult simț realist 
în interesul poporului german 
însuși.

Țările noastre vor continua 
să depună eforturi pentru ca 
toate statele participante la 
coaliția antihitleristă să ia 
parte la încheierea tratatului 
de pace german. Practica in
ternațională a adus în ultî 

ma vreme noi confirmări ale 
posibilității reglementării prin 
tratative pașnice a unor pro
bleme spinoase, așa cum s-a 
intîmplat în problema laoția 
nă și a Irianului de vest. De 
ce nu s-ar putea obține în a- 
celași mod și reglementarea 
pașnică a problemelor privind 
Germania ?

Dacă însă puterile occiden 
tale vor persevera pe linia ne
constructivă de pină acum, 
țările socialiste vor semna Tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană cu toate 
consecințele care decurg de 
aici. (Aplauze puternice).

Republica Populară Romînă. 
Republica Democrată Germa
nă, împreună cu celelalte state 
ale lagărului socialist vor mi 
lita și pe viitor cu consecven
ță pentru apărarea păcii și 
coexistenta pașnică intre state 
cu sisteme sociale diferite, 
călăuzite de convingerea că în 
epoca contemporană, ca ur 
mare a schimbărilor in rapor
tul de forțe pe arena interna 
țională, prin acțiunea unită a 
statelor socialiste, a altor state 
iubitoare de pace, a tuturor 
forțelor păcii, războiul mon
dial poate fi preîntimpin? L 
pacea poate fi salvgardată 
consolidată ! (Aplauze pie 
lungite).

Un factor puternic al păcn 
și progresului sînt popoarele 
care au scuturat jugul robiei 
coloniale. Ele se conving prin 
proprie experiență că prietenia 
și colaborarea cu țările socia
liste reprezintă un reazem de 
nădejde în lupta lor pentru 
consolidarea independenței na
ționale și propășire, împotri
va încercărilor colonialiștilor 
de a-și redobîndi privilegiile 
Lupta popoarelor din Asia, A- 
frica, America Latină pentru 
Independență, pentru lichida
rea definitivă a robiei colo
niale se bucură de caldă sim
patie și de solidaritatea bo- 
porului romîn.

Tovarăși,

In zilele noastre, idehe rm 
Marx, Engels, Lenin au pus 
stăpînire pe inimile și mințile 
a sute de milioane de oameni 
de pretutindeni. Puternicul 
sistem mondial socialist exer
cită o Influență hotărîtoare 
asupra înaintării omenirii spre 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului. spre socialism și co 
munism.

Vizita delegației de pârtie, 
și guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane în 
tara noastră, convorbirile pur 
tate, rezultatele rodnice con
semnate în Comunicatul co
mun pe care l-am semnat con
stituie o contribuție la întă
rirea legăturilor frățești, in
ternaționaliste dintre partide
le, statele șl popoarele noas
tre, a unității și coeziunii pu
ternicului lagăr socialist. (A-- 
plauze puternice).

Vă rugăm, dragi oaspeți, să 
transmiteți oamenilor muncii 
din Republica Democrată Ger
mană salutul tovărășesc al po
porului romîn și cele mai cal
de urări de noi si mari succe
se în lupta pentru înflorirea 
patriei lor socialiste, spre bi
nele întregului popor german, 
pentru apărarea păcii. (Aplauze 
puternice).

Trăiască în veci prietenia 
dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Democrată 
Germană !

Trăiască harnicul și talenta
tul popor german I

Trăiască Partidul Socialist 
Unit din Germania. Comitetul 
său Central. în frunte cu to- 
varășul Walter Ulbrlcht. eml - 
nent om de stat si fruntaș al 
mișcării comuniste și mun. 
torești internaționale I

Trăiască pacea In lumea în- 
treagă !

(Aplauze prelungite — ura le)
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a euvînt, puteți fi mîndri. (Vii 
aplauze). Prin aceasta ati 
creat premize pentru a satis
face din ce în ce mai bine ne
cesitățile populației în dome
niul alimentației, precum și 
necesitățile economiei in pri
vința materiilor prime. Știința 
și tehnica modernă vor dete» 
mina din ce în ce mai mult 
dezvoltarea agriculturii. Aces 
te rezultate excelente în mun
ca dv. de construcție întăresc 
întregul lagăr socialist și fac 
să crească autoritatea Repu 
blicii Populare Romine pe plan 
internațional.

Pentru mine personal, care 
am avut cinstea să mă bucur 
de ospitalitatea țării dv. acum 
doi ani, este o bucurie mare 
de a vedea, de exemplu, cum 
s-a dezvoltat în acest timp 
scurt construcția rapidă a Ca
pitalei dv. frumoase, socialls 
te, cu ce elan îndrăzneț au 
fost ridicate numeroase între
prinderi moderne, multe blo
curi de locuințe și edificii cul
turale. Acest lucru a fost po 
sibil numai datorită faptului 
că in procesul transformărilor 
socialiste, sub conducerea con 
secvență a partidului dv, mar 
xlst-leninist — Partidul Mun 
citoresc Romîn — in frunte cu 
prietenul nostru drag, tovară 
șui Gheorghe Gheorghiu-De) 
(aplauze puternice), toate for 
țele poporului au fost descă 
tușate și statul dv. de demo 
cratie populară s-a întărit.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republici) 
Democrate Germane slujește 
consolidării și adîncirîi cont! 
nue a prieteniei, colaborări! 
întăririi luptei comune pentru 
pace a celor două tari ale 
noastre. La tratativele duse intre 
delegațiile noastre, care au de 
curs intr-o atmosferă extrem 
de cordială, s-au obținut re
zultate bune. Noi am semnat 
astăzi o Declarație comună, în 
care constatăm cu satisfacție 
Că. părerile noastre și pune 
tele noastre de vedere cu prl 
vire Ia situația internațională 
la lupta pentru înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, cu privire la 
încheierea unui tratat de pace 
cu Germania și rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei Ber
linului occidental, precum șl 
cu privire la problema dezar 
mării generale și totale, coin
cid pe deplin. In vederea lăr 
girîi și adîncirîi relațiilor dc 
prietenie dintre țările și parti 
dele noastre, s-a hotărît o se
rie de măsuri. Am învățat mu! 
te pentru propria noastă con
strucție socialistă, din schim 
bul de experiență reciproc șl 
din discuțiile numeroase cu 
oamenii muncii romîni, înaln 
te de toate cu acei din indus
tria chimică și din agricultu 
ră s’ ducem cu noi numeroase 
Imbolduri. *•

Ambele noastre state și po 
poare construiesc socialismul 
conducîndu-se după învățătu 
ra invincibilă a marxlsm-len! 
nismului. Noi trăim în perloa 
da trecerii la socialism in în
treaga lume. Chiar si milita 
riștii vest-germani simt că 
planurile lor agresive sînt sor
tite eșecului. Lagărul socialist, 
sub conducerea Uniunii Sovie 
tice, sub steagul păcii și ai 
socialismului determină din ce 
în ce mai mult direcția prin 
c'pa’ă a dezvoltării în lume. 
Cit, de uriașe sînt succesele 
muncitorilor și oamenilor de 
știință sovietici, care au făcut 
posibil zborul în grup al eroi
lor Uniunii Sovietice cosmo- 
naufli Nikolaev si PopoVici 1 
In epoca noastră, care se ca
racterizează prin trecerea de 
la capitalism la socialism, la 
asigurarea păcii și la victoria 
socialismului în Întrecerea pe 
plan mondial cu capitalismul 
contribuie și cele două state 
ale noastre Ele au obținut 
succese importante în această 
direcție. Situația specială din

<•
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Germania constă în aceea că 
pe teritoriul german stau față 
in față două sisteme sociale 
opuse — Republica Democrată 
Germană, socialistă, și repu
blica federală vest-germans 
capitalist monopolistă.

Clasa muncitoare din Repu 
Mica Democrată Germană in 
alianță cu toți ceilalți oameni 
ai muncii, a reușit să infăp 
tuiască o cotitură fundamen 
tală în istoria poporului ger
man. Imperialismul, militaris
mul, exploatarea și subjuga
rea capitalistă au fost Înlătu
rate pentru totdeauna. Statu1 
nostru muncitoresc-țărănesc
și-a întors fața către viitor, 
către o lume a păcii șl soc Ia 
tismului.

In statul vest-german gu 
vernează însă din nou vechile 
forțe reacționare ale capita 
’.ului monopolist și ale mili
tarismului, care in decursu) 
unei singure generații au îm
pins poporul german șl po 
poarele Europei în două răz 
boaie mondiale pustiitoare. 
Experiența istoriei șl prezen
tul poporului german ne în
hață că problema națională 
vitală a poporului german con
stă în a duce la victorie socia
lismul in Republica Democra
tă Germană și în înlăturarea 
dominației militarismului, a 
monopolurilor de armament ș! 
a neonazismului, pentru ca po
porul german să poată trăi în 
pace, fericire și bunăstare 
(ADlauze puternice).

Sarcina istorică a Republicii 
Democrate Germane, ca avanaar- 
dă a națiunii germane, constă in 
epoca actuală în a face din R.D. 
Germană fundamentul unei viitoa
re Germanii unitare, pașnice, de 
teocratice și socialiste. Republica 
Democrată Germană promovează 
pacea și progresul (aplauze). Da 
jnta marilor eforturi depuse d<- 

oamenii muncii din țara noastră 
si datorită colaborării prietenești 
in cadrul familiei popoarelor so
cialiste, sub conducerea Uniunii 
Sovietice, în Republica Democrata 
Germană socialismul se dezvolta 
nestăvilit și nu mai poate fi w 
prit de nimeni. Puterea noastră 
a muncitorilor și țăranilor se ba
zează pe un fundament solid

După război, oamenii muncii 
din țara noastră au avut de lup
tat cu mari dificultăți pentru a 
curăța ruinele și a lichida haosul 
lăsate de fascism. Scindarea Ger
maniei a adus Republicii Demo
crate Germane dificultăți supli
mentare, deoarece o dată cu sfîșie- 
rea de către puterile occidentale 
m interesul ..tonopoliștilor, a or
ganismului economic istoricește 
tormat al Germaniei, centrele ve
chii industrii grele germane de [X 
Rin și din regiunea Ruhr au fost 
rupte de industria prelucrătoare 
de pe teritoriul Republicii Demo
crate Germane de astăzi. De. 
aceea, noi am tost obligați să 
construim baza industriei noastre 
grele intr-un ritm accelerat, ui 
mari sacrificii și eforturi. Situația 
a fost îngreunată și prin faptul 
că oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană au construit 
socialismul, timp de multi ani, 
in condițiile unei granițe deschi
se cu lagărul imperialist, in luptă 
crîncenă împotriva sabotajului și 
a acțiunilor de subminare, puse 
la cale de către serviciile secrete 
și agenturile imperialiste de pe 
teritoriul Germaniei occidentale și 
Berlinului occidental, în urma că
rora economia noastră națională 
a suferit pierderi ce se cifrează 
in miliarde.

Avind in vedere aceste condi
ții complicate trebuie apreciate si 
mai mult realizările oamenilor 
muncii din Republica Democrată 
Germană, realizări pe care le-au 
obținut și le obțin zi de zi, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, in lupta pen
tru socialism (vii aplauze). Ei de
pun mari eforturi pentru întărirea 
economiei naționale a Republicii 
noastre. Dv. știți că aceasta este 
necesar pentru a îndeplini sarcinile 
istorice ale statului muncitoresc- 

țărănesc german : asigurarea pății 
și victoria socialismului.

In momentul de față ne con
centrăm atenția spre un ritm mai 
rapid în dezvoltarea forțelor de 
producție. In producție, oamenii 
muncii obțin rezultate mari sub 
.ozinca : „Să gindim temeinic, să 
Gcotim cu grije, să îmbunătățim 

tehnica, să muncim cinstit
In primul semestru ai anului 

1962, în Republica Democrată 
Germană producția globală a 
crescut cu 7 la sută «> producă* 
vi ta tea muncii cu 9 la sută. Toa
te strădaniile noastre le concentrăm 
in momentul de față spre reali 
zarea unui progres tehnico-știin
țific pentru a atinge nivelul mon
dial in toate ramurile producției, 
pentru creșterea productivității 
muncii, pentru ridicarea rentabili
tății întreprinderilor. Acesta este 
drumul pe care vom merge înain
te in mod planificat și cu succes.

Și țăranii republicii noastre au 
pășit cu succes pe unica cale care 
Ie asigură lor și tuturor cetățe
nilor republicii noastre o pers
pectivă fericită în condițiile so
cialismului și păcii, și s-au unit 
in cooperative agricole de pro
ducție. In duda complicațiilor care 
rezultă din trecerea de la gospo
dăria mică individuală la marea 
producție cooperatistă, s-a putu-' 
dovedi superioritatea producției 
cooperatiste. In toate cooperati
vele agricole de producție, mun
ca colectivă și aplicarea științei 
și tehnicii moderne constituie ve
riga cea mai importantă in întă
rirea relațiilor socialiste de pro
ducție.

In Republica Democrată Ger
mană avem o clasă muncitoare 
harnică, o intelectualitate capabilă 
si țărani colectiviști sirguincioși 
Oamenii muncii de la noi sînt ho- 
răriți și sînt in măsură să desă- 
virșească construcția socialismului 
in colaborare strînsă, frățească, cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări sodaliste. Prin aceasta creăm 
un exemplu măreț care îi va ajuta 
pe oamenii mundi vest-germani 
să se elibereze de sub dominația 
militariștilor și marilor capitaliști, 
să instaureze o orînduire cu ade
vărat democratică și să pășească, 
din propria convingere, pe drumul 
sodalismului, ținînd seama de con
dițiile spedfice ale Germaniei oc
cidentale.

Eforturile comune de a tace 
viața popoarelor celor două țări 
ale noastre mai frumoasă. mai 
bogată și mai fericită își găsesc 
împlinirea în asigurarea unei păci 
trainice. De aceea noi considerăm 
că sarcina noastră cea mai urgen
tă constă în a face mai puternică, 
mai strînsă colaborarea dintre cele 
două popoare ale noastre în lup 
ta oentru pace.

In centrul atenției mondiale »« 
află astăzi problemele cu privire 
la dezarmarea generală, totală și 
controlată propusă tuturor popoa
relor de către Uniunea Sovietică. 
Propunerile constructive ale Uniu
nii Sovietice, cate sînt sprijinite 
în întregime de toate statele soda
liste și de multe state neutre, ne
angajate, pornesc de ia faptul că 
ele exprimă interesele tuturor po
poarelor, independent de orindui- 
rea lor sodală și politică

Activitatea intensă desfășurată 
de Republica Populară Romînă 
în cadrul conferinței de la Ge
neva pentru dezarmare și la se
siunea O.N.U., eforturile ei de a 
crea în regiunea Balcanilor o zo
nă fără arma atomică și de a nor
maliza relațiile între toate statele 
balcanice, servesc aceleiași cauze 
ca și propunerile Republicii De 
mocrate Germane cu privire la 
dezarmarea celor două state ger
mane. Călăuzindu-se de înalta sa 
răspundere pentru asigurarea pă
cii. Republica Democrată Germn 
nă a propus ca cele două state 
germane să înceapă dezarmarea 
generală și totală. Noi am pro - 
pus ca ambele state germane să 
se pronunțe pentru o zonă denu • 
clearizată în Europa Centrală, iar 
în cadrul unui tratat să se stabi
lească neutralitatea lor militară JÎ 
renunțarea redprocă la folosirea 
forței. Acesta este drumul co
existenței pașnice în relațiile din
tre cele două state germane și 

numai astfel devine posibilă co
existența ambelor state și forma
rea unei cpnfederații. Acesta est.* 
singurul drum posibil cațe duce 
la o unificare viitoare a Ger
maniei.

Tovarășul Nikita Sergheevîci 
Hrușciov a pus în gardă in mod 
serios opinia publică mondială, 
cu ocazia primirii curajoșilor cos- 
monauți Nikolaev și Popovici. 
care au înscris o nouă pagiaă de 
glorie în cercetările sovietice ale 
Cosmosului prin zborul lor în 
grup, care servește cauzei păcii. El 
a spus: „Dușmanii socialismului 
trebuie să înțeleagă că acum nici 
o forță, nici un efort al reacțiunii 
nu pot întoarce timpurile apuse 
ale dominației absolute a capita
lului. Nimeni nu va reuși să li
chideze orinduirea socialistă în sta
tele unde ea a învins și se dez
voltă cu succes. Este timpul ca 
reprezentanții lumii vechi să în
țeleagă, in sfirșit, învățămintel* 
istoriei1*.

Cea mai importantă învățătură 
din istoria germană este că pre
tențiile teritoriale și revanșarde 
duc întotdeauna la catastrofă. A- 
cela care dorește într-adevăr ca 
pacea să fie asigurată trebuie să 
contribuie la înlăturarea rămășițe
lor celui de-al doilea război 
mondial in Germania și, inainte de 
toate, în Berlinul ocdidental- 
După orice război mondial s-a 
procedat la o acțiune generală 
de deminare. In Berlinul occi
dental și în Germania occidentală 
se găsesc insă și astăzi minele 
celui de-al doilea război mondial. 
Aceste- mine cu explozie întârziată 
amenință permanent pacea. Dc 
aceea lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial și 
încheierea unui tratat de pace ger
man sînt sarcinile cele mai urgente 
pentru a se ajunge la o destin
dere a încordării și la dezarmare 
(aplauze).

In conformitate cu propunerile 
guvernelor Uniunii Sovietice și 
Republicii Democrate Germane, în
cheierea tratatului de pace ger
man este legată de lichidarea ba
zei militare N.A.T.O. în Berli
nul occidental. Este în interesul po
porului german și al tuturor oame
nilor iubitori de pace din lumea 
întreagă și mai ales în interesul 
populației din Berlinul occiden
tal ca el să fie transformat în- 
tr-un oraș neutru, liber, demili
tarizat.

Camera populară și guvernul 
Republicii Democrate Germane au 
adresat un apel Bundestagului de 
la Bonn și guvernelor S.U.A. și 
puterilor occidentale de a da curs, 
în sfirșit sentimentelor umanitare 
și de a înceta ațîțările revanșar
de, provocările fasciste de-a lun
gul granițelor și alte aventuri în 
Berlinul occidental. Nici un oro 
eu mintea întreagă nu crede că 
bazele N.A.T.O. servesc „apără
rii libertății locuitorilor din Ber
linul occidental”. Apărarea statu
tului de ocupație, a agenturilor 
străine și a politicii revanșarde 
în Berlinul occidental — toate 
acestea n-au nimic comun cu li
bertatea. Aici este vorba de a- 
ceeași „libertate” pe care Hitler a 
cerut-o înaintea agresiunii împo
triva Austriei și Poloniei.

In acordul de la Potsdam, 
cele trei mari puteri au sta
bilit că militarismul german 
și nazismul trebuie să fie li
chidate și să se pună capăt 
dominației marilor monopoluri. 
In acest sena Berlinul deveni
se, după victoria trupelor so
vietice, un oraș cu o adminis
trație unică, antifascist-demo 
cratlcă, cu o constituție demo
cratică. Cînd însă reprezen
tanții puterilor occidentale se 
plîng că în ziua de 13 august 
1961 Republica Democrată 
Germană și-a asigurat granl 
ța de stat împotriva agresiu 
nilor inițiate de către extre 
miști, atunci ei vor să facă 
uitat faptul că însăși puterile 
occidentale au fost acelea ca
re au creat această graniță In 
Berlin. Puterile occidentale au 
Introdus în anul 1948 în Ger
mania occidentală și în Berli
nul occidental o valută sepa

rată’ și prin această; măsură 
au scindat Germania in două. 
Prin asigurarea granițelor, noi 
n-am făcut altceva decît să 
ridicăm o stavilă solidă în fa-, 
ța tendințelor „spre răsărit” ( 
ale revanșarzilor vest-germani; 
și am izolat avanpostul I 
N.A.T.O. — Berlinul occiden-1 
tal. Faptul că Republica De-[ 
mocrată Germană este gata sSț 
acorde Berlinului occidental, j 
pe baza unui tratat de pace ! 
german, statutul unui oraș lîrj 
ber de bazele militare N.A.T.O.' 
și de presiunea militariștilor; 
vest-germani, statut care ari 
putea fi garantat prin autori->! 
tatea O.N.U., reprezintă o ma- 
re concesie, deoarece acest; 
oraș se află în mijlocul teri-j 
toriului Republicii Democrate 
Germane. Salutăm tratativele 
duse între reprezentanții Uniu
nii Sovietice și al Statelor U-\ 
nite în problemele legate de 
încheierea- unui tratat de pace 
german și de rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental. 
Ar fi bine dacă pauza actuală 
în tratativele cu privire la 
Berlinul occidental, adică tiin-i 
pul pînă la alegerile din S.U.A., 
ar fi folosită în Berlinul oc
cidental, în Germania occiden ■ 
tală și în alte țări N.A.T.O. 
pentru a aprecia just situa
ția, pentru a înceta ațîț.area 
revanșardă, pentru a opri pro
vocările fasciste din Berlinul 
occidental; s-ar creia astfel o 
atmosferă favorabilă continuă
rii tratativelor In legătură cu 
reglementarea pașnică a pro
blemei germane, pentru în
lăturarea bazelor militare 
N.A.T.O. din Berlinul occiden
tal și pentru transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat.

Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Ger
mană sprijină propunerea 
Uniunii Sovietice de a fi sta - 
ționate temporar în Berlinul 
occidental, ca garanție Supli
mentară, trupe O.N.U. aparți- 
nînd unor țări neutre. Orașul 
liber Berlinul occidental ar ob
ține în acest fel cele mai efi
ciente garanții internaționale.

Ziua de 13 august a dus Ia 
o atmosferă de trezire a pu
terilor occidentale. Politicieni 
de frunte ai puterilor occiden-1, 
tale s-au văzut siliți să. aprej 
cieze mai real raportul de for-1 
te și situația din Germania. 
Zidul de apărare antifascist' 
din Berlin a făcut să se vadă 
clar limitele puterii imperia
lismului vest-german. Puterile' 
occidentale au trebuit să ia 
cunoștință’ de faptul că este 
imposibil de a ignora existen t 
ța Republicii Democrate Ger
mane și ca cineva să se atingă 
de suveranitatea și de grani
țele ei.

Rămășițele celui de-al doi
lea război mondial trebuie să 
fie înlăturate pas cu păs. A- 
cestui scop îi servește și hotă- 
rîrea guvernului U.R.S.S. cu 
privire la desființarea Coman
damentului și a garnizoanei^ 
trupelor sovietice din Berlin^ 
Această măsură a fost nece-i 
sară pentru a’ contracara in 4 
tențiile puterilor occidentale 
de a folosi în continuare sta
tutul cvadriparțit cu privire, 
la Berlin — lichidat de ele în-{ 
sele încă din anul 1948 — drept 
pretext pentru un amestec în1 
treburile interne ale Republi
cii Democrate Germane.

Dacă se va vedea că nicî pe 
viitor puterile occidentale nu 
sînt dispuse să contribuie în 
mod serios la lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea 
••ăzboi mondial, atunci trata
tul de pace german va fi in-1 
cheiat între Republica Demo-i' 
erată Germană și toate sta
tele care sint gata să-l sem
neze. (Vii aplauze).

Prin semnarea tratatului ae 
pace cu Republica Democrată 
Germană se va creia o situa
ție nouă și se vor realiza trans-}

(Continuare în pag. 4-a)
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DE PESTE HOTARE (militarea tovarășului
Walter IJlbricht

lucrările sesiunii
Adunării Generale a 0. N. V.

NEW YORK 19 (Agerpres).— 
TASS transmite:

Preluînd postul de președinte 
al celei de-a 17-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. în care 
a fost ales in urma votului se
cret, Mohammed Zafrullah-Khan a 
rostit o cuvîntare mulțumind de- 
legaților.

Apoi, sesiunea a admis ca mem
bri ai O.N.U. patru noi state — 
Republica Ruanda, Regatul Bu
rundi, Jamaica și statul Trinidad- 
Tobago, a căror primire a fost 
recomandată de Consiliul de 
Securitate. In aplauzele celor pre- 
zenți delegațiile acestor patru noi 
state au luat loc la masa Adună
rii Generale.

Tn numele țărilor socialiste re
prezentantul Bulgariei, Milko Ta- 
rabanov, a felicitat cu căldură 
noile țări membre ale O.N.U. 
urîndu-le succes. Sporirea numă

Ă peizbucnit epiza militapă 
din Argentina

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres).

De două zile a reizbucnit în 
Argentina criza militară care a 
opus în ultima vreme diferite gru
puri de ofițeri superiori din a- 
ceastă țară. Conducătorii a două 
importante unități militare argets- 
tiniene — importanta bază de la 
Campo Mayo din apropierea ca
pitalei și trupele de cavalerie — 
s-au revoltat fățiș împotriva mi
nistrului de Război. Titularul aces
tui departament, generalul Sara
via, dispusese destituirea genera
lului Pistarini, comandantul trupe
lor de cavalerie, Alsogaray, co
mandant al bazei de la Campo 
Mayo, Luchesi, subșeful statului 
major general. Cel trei generali 
cărora li s-au alăturat și alți ofi
țeri superiori, au refuzat să recu
noască ordinul ministrului de Răz
boi iar generalul Ongania, fost 
comandant al trupelor de cavale
rie înlăturat și el recent din pos
tul său, a preluat cu asentimen • 
tul acestora comandamentul su
prem al trupelor de la Gampo 
Mayo.

Sursele oficiale din Buenos 
Aires explică rebeliunea genera
lilor prin nemulțumirea manifes
tată de aceștia față de faiptul că

Apelul Psîliduloi [omtiBisî din Algeria adresai poporuloi algerian 
in legăm m alegerile garlameniare

PARIS 19 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" a publi- 

• cat apelul Partidului Comunist din 
Algeria adresat poporului alge- 

' rian în legătură cu alegerile par
lamentare care au loc la 20 sep
tembrie.

„Partidul Comunist din Alge
ria. se spune în apel, își exprimă 
satisfacția că prin intervenția ho- 
tărîtă a oamenilor muncii și a în
tregului popor s-a reușit să nu 
fim atrași într-o aventură și în- 
tr-un război civil din cauza con
tradicțiilor ascuțite existente în 
rîndurile Frontului de Eliberare 
Națională. Partidul nostru salută 
călduros maturitatea politică a al
gerienilor care își dau seama că 
divergențele politice și ideologice 
dintre conducătorii Frontului de 
Eliberare Națională nu trebuie să 
ne facă să dăm uitării că princi
palul dușman al țării noastre con
tinuă să fie colonialismul și alia- 
ții lui atlantici.

Recunoașterea Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națio

rului de membri ai O.N.U., a 
subliniat el, constituie o dovadă 
a destrămării sistemului colonial 
sub presiunea luptei de eliberare 
națională a popoarelor. Salutăm 
cu bucurie admiterea celor patru 
noi membri în organizația noas
tră internațională, a spus Tara- 
banov, dar totodată nu uităm pe 
acei care mai luptă încă pentru 
eliberare de sub jugul colonia
list. Reprezentantul Bulgariei a 
subliniat necesitatea îndeplinirii 
cît mai grabnice și în mod necon
diționat a prevederilor Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Reprezentanții noilor țări mem
bre ale O.N.U. au luat cuvîntul 
spre a mulțumi pentru felicitări 
și și-au asumat obligația că vor 
îndeplini întocmai toate obliga
țiile ce le revin membrilor O.N.U.

ia diverse posturi înalte din co
mandamentul armatei ministrul de 
Război a numit generali în retra
gere și nu ofițeri activi.Relațiile sovieto-iraniene viu comentate de cercurile politice din Teheran

TEHERAN 19 Agerpres).
TASS transmite :

Cercurile politice din Teheran 
continuă să comenteze viu rela
țiile sovieto-iraniene. Presa rezer
vă un loc de frunte materialelor 
în această problemă.

Cercurile politice din Tehetan 
sînt de părere că în urma schim
bului de note care a avut loc în

------------------- 0--------------------

Tabere în Panama pentru pregătirea 
contrarevoluționarilor cubani

HAVANA 19 (Agerpres).
Cei 1.500 de contrarevoluțio

nari cubani purtînd uniforma for
țelor armate ale S.U.A. care au 
debarcat săptămîna trecută în 
zona canalului Panama au fost 
cazați în forturile militare „Co
be" relatează agenția Prensa La
tina.

Acestor contrarevoluționari le 
este interzis să părăsească ‘crito- 
riul zonei militare și să circule 
prin oraș.

Referindu-se la cele afirmate de 
ziaristul Uruguayan, Ruben Acasu-> 

nală ca putere centrală pînă la 
crearea guvernului central — re
cunoaștere pentru care partidul 
nostru a luptat hotărît — sădește 
mari speranțe în inimile tuturor 
compatrioților noștri.

Să se pună capăt anarhiei și a~ 
menințărilor de colonizare, să 
fie biruită foametea îngrozitoare, 
șomajul, bolile, moralul scăzut; să 
înceteze abuzurile și să se renun
țe la metodele antidemocratice care 
contravin bunului renume și in
tereselor patriei noastre, să se în
făptuiască rapid reorganizarea ar
matei naționale de eliberare — 
iată ce speră în prezent toți al
gerienii și ceea ce va deveni po
sibil datorită statului algerian de 
după viitoarele alegeri pentru A- 
dunarea Constituantă.

Partidul Comunist din Algeria, 
se spune în continuare în apel, 
își exprimă regretul în legătură 
cu metodele nedemocratice folosite 
în ce privește propunerea candi- 
daților, lucru care și-a găsit ex
presia în înlăturarea cîtorva cu

Mitingul iflistăril canadiene 
pentiii taannam nacleară
NEW YORK 19 (Agerpres).
„Pacea este o cauză a tuturor" 

— sub această lozincă s-a desfă
șurat mitingul organizat la To 
ronto de „Mișcarea canadiană 

! pentru dezarmarea nucleară" și de 
alte nouă organizații canadiene

După cum anunță agenția As 
sociated Press, la miting au luat 

: cuvîntul dna. J. B. Priestley, ar- 
I heolog, soția cunoscutului scriitor 

englez, dna. Diana Collins, soția 
| canonicului John Collins, unul din 

conducătorii „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară" din Anglia, 
Margueritte Epco din Nigeria, 

1 prima femeie deputată a Parla- 
| mentului acestei țări și dna. Sa- 

rodjini Ayar din India. La miting 
a luat, de asemenea, cuvîntul zia
rista sovietică O. Ceciotkina.
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Neliniște în legătură 
cu vizita lui de Gaulle 

în Germania occidentală
PARIS 19 (Agerpres).
Organele conducătoare ale Fc* 

derației republicane a ofițerilor și 
subofițerilor din rezervă își ex
primă într-o declarație comună 
neliniștea în legătură cu recenta 
vizită oficială a lui de Gaulle 
în Germania occidentală.

tre Iran și U.R.S.S. războiul rece 
dintre cele două țări trebuie con • 
siderat ca terminat, scrie ziarul 
Bamshad. Ziarul Jazdan subli
niază că „în domeniul politicii ex
terne relațiile noastre cu Uniunea 
Sovietică evoluează spre o îmbu
nătățire radicală. S-ar putea spu
ne că ghiața războiului rece se 
topește".

so, agenția arată că există tabere 
militare pentru pregătirea contra
revoluționarilor cubani în foarte 
multe localități din Panama. Sta
tul Panama, se spune într-o știre 
transmisă de agenția Prensa La
tina este una din țările pe care 
Statele Unite intenționează s-o 
folosească drept cap de pod pen
tru un nou atac armat împotriva 
poporului cuban așa cum au fost 
folosite în trecut Guatemala și 
Nicaragua pentru agresiunea de la 
Playa Giron.

rente politice; în reducerea numă
rului femeilor de pe listele de 
candidați și în primul rînd, în 
neincluderea pe aceste liste a a- 
devăraților reprezentanți ai clasei 
muncitoare, în special a activiș
tilor Partidului Comunist din Al
geria".

Subliniind că toate acestea pot 
„stânjeni mobilizarea și entuzias
mul creator al maselor"; partidul 
comunist declară : „Cu toate a- 
ceste laturi negative și dorind în 
primul rînd, ca țara noastră sâ 
aibe instituții legale trainice; 
Partidul Comunist din Algeria își 
reafirmă hotărîrea :

— de a nu prezenta liste de 
candidați la aceste prime alegeri ;

— de a vă chema să votați 
pentru candidații Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națio
nală cetind acestor candidați 
să-și asume în mod public obliga
ția de a lupta sincer pentru înde
plinirea programului elaborat la 
Tripoli".

I

(Urmare din pag. 3-a)

formări importante în favoa
rea păcii în inima Europei, 
ceea ce este în interesul tutu
ror popoarelor iubitoare de 
pace. Primirea celor două sta 
te germane în O.N.U. ar fi în 
interesul stabilirii unor reia 
ții, bazate pe dreptul interna 
țional, între Republica Demo
crată Germană și celelalte sta 
te precum și în însuși intere 
sul normalizării relațiilor din 
tre cele două state germane. 
Acest lucru ar fi foarte împor 
tant pentru destinderea încor 
dării internaționale și pentru 
asigurarea securității în lumea 
întreagă.

In toate aceste probleme 
există o deplină unitate de 
vederi între Republica Popu
lară Romînă și Republica De 
mocrată Germană. Delegațiile 
celor două partide și guverne 
ale noastre au căzut de acord 
în timpul tratativelor, că este 
necesară, în vederea întăririi 
lagărului socialismului și al 
păcii, o colaborare economică 
mai strînsă, pe baza hotărî - 
rilor Consiliului de Ajutor E 
conomic Reciproc.

In fața popoarelor noastre 
stau sarcini mari. Noi le vom 
realiza cu atît mai bine cu cît 
vom folosi mai mult posibili 
tățile de colaborare existente. 
De aceea delegațiile au hotă 
rît să fie creată o comisie e 
conomică a guvernelor Repu
blicii Populare Romine și Re 
publicii Democrate Germane. 
S-a hotărît să fie lărgit co
merțul și s-a stabilit coordo
narea relațiilor economice re
ciproce pe perioada plnă In 
anul 1970.

Republica Populară Romînă 
dispune de o industrie extrac
tivă și prelucrătoare petrolie
re foarte moderne, de produse 
foarte valoroase. In momentul 
de față și noi sîntem pe punc
tul de a construi un combinai 
modern de prelucrare a petro
lului, pentru care cantitățile 
de petrol necesare ne vor fi 
livrate de către Uniunea So
vietică prin conducta petroli 
îeră „Prietenia" ce se află in 
construcție.

Vom dezvolta colaborarea 
noastră în domeniul siderur
giei. Vom lărgi în continuare 
colaborarea noastră atît de 
rodnică în folosirea marilor 
dv. bogății de stuf. Ceea ce 
n-au reușit să facă capitaliș
tii în decurs de decenii în ciu 
da unor mari eforturi, ău rea
lizat muncitorii și oamenii de 
știință din Republica Popu
lară Romînă’, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Republi
ca Populară Polonă și Repu 
blica Democrată Germană con 
struind în Colaborare socialis
tă’ combinatul de prelucrare a 
stufului în Republica Popu
lară Romînă.

Șl în ramura construcțiilor 
de mașini se va ajunge la o 
lărgire a colaborării prin spe
cializare și cooperare în do
meniul unor produse ale in
dustriei constructoare de ma- 
șîni, în special a mașinilor u- 
nelte, a mașinilor pentru in
dustria alimentară precum și 
a celor de mecanică fină și 
optică. Ău fost stabilite mă 
suri pentru colaborarea și în 
domeniul metalurgiei.

In domeniul agriculturii co
laborarea noastră se va referi, 
înainte de toate, la producția 
de semințe, la un schimb de 
experiență pe plan tehnico- 
științific cu privire la ridica 
rea producției animale și ve 
getale și conducerea socialistă 
a agriculturii.

Dragi prieteni și tovarăși.
Importantele rezultate ale 

colaborării ambelor noastre 
țări le datorăm faptului că 
facem parte din familia po
poarelor socialiste. In lupta 
lor pentru construirea orîn - 
duirii socialiste în țările lor, 
Partidul Socialist Unit din 
Germania și Partidul Munci
toresc Romîn se conduc după 
ideile victorioase ale marxism - 
leninismului, idei aplicate in 
mod strălucit și dezvoltate în 
mod creator în Declarațiile re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și in 
documentele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
avangarda mișcării muncito
rești și comuniste internațio
nale, a indicat prin noul său 
program și popoarelor noastre 
drumul spre viitorul luminos 
al socialismului, al comunis
mului. (Aplauze).

In schimbul de păreri care 
a avut loc între ambele noas
tre delegații s-a constatat o 
deplină unitate de vederi în 
sensul că ambele noastre 
partide muncitorești vor lupta 
ca și pînă acum pentru puri
tatea teoriei marxist-leniniste. 
împotriva oricăror devieri re- / 
vizioniste, dogmatice și secta- / 
riște, împotriva manifestărilor 
de naționalism burghez. In u- 
nitatea și coeziunea lagărului 
socialist rezidă puterea și for
ța lui. Pe temelia de nezdrun
cinat a internaționalismului 
socialist țările noastre înain
tează impetuos pe drumul pro 
greșului social, al socialismu
lui, al comunismului. împre
ună cu toate celelalte state 
ale lagărului socialismului și 
al păcii, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, vom frîna pe ațîță- 
torii la război și pe revanșarzi 
și vom consolida pacea în lu
me. (Aplauze puternice)

Dragi prieteni.
Am ascultat cu mare inte

res cuvîntarea to vară șuiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. A- 
ceastă cuvîntare arată că în
tre noi există o identitate de
plină de vederi și că sîntem 
hotărîți să colaborăm șl mal 
strîns în domeniul politic, e- 
eonomte si cultural, să 'dez 
voltăm mai departe colabora
rea noastră, să o ridicăm la 
înălțimea sarcinilor care ne 
revin în cadrul lagărului so
cialist.

Mulțumim prietenului nos - 
tru Gheorghe Gheorghiu-De' 
pentru expunerea sa și sîntem 
bucuroși că prin cele spuse de’ 
el în legătură cu tratativele 
din aceste zile, unitatea fră 
țească dintre cele două po
poare și state s-a consolidat 
și mai mult.

Dragi tovarăși și prieteni1 
romînî,

Vă dorim dv., Oamenilor 
muncii din Capitală și între
gului popor romîn succese 
mări și pe viitor în dezvolta
rea economiei naționale și în 
desăvîrșirea construcției so-' 
ciaîiste. Oamenii muncii din' 
Republica Democrată Germa-1 
nă' se simt legați de dv. fră
țește, în lupta pentru această' 
măreață cauză comună.

Trăiască prietenia trainică șî 
colaborarea frățească dintre 
ambele noastre state și po
poare I

Trăiască Partidul Muncito
resc Romin și Comitetul său 
Central, în frunte cu eminen
tul luptător Gheorghe Gheor
ghiu-Dej I

Trăiască sistemul mondial al 
socialismului, în frunte cu 
glorioasa Uniune Sovietică!

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

(Aplauze prelungite — n- 
rale). 1


