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Súdružky a súdruhovia, drahí priatelia! 

Ústředny výbor Komunistickej s t rany Československa, vláda republiky 
Československej a Ústředny akčný výbor Národného frontu oznamujú 
v najhlbšom zármutku straně a všetkému československému Tudu, že 
14. marca o 11. hodině ráno zomrel po krátke j , tažkej chorobě prezident 
Československej republiky, předseda Komunistickej s t rany Československa 
súdruh Klement Gottwald. 

Na záchranu života súdruha Klementa Gottwalda sa podniklo všetko, 
co je v Fudských silách. Verků, vpravdě bratskú pomoc preukazovala 
při tom československému Fudu vláda Sovietskeho svazu. Při posteli 
chorého boli najpoprednejší sovietski a československí lekári. Hrdinsky 
bojoval, sÚ3 takmer do posledných hodin pri plnom vědomí sám súdruh 
Gottwald. Žial', najdrahší nám život sa nepodařilo zachránit. 

Nadišly ťažké, preťažké hodiny pre československý l'ud. Krátko po 
úmrtí veFkého Stalina stíhá ho nové nesmierne nešfastie. Odišiel milovaný 
vodca nášho pracujúceho Tudu, náš najlepší a najvernejší žiak Lenina 
a Stalina, pravý otec nasej slobodnej Fudovodemokratickej vlasti. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý vybudoval a zocelil našu komunistickú 
stranu v stranu nového leninsko-stalinského typu. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý učil a naučil náš Tud, ako bit kapitalistov, 
vykořisťovatelův, nepriateFov Fudu a ktorý v tomto boji nerozlučné 
sjednotil českých a slovenských pracujúcich. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý sdružil navěky naše národy s národmi 
Sovietskeho svazu v nerozborný svázok československo-sovietskeho pria-
teFstva a brats tva. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý pevné a neochvějné viedol veFký zápas 
nášho Fudu proti fašistickým okupantom za národnú slobodu. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý v nasej vlasti, oslobodenej hrdinskými 
sovietskymi vojskami, viedol nás k budovaniu nového poriadku, v ktorom 
nevládnu už kapitalisti, veFkostatkári a zahraniční imperialisti, ale robot-
nícka t~ieda v bratskej jednotě so všetkými vrstvami pracujúceho Fudu. 

Odišiel súdruh Gottwald, ktorý nám otvoril veFkú perspektivu světlej 
socialistickej budúcnosti, perspektivu mieru, blahobytu a šťastia Tudu 
a učil nás každodenně, ako socializmus v nasej vlasti budovat . 



Odišiel súdruh Gottwald, k torý neustále dbal o posilňovanie obrany
schopnosti nášho státu, ktorý sa prezieravo staral o naše ozbrojené sily, 
aby po boku slávnej Sovietskej armády stály na stráži vlasti, na stráži 
světového mieru a boly připravené odrazit všetky úklady útočníka. 

Súdružky a súdruhovia, drahí bratia a sestry! 

Vefká, nezměrná a nenahradite lná je s trata, ktorú náš l'ud utrpěl-
Avšak právě v nedávných dňoch zdórazňoval nám súdruh Gottwald, že 
ako tomu učil vel'ký Stalin, nesmieme ani v najťažších chvífach klesať 
na duchu a st^ácať so zretefa svoje veFké úlohy a ciele. 

Takíto musíme byť teraz všetci. Nesmie byť slabosť a zmátok v našich 
radoch. 

Somknime sa všetci ešte pevnejšie okolo Ústredného výboru nasej 
komunistickej s trany a okolo nasej v lády Národného frontu! Nech je 
žulová v tejto ťažkej době jednota nášho Tudu! Pojdeme ďalej vpřed ešte 
odhodlanejšie a ešte obetavejšie leninsko-stalinskou cestou, ktorú nám 
ukázal súdruh Gottwald! 

Ešte bližšie sa primknime k nasej opore a vzoru, veFkému Sovietskemu 
svazu a jeho slávnej komunistickej s t raně ! 

Zvýšíme svoju ostražitost a bdelosť a rozdrvíme každého, kto by sa po-
kúšal narušiť jednotu nasej s t rany a nášho československého Národného 
frontu pracujúceho Tudu miest a vidieka! 

S novou mocnou energiou budeme pracovat na svojich budovatelských 
úlohách. Nazvali sme svoju prvú páťročnicu Gottwaldovou páťročnicou. 

Vynaložíme všetky sily, aby sme ju splnili tak, ako on žiadal, vynaložíme 
všetky sily na vybudovanie socializmu v nasej vlasti, vynaložíme všetky 
sily na to, aby sme ešte účinnejšie mařili zločinné plány vojnových 
štváčov a vybudovali našu vlasť v nezdolatetnú pevnosť světového mieru, 
vedeného Sovietskym svázom! 

Večne bude žit v československom 1'ude měno súdruha Klementa 
Gottwalda. Bude žiť v našich srdciach, v našich mysliach, v našich činoch. 

Napřed, československá úderná brigáda, pod zástavou Lenina a Stalina 
Gottwaldovou cestou! 

Nech žije Komunistická strana Československa, ktorá nikdy nezradí 
leninsko-stalinský odkaz Klementa Gottwalda! Nech žije na věčné časy 
pr ia tďstvo a bratstvo československého a sovietskeho Fudu! Nech žije 
husitsky a gottwaldovsky pevný a s tatočný československý Tuď! 

Nech žije naša drahá československá vlast a nech rozkvitá ku cti a slávě 
najváčšieho svojho syna, súdruha Klementa Gottwalda! 

Ústředny výbor Komunistickej strany Československa 
Vláda republiky Československej 
Ústředny akčný výbor Národného frontu 
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