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Uniunea Sovietică — apărătorul păcii 
și securității popoarelor

Marele popor sovietic, și alături de el toate popoarele lumii, 
se pregătesc să sărbătorească cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

încă de ia apariția sa, statul sovietic a ridicat sus steagul 
luptei pentru pace și progres social. In octombrie 1917, popoa
rele Rusiei au scos țara din robia imperialistă, luîndu-și soarta 
în propriile lor mîini, pornind pe drumul făuririi unei vieți noi, 
pe drumul construirii socialismului. Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie a exprimat năzuința tuturor popoarelor 
spre viață lipsită de exploatare, năzuința de pace și bunăînțe- 
legere între popoare. T

Istoria a oferit popoarelor lumii posibilitatea să se con
vingă de justețea politicii externe și interne a statului sovietic. 
Victoria obținută de Uniunea Sovietică în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, zdrobirea fascismului german și a militaris
mului japonez, au creat condițiile eliberării unor țări de sub 
jugul exploatării capitaliste, țări ale căror popoare au pornit pe 
drumul construirii socialismului. In urma celui de al doilea 
război mondial a luat naștere puternicul lagăr al păcii, demo
crației și socialismului, din care fac parte marea Chină și cele
lalte țări de democrație populară, printre care și țara noastră.

In zilele noastre, Uniunea Sovietică, continuîndu-și politica 
sa externă, apără cu dîrzenie cauza menținerii păcii și securi
tății statelor. Poporul sovietic împletește în mod armonios a- 
ceastă luptă cu înaltele, sale preocupări pentru construirea co
munismului. Uniunea Sovietică continuă să stea pe principiul 
posibilității coexistenței pașnice a statelor cu sisteme social- 
economice diferite dacă de ambele părți este promovată dorința 
sinceră de colaborare ș‘ bună înțelegere. Istoria a dovedit în 
nenumărate rînduri că politica externă a Uniunii Sovietice nu 
poate fi despărțită de cauza menținerii păcii în lume. Apărarea 
popoarelor împotriva oricărei agresiuni este un țel nobil pe 
care-1 urmărește politica externă a Uniunii Sovietice. De aceea 
ea se bucură de sprijinul șî simpatia tuturor popoarelor.

In practica relațiilor internaționale U.R.S.S. a cerut în nu
meroase ocazii puterilor occidentale ca în rezolvarea celor mai 
importam.“ probleme de care depinde destinderea situației inter
naționale sa fie folosită metoda tratativelor. Justețea acestei po
litici a fost confirmată în mod strălucit de rezultatele conferin
țelor de la Berlin și Geneva convocate anul acesta din inițiativa 
Uniunii Sovietice.

Pentru întreaga lume este limpede în zilele noastre faptul 
că nu toate statele doresc pacea. Unele cercuri occidentale, 
în frunte cu Statele Unite ale Americii, continuă să pregătească 
noi blocuri militare, intensifică cursa nebună a reînarmăriî 
Germaniei occidentale, amenințînd astfel pacea și securitatea 
popoarelor Europei și a întregii lumi, continuă să ducă o politică 
agresivă împotriva Republicii Populare Chineze.

In contrast cu aceste acțiuni duse de puterile occidentale, 
Uniunea Sovietică a propus în organele O.N.U. reducerea înar
mărilor și interzicerea armelor atomice, hidrogenice și ale celor
lalte arme de exterminare în masă a oamenilor. Ca urmare a 
acestui fapt, zilele trecute a fost dat publicității proiectul comun 
de rezoluție a celor cinci state privind dezarmarea. Realizarea 
unui acord între marile puteri în această problemă atît de im
portantă ar contribui în mod efectiv la slăbirea încordării in
ternaționale : de aceea rezolvarea în mod just a problemei dezar
mării este așteptată cu îndreptățită nerăbdare de către toate 
popoarele.

De o atenție deosebită se bucură în aceste zile nota guver
nului sovietic din 23 octombrie cu privire la crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa. Această propunere este me
nită să ducă la creerea acelui factor care să preîntîmpine un 
nou război pe continentul Europei. Iată dece ea se bucură de 
adeziunea a tot mai multor popoare din Europa.

In zilele noastre, forțele patriotice din Franța și Germania 
occidentală și alături de ele toate popoarele continentului nostru, 
cer cu îndîrjire ca acordurile de la Londra să nu fie ratificate, 
aceasta în interesul asigurării păcii și securității tuturor statelor.

Din aceeași dorință fierbinte de a apăra popoarele Asiei de 
război, Uniunea Sovietică a încheiat recent o serie de acorduri 
cu R. P. Chineză. Documentele date publicității în urma trata
tivelor sovieto-chineze au fost salutate cu mare interes de popoa
rele Asiei. Această inițiativă a Uniunii Sovietice și R. P. Chi
neze nu este văzută cu ochi bunî de către cercurile conducă
toare din apus pentru că ea are scopul reglementării relațiilor 
între cele două țări și Japonia.

Poporul romîn este mîndru că face parte din marele și 
puternicul lagăr al păcii, democrației și socialismului în fruntea 
căruia stă Uniunea Sovietică. El este hotărît ca alături de țările 
acestuia, alături de toate forțele iubitoare de pace din întreaga 
lume să lupte neobosit pentru asigurarea păcii și securității 
popoarelor.

Acutn, în preajma^ zilei de 7 Noiembrie, oamenii 
muncii din țara noastră. își manifestă adînca lor recunoștință și 
simpatie față de marele popor sovietic — apărătorul cauzei 
scumpe a oamenilor din lumea întreagă — pacea.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie!

Brigăzi fruntașe în întrecere
In cea de a treia decadă a 

lunii octombrie minerii de la 
mina Petrila au obținut- noi 
succese în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cin
stea zilei de 7 Noiembrie. In 
această decadă, întrecerea ce 
se desfă ară între brigăzile 
minerul, luliu Haidu, Erou 
al Muncii Socialiste, și frun
tașului întrecerii socialiste 
Stefan Mihai, la care s-au a- 
lăturat brigăzile conduse de 
minerii Adalbert Kibedi, Cor
nel Cenușa, Nicolae Ardean, 
loan Zilahi și alții, a scos la 
iveală marile posibilități de 
sporire a realizărilor pe care 
le are fiecare brigadă.

De la 20—28 octombrie 
minerii din brigada condusă 
de Adalbert Kibedi au săpat, 
după date preliminare, 17,5

Pentru a cinsti ziua de 7 
Noiembrie cu succese fru
moase în muncă, muncitorii 
de la serviciul de gospodărie 
a locuințelor de la Aninoasa, 
au organizat zilele trecute un 
schimb de onoare.

In cadrul "'âc&Stni* ’ schimb; 
echipele de zidari ale tov.

Predarea cotelor către stat 
este o datorie patriotică a 
fiecărui țăran muncitor. Un 
însemnat număr de producă
tori agricoli din Valea Jiu
lui înțelegînd importanța pre
dării cotelor și-au achitat deja 
în întregime obligațiile către 
stat.

Printre țăranii muncitori 
care și-au predat în întregi
me cotele către stat se numă
ră și țăranii muncitori loan 
Dănilă și Bucur Cînpenaru 
din comuna Uricani, comună 
fruntașă pe raion în predarea 
cotelor către stat. Fruntași în 
predarea cotelor către stat 
sînt și țăranii muncitori Ion 
Nădrag. loan Priboian și Pe
tru Gălățan din comuna' Isi- 
croni. De asemenea și-au 
predat în întregime cotele că
tre stat și țăranii muncitori

Crește înzestrarea tehnică a minelor noastre
Lună de lună crește gra

dul de înzestrare tehnică a 
întreprinderilor noastre car
bonifere, creîndu-se astfel noi 
posibilități de sporire a pro
ducției și productivității mun

metri liniari de galerie, în- 
trecînd astfel numai cu 0,5 
metri liniari brigăzile tov., 
luliu Haidu și Ștefan Mihai. 
De fapt brigada tov. Adal
bert Kibedi este fruntașă în 
ceea ce privește înaintarea 
pe întreaga perioadă de 10-28 
octombrie cînd a săpat 37,7 
metri liniari de galerie.

La productivitatea muncit 
eel mai înalt indice a fost 
obținut de brigada tov. luliu 
Haidu. In perioada 1—28 oc

tombrie harnicii mineri din 
această brigadă au depășit 
normele tehnice cu 94 la sută.

¡Și brigăzile de mineri frun
tașe de la abataje au obținut 
mari succese în această în
trecere. Brigada minerului 
Nicolae Ardean, care lucrea
ză într-un abataj figuri din

Schimb de onoare
Mihai Konyardi și Ladislau 
Konyardi, au obținut depă
șiri de norme de 120 la sută. 
De asemenea, echipele de zi
dari conduse de tov. Nicolae 
Schultz și Petru Mestner și-au 
depășit normele cu 30—87 
la sută. In aceiași zi, lucrînd 
la reparații de locuințe, e-

Fruntași în predarea cotelor catre stat
Vasia Negoi și Nistor Negoi 
din cătunul Dîlja mare.

Faptul că numeroși țărani 
muncitori cu gospodării indi
viduale și-au predat în între
gime cotele de produse dato
rate statului, se datorește 
muncii politice desfășurate 
de organizațiile de bază, ac
tivității rodnice a comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare, deputaților și comi
siilor de femei, care au ex
plicat pe larg țăranilor mun
citori importanță predării la 
timp a cotelor către stat.

★
Mulți țărani muncitori din 

raionul Petroșani au încheiat 
contracte cu statul pentru în- 
grășarea și vînzarea anima
lelor. Țăranul muncitor Du
mitru Daj din cătunul Dîlja 
Mare ă contractat în anul a- 

cii, de ușurare continuă ă 
muncii minerilor. Un fapt 
demn de remarcat este ma
rele sortiment de utilaje de 
înaltă tehnicitate care sosesc 
acum la mine și care sînt 

sectorul I al minei Petrila, ă, 
extras peste prevederile plar 
nului 860 tone de cărbune.; 
Cu toate că la începutul lunii, 
brigada minerului Cornel Ce
nușa a avut unele greutăți în 
muncă, ea și-a depășit sarci
nile de plan pînă la 23 oc
tombrie cu 153 tone de căr
bune. 9 altă brigadă de mi
neri, cea condusă de frunta
șul întrecerii socialiste loan 
Zilahi, a produs peste plan 
între 1—28 octombrie 127 tone 
de cărbune.

In întrecere fiecare zi adu
ce ceva nou. Și zilele care au 
mai rămas pînă la 7 Noiem
brie vcr scoate la iveală cu 
siguranță noi fruntași în în
trecerea care se desfășoară 
între brigăzile frunta'șe ale 
minei Petrila.

chipa de zugravi condusă de 
Mihai Deak și-a depășit nor
mele cu 72 la sută, iar zu
gravii din echipa lui Adam 
Fritz au obținut o depășire 
de normă de 66 la sută.

LUCIA L1CIU 
corespondent

cesta o vacă cu o greutate de 
280 kilograme. La predare 
vaca a avut o greutate de 
350 kilograme. Pentru a- 
ceastă vacă țăranul muncitor. 
Dumitru Daj a primit în a- 
fară de bani, 1 kg. talpă. 3 
fuse de piele, 200 kg. porumb.., 
De asemenea, el a mai bene
ficiat de o reducere de 7 lă: 
sută din cota de carne. Pen
tru 10 la sută din valoarea': 
vacii el poate să cumpere; 
mărfuri din comerțul de în- 
tîmpinare.

De multe avantaje se bu
cură în urma contractării cu; 
statul a îngrășării și vînzăril 
de animale și țăranii munci
tori Petru Ianoș, Nicola« 
Stanciu, Constantin Burlec șf 
Jura Petru.

ZELMA BORBELY
4 ., corespondent

fabricate în țara noastră de 
către industria constructoare 
de mașini — rod al politicii 
partidului cu privire la in
dustrializarea socialistă a 
țării.

Numai în ultimul timp au 
sosit la mina Petrila, printre 
alte utilaje, două trolii de 
extracție pentru puțuri, loco
motive cu acumulatori de 2 
și 8 tone care vor înlocui pe 
cele cu combustiune internă,' 
trolii electrice de manevră 
de 5,5 și 12 kw., transportoa
re cu raclete reversibile și 
transportoare cu raclete tip 
TP-1, diverse motoare. între
rupătoare și transformatoare.

IN CLIȘEU: Un compre1 
sor romînesc de mare capa
citate acționat de un puternic 
motor electric fabricat în țară, 
instalat recent la o mină din 
Valea Jiului.



STEAGUL ROȘU

Unitatea și frăția de nezdruncinat a poporului romîn 
cu toate naționalitățile din R. P. R.

StrîiJB unit în jurul partidului și 
guvernului, poporul muncitor din țara 
noastră a obținut și obține succese de 
seamă în construirea socialismului. 
Unitatea și frăția dintre poporul ro- 
rnîn și minoritățile naționale se do1- 
vedește a fi unul din principalele iz
voare ale tăriei Republicii Populare 
Romîne — patria tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

La baza p diticii partidului și sta
tului democrat-popular se află măre
țele principii ale internaționalismu
lui proletar — ideologia unității 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor, a i turor oamenilor mun
cii în lupta pentru pace și socialism, 
ideologia frăției între popoare.

Luminoasele idei ale internaționa
lismului proletar sînt radical opuse 
ideologiei naționalismului burghez — 
una din cele mai veninoase arme ale 
claselor exploatatoare. In condițiile 
capitalismului burghezia, folosind otra
va naționalismului, caută în fel și 
chip să ațîțe și să asmuță pe oamenii 
muncii de diferite naționalități unii 
împotriva altora — pentru a-i men
ține mai ușor în robie pe toți, pentru 
a-i dezbina și a-i împiedica să se u- 
nească împotriva adevăratului lor 
dușman— clasele exploatatoare.

Istoria țării noastre dovedește că 
întotdeauna clasele exploatatoare au 
împletit exploatarea și asuprirea ce
lor ce muncesc cu politica de asupri
re națională și de atîțare a urii între 
naționalități. Astfel, în Ardeal, atît 
regimul habsburgic. cît și guvernele 
burghezo-moșierești romîne, atît dic
tatura fascistă antonesciană cît și 
dictatura fascistă horthystă-szalassys- 
tă, exploatînd sîngeros pe oamenii 
muncii de toate naționalitățile, au dus 
succesiv aceeași politică naționalist- 
șovină de dezbinare a celor ce mun
cesc prin ațîțarea urii naționale între 
muncitorii, țăranii și intelectualii de 
diferite naționalități, aceeași politică 
de asuprire a minorităților naționale.

Stăpînitorii se schimbau — domnia 
claselor exploatatoare de cruntă asu
prire socială și națională rămînea. 
Pe rînd — oamenii muncii din rîn- 
dtyile populației romîne și ale altor 
naționalități asuprite în imperiul 
austro-ungar și sub regimurile reac
ționare maghiare — oamenii muncii 
maghiari, evrei, sîrbi, germani, ruși, 
ucraineni, bulgari, turci, sub regimu
rile reacționare ale burgheziei și mo- 
șierimii romîne, au cunoscut aceleași 
grele suferințe. Partea lor a fost, sub 
toate aceste regimuri, o exploatare e- 
conomică sporită, lipsa de drepturi, 
înjosirile și silniciile de tot felul. Ei 
erau excluși de la slujbe de stat, â- 
runcați primii pe drumuri din între
prinderi, adeseori deposedați de pă- 
mînt; ei îndurau tot felul de inter
dicții și restricții în folosirea limbii 
naționale, erau împiedicați să-și dez
volte liber cultura națională și să-și 
dea copiii la învățătură.

Oamenii muncii din țara noastră 
nu vor uita niciodată vremurile ne
gre pentru ei toți ale războiului antî- 
sovietic și ale dictaturii fasciste, u- 
nealtă a cotropitorilor hitleriști, cînd 
cu deosebită bestialitate s-au dezlăn
țuit asupra minorităților naționale 
deportările, pogromurile și masacrele 
puse la cale de zbirii guvernelor fas
ciste ale lui Sima-Antonescu și 
Horthy-Szalassy si de bandele legio
nare și nyilassiste. Prin propria ex
periență. oamenii muncii s-au putut 
convinge cîtă dreptate aveau comu
niștii care arătau că naționalismul de 
orice fel lovește în interesele tuturor 
celor ce muncesc, de orice naționali
tate.

Singurul apărător sincer și consec
vent al intereselor poporului romîn și 
ale oamenilor muncii de toate națio
nalitățile, pentru doborîrea regimului 
caoitalisto-moșieresc și pentru o re
zolvare cu adevărat democratică a 
problemei naționale, a fost partidul 
clasei muncitoare — Partidul Comu
nist Romîn. Partidul însuși a fost și 
este întruchiparea cea mai puternică 
și modelul însuflețitor al prieteniei și 
colaborării tovărășești între oamenii 
muncii de toate qjiționalitățile din 

țara noastră; în rîndurile Iui activea
ză într-o strînsă unitate frățească cei 
mai înaintați și mai hotărîți oameni 
ai muncii din sînul poporului romîn 
și al tuturor minorităților naționale. 
Tocmai aceasta asigură combativita
tea revoluționară a partidului, influ
ența sa în rîndurile maselor populare 
de toate naționalitățile, puterea sa de 
mobilizare. Infruntînd teroarea bur- 
ghezo-moșierească, partidul a orga
nizat lupta comună a muncitorilor și 
țăranilor muncitori de toate naționa
litățile împotriva exploatării burghezo- 
moșierești și a politicii de asuprire 
națională, pentru independență națio
nală, pace, democrație și socialism. 
Luptele din februarie 1933, la care 
au participat ceferiștii din București, 
lași, Pașcani, Cluj, Dej, Tg. Mureș, 
petroliștii dn Valea Prahovei și care 
au unit într-o minunată solidaritate 
frățească pe muncitorii romîni cu 
muncitorii de naționalitate maghiară, 
germană etc. s-au înscris în istorie 
printre cele mai luminoase tradiții 
ale luptei comune de eliberare a oa
menilor muncii de toate naționalită
țile din.țara noastră.

Partidul comunist a demascat neo
bosit în fața maselor odioasa cîrdă- 
șie a burgheziei și moșierimii romî
ne cu exploatatorii din rîndurile tutu
ror minorităților naționale. Uniți prin 
interese comune, de clasă — 'interese 
care le dictau deopotrivă și unora și 
altora să apere regimul burghezo- 
moșieresc — stînd cot la cot și în 
bună înțelegere în diferitele consilii 
de administrație ale băncilor și fabri
cilor, împărțindu-și între ei prada ob
ținută prin jefuirea muncitorilor și 
țăranilor muncitori de toate naționa
litățile — atît exploatatorii romîni 
cît și burghezia minorităților națio
nale căutau în același timp să dez
bine pe oamenii muncii, învrăjbindu-i 
între ei, ațîțînd șovinismul atît în 
rîndurile populației romînești cît și 
în sînul minorităților naționale.

După 23 August, în patria noastră 
eliberată, masele muncitoare ale po
porului romîn și ale minorităților na
ționale au dus împreună, sub condu
cerea Partidului Comunist Romîn, 
lupta victorioasă împotriva claselor 
exploatatoare, împotriva uneltirilor 
antipopulare ale reacțiunii burghezo- 
moșierești. ale șoviniștilor de orice 
fel și revizioniștilor, zdrobind rămă
șițele organizațiilor fasciste și ban
dele legionare, maniste și nyilassiste.

Partidul nostru a organizat lupta 
comună a maselor muncitoare ale 
poporului romîn, cot la cot cu ma
sele muncitoare ale minorităților na
ționale, pentru confiscarea pămîntu- 
iui moșierilor romîni, al grofilor ma
ghiari, al moșierilor de alte naționa
lități și pentru înfăptuirea reformei 
agrare în folosul țăranilor muncitori 
fără deosebire de naționalitate, pentru 
instaurarea regimului de democrație 
populară, pentru realizarea egalității 
în drepturi a tuturor celor ce mun
cesc, pentru construirea socialismu
lui.

Cucerirea puterii de către oamenii 
muncii și instaurarea regimului de
mocrat-popular au însemnat o piatră 
de hotar între două epoci istorice și 
în ceea ce privește politica de stat 
față de minoritățile naționale. RegP 
rnul de democrație populară asigură 
deplina egalitate în drepturi între^oa
menii muncii de toate naționalitățile 
din țara noastră.

Partidul nostru, desfășurînd o in
tensă muncă de educare internațio 
nalistă a celor ce muncesc, a combă
tut diferitele forme de manifestare a 
naționalismului burghez, a demascat 
public încă în 1946 și a zdrobit ne
cruțător, cu toată fermitatea, încer
cările lui Patrașcanu, agent al spio
najului american, de a introduce și 
răspîndi șovinismul în rîndurile par
tidului.

Prin expunerea făcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iulie 1946 cu 
privire la ,,Poziția Partidului Comu
nist Romîn față de curentele șovine 
și revizioniste“, prin Rezoluția Birou
lui Politic al G.C. al P.M.R. în ches

tiunea națională și prin alte docu
mente ale sale, partidul nostru a dat 
poporului muncitor arme puternice 
pentru zdrobirea uneltirilor naționa
liste de tot felul, pentru consolida
rea continuă a frăției dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale.

In țara noastră clasele exploata
toare, purtătoare ale asupririi și vraj
bei naționale, au fost doborîte de la 
putere; forța conducătoare a statului 
romîn democrat-popular este partidul 
clasei muncitoare, partid credincios 
principiilor internaționalismului pro
letar, stegarul frăției între oamenii 
muncii. In sectorul socialist al eco
nomiei naționale a fost lichidată orice 
fel de exploatare a omului de către 
om; pe baza dezvoltării relațiilor de 
producție socialiste se dezvoltă cola.- 
borarea tovărășească și într-ajutoră- 
rea reciprocă a oamenilor muncii, 
în scopul făuririi propriei lor bune- 
stări. Alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncito*are, a muncitorilor 
și țăranilor muncitori de orice națio
nalitate — alianță în care rolul con
ducător îl are clasa muncitoare — 
constituie temelia trainică à puterii 
populare din țara noastră.

★

Partidul nostru și statul democrat- 
popular au înfăptuit deplina egalitate 
în drepturi a minorităților naționale 
cu poporul romîn — egalitate consfin
țită și apărată de Constituția R.P.R,

Oamenii muncii aparținînd minori
tăților naționale participă la operă 
de conducere a treburilor de stat, e- 
conomice, culturale etc., deopotrivă 
cu oamenii muncii romîni. Astfel, din 
rîndurile minorităților naționale au 
fost aleși 77 deputați în Marea Adu
nare Națională, organul suprem al 
puterii de stat din țara noastră, peste 
13.000 deputați în sfaturile populare 
comunale, raionale și regionale, a- 
proape 6.500 asesori populari.

In țara noastră nu există și nu 
poate exista nici o restricție cu carac
ter național; fără nici o deosebire, 
oamenii muncii cetățeni ai R.P.R. se 
bucură de dreptul la muncă, la odih
nă, la asigurarea materială la bătrî- 
nețe, în caz de boală sau incapaci
tate ■ de muncă, la exercitarea drep
turilor politice și libertăților demo
cratice. Pe temeiul Constituției Repu
blicii Populare Romîne orice mani
festare de șovinism, ură de rasă sau 
propagandă naționalistă, orice fel de 
îngrădire directă sau indirectă a 
drepturilor după criteriul naționali
tății, orice propovăduire a disprețului 
național sau rasial sînt aspru pe
depsite de lege.

C expresie a înfăptuirii consecvente 
de către Partidul Muncitoresc Romîn 
a principiilor marxist-leniniste în 
problema națională este crearea Re 
giunii Autonome Maghiare, care re
unește raioanele secuiești unde popu
lația maghiară formează o masă com
pactă într-o singură unitate regio
nală, ce se bucură de autonomie ad
ministrativă în cadrul prevederilor 
Constituției și al legalității populare 
a R.P.R. Masele muncitoare a,le popu
lației de naționalitate maghiară din 
regiune participă la conducerea tre
burilor de stat și sînt ajutate de re
gimul democrat-popular la dezvolta
rea economică și culturală a regiu
nii. Toate acestea au contribuit la în
tărirea încrederii lor și a tuturor oa
menilor muncii din rîndul diferitelor 
minorități naționale în poporul romîn 
și în regimul democrat-popular, la în
tărirea unității oamenilor muncii ro
mîni, maghiari și de alte naționalități 
în lupta pentru construirea socialis
mului și dezvoltarea patriei comune, 
Republica Populară Romînă.

Înfăptuind o politică de dezvoltare 
continuă a întregii economii națio
nale. de propășire a tuturor regiuni
lor și raioanelor țării, partidul nostru 
acordă o mare însemnătate ridicării 
economice a regiunilor locuite de mi
noritățile naționale.

Un exemplu în această privință 
este dezvoltarea Regiunii Autonome 
Maghiare care cunoaște astăzi un 
ritm viu de progres în toate dome-; 

niile. Astfel, în regiune ă fost con
struită cea mai puternică termocen
trală din țară — termocentrala ..Steaua 
Roșie“ din Sîngeorgiu de Pădure, 
inaugurată anul trecut; oamenii mun
cii din fegiune se mîndresc cu între
prinderi ca fabrica de mobile „Simo 
Géza“, fabrica de carde din cadrul 
intreprinderii „Encsel Mauriciu“, în
treprinderea „Frigoriferul“ din Tg. 
Mureș etc. Au fost considerabil lăr
gite și modernizate uzinele metalur
gice de Ia Vlahița, minele de la Bor- 
sec, Combinatul forestier din Reghin 
etc. Numai într-un singur raion — 
raionul Gheorghieni — se construiesc 
o topitorie modernă de in, utilată cu 
mașini din cele mai noi, sosite din 
Uniunea Sovietică, o torcătorie de in, 
fabrica de lapte-praf de la Remetea. 
In regiune s-a dezvoltat industria lo
cală producătoare de bunuri de larg 
consum — au fost construite, în a- 
fară de cele de mai sus, întreprinderi 
textile și de construcții.

Cu sprijinul partidului și statului 
democrat-popular se dezvoltă neînce
tat agricultura regiunii. Țăranii mun
citori, sprijiniți de S.M.T.-urile din 
regiune, care le pun la dispoziție sute 
de tractoare și alte mașini agricole 
moderne, au creat 122 de gospodării 
colective și peste 70 de întovărășiri 
agricole. Multe din acestea au obținut 
.recolte bogate; de pildă, gospodăria 
colectivă din Stejeriș, raionul Tg. Mu
reș, a realizat anul trecut o recoltă 
medie de 2700 kg. grîu la hectar și 
peste 3600 kg. ovăz la hectar. Con
dițiile de viață ale populației se îm
bunătățesc; au fost construite, pe lîn- 
gă blocurile muncitorești de la Topli- 
ța, numeroase apartamente și locuințe 
muncitorești la Tg. Mureș; a sporit 
mereu cantitatea de articole de larg 
consum desfăcute în regiune prin re
țeaua comerțului socialist. In ce pri
vește condițiile sanitare, dacă în tim
pul regimului burghezo-moșieresc re
giunea era aproape cu totul lipsită de 
așezăminte sanitare, astăzi numai în 
satele regiunii există aproape 40 de 
spitale și aproape 60 de case de naș
tere, numărul total al unităților sa
nitare din regiune ridicîndu-se la cî- 
teva sute. Femeile muncitoare ma
ghiare din regiune se bucură de spri
jinul zecilor de cămine de zi și creșe 
în care copiii lor au o bună îngrijire.

In noua Romînie, minoritățile na
ționale cunosc o adevărată înflorire 
a culturii lor. Toate școlile, de orice 
grad și orice specialitate, sînt deopo
trivă deschise fiilor oamenilor mun
cii romîni și din rîndul minorităților 
naționale. Totodată, în țara noastră 
funcționează în limbile minorităților 
peste 3.500 de școli elementare și me
dii. Instituțiile de învățămînt supe
rior în limba maghiară de la Cluj și 
Tg. Mureș au dat țării mii de cadre 
de specialiști care participă cu price
pere la opera de construire a socialis
mului. Manualele școlare sînt tipărite 
în țara noastră în toate limbile mino
rităților naționale.

Minoritățile naționale dispun de nu
meroase ziare și reviste, de o bogată 
literatură beletristică și științifică în 
limba lor maternă. Numai în cursul 
anului trecut numărul total al titlu
rilor de cărți și broșuri editate în a- 
ceste limbi s-a ridicat la 807. cu un 
tiraj de peste 4.700.000 exemplare. 
Pentru minoritățile naționale au fost 
create numeroase instituții artistice 
în limba maternă — o operă de stat, 
filarmonici și orchestre simfonice, un 
număr de 12 diferite teatre de stat 
etc. înflorirea culturii minorităților 
naționale, cultură națională în for
mă și socialistă în conținut, contri
buie la îmbogățirea tezaurului comun 
al culturii oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Toate aceste înfăptuiri sînt rodul 
muncii comune și al colaborării crea
toare a oamenilor muncii romîni și 
de toate naționalitățile din republica 
noastră populară.

★
Viața nouă de care se bucură în 

Republica Populară Romînă întregul
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popor muncitor a descătușat și capa
citățile creatoare ale minorităților 
naționale, a transformat energia re
voluționară a acestora într-o mare 
forță pusă în slujba progresului pa
triei și construirii socialismului. Mun
citorii, țăranii muncitori și intelec
tualii din rîndurile minorităților na
ționale muncesc cu însuflețire alături 
de poporul romîn și colaborează fră
țește cu el pentru dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

Tot mai larg se desfășoară între
cerea socialiș/ă, care cuprinde coLJa 
cot muncitori romîni, maghiari, ger
mani, sîrbi, evrei etc., ce luptă pen
tru sporirea producției și a producti
vității muncii, reducerea prețului de 
cost, realizarea de economii, îmbună
tățirea calității produselor. Minerii 
Văii Jiului urmăresc cu viu interes 
întrecerea tovărășească dintre brigă
zile conduse de minerii Haidu luliu, 
Erou al Muncii Socialiste, și Mihai 
Ștefan, brigăzi în rîndurile cărora se 
numără fruntași în producție de na
ționalitate romînă și maghiară ca 
Ceaușu Ion, Fűlőp Petru, Ignat 
Gheorghe, Kovács Coloman; transmi- 
țîndu-și frățește experiența în lupta 
pentru a da patriei mai mult cărbune, 
cele două brigăzi au reușit să reali
zeze însemnate depășiri de plan. In 
viața fabricilor și uzinelor, a între
prinderilor de tot felul din țara noas
tră este un lucru obișnuit, de zi cu zi. 
ca muncitori de naționalitate romînă 
să ajute la calificarea tinerilor de 
alte naționalități, ca muncitori din sí
nül minorităților naționale să califice 
tineri muncitori romîni. Este caracte
ristic pentru legăturile frățești dintre 
muncitorii de diferite naționalități din 
țara noastră faptul că printre laurea- 
ții Premiului de Stat al R.P.R. figu
rează colectivul format din Ahile Si- 
nescu, Egy Géza, Liviu llcău, Titus 
Bartiș, Takacs Eugen, Ion Ratz, care 
au colaborat Ia realizarea unei inova
ții de mare însemnătate pentru dez
voltarea industriei siderurgice a țării 
noastre. Minerul Kopetin Géza, rabo- 
torul Nagy Emerik, mecanicul Vogi 
Deziderius, minerul Svetislav Djurici, 
pescarul Dunaev Călin, mecanicul 
Haimovici Isac sjnt cîțiva dintre nu
meroșii fruntași în producție din rîn- 
dul minorităților naționale.

Alături de oamenii muncii romîni 
— muncitorii din întreprinderile in
dustriale, țăranii muncitori cu gospo
dării individuale, colectiviști și înto
vărășiți, tractoriștii și agronomii din 
rîndvnle minorităților naționale aduc 
o mare contribuție la ridicarea agri
culturii în vederea dezvoltării eco
nomiei naționale și îmbunătățirii ni
velului de trai al poporului muncitor. 
Țăranii muncitori de diferite naționa
lități se într-ajutorează la efectuarea 
diferitelor munci agricole, învață unii 
din experiența celorlalți, colaborează 
frățește în cadrul gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor agricole. Trac
toriști ca Voichița Vas'ile sau Dănilă 
Ferencz, brigadieri ca Aur Baicu din 
G.A.C. Călărașii Vechi-București, sau 
Lovas luliu din G.A.C. ..Drumul lui 
Lenin“ Roșiori-Oradea; țărani mun
citori cu gospodării individuale ca 
Torna 1. Ștefan, din comuna Grădi
nari, raionul Mihăilești. Cîmpeanu 
Vasile din Medieșu-Aurit—Satu Mare, 
Vass Adalbert din Poiana Turda", teh
nicieni, ingineri și oameni de știință 
ca Moșneaga Vladimír, Stan Badea, 
Palocsay Rudolf — sínt pionieri al 
unei agriculturi înaintate, luptători 
de frunte pentru pîinea poporului 
muncitor.

Astăzi arta și literatura în țara 
noastră se dezvoltă prin lucrările 
creatorilor de toate naționalitățile, 
care dau tot ce au mai bun pentru a 
însufleți în muncă șj în luptă poporul 
muncitor și a cultiva în rîndurile lui 
prietenia și unitatea între poporul ro
mîn și minoritățile naționale. Ei gă
sesc un neîntrecut model și izvor de 
inspirație în creația populară care în 
cîntece nepieritoare cinstește în toate 
limbile vorbite pe întinsul patriei 

noastre pe eroii luptei comune a oa
menilor muncii de toate naționalită
țile din patria noastră.

Operele scriitorilor romîni sínt tra
duse în numeroase limbi pentru mi
noritățile naționale; la fel lucrările 
creatorilor din rîndurile acestora sînt 
traduse în limba romînă. Oamenii 
muncii romîni și din rîndul minorită
ților iubesc operele scriitorilor Mihail 
Sadoveanu, A. Torna, Camil Petrescu, 
Horváth Imre, Mihai Beniuc, Asztalos 
István, Eugen Jebeleanu, Sütő An
drás, ale pictorilor Camil Ressu, Mi- 
klossy Gavril, ale sculptorilor Boris 
Caragea, Csorvassy Ștefan etc. Tur
neele teatrelor de limbă romînă în 
localitățile locuite de minorități și ale' 
teatrelor și colectivelor artistice din 
sînul minorităților — ca, de pildă, 
Teatrul de Stat din Tg. Mureș — în 
Capitală și în alte centre ale țării se 
bucură de un deosebit succes.

Activitatea artistică a cărhineloi 
culturale s-a dovedit un teren rodnic 
pentru întărirea legăturilor frățești 
dintre oamenii muncii romîni și cei 
din rîndul minorităților naționale. 
De pildă, la căminul cultural din 
llișua-Șimleul Silvaniei, funcționează 
o echipă de cor alcătuită din peste 
120 persoane — țărani muncitori ro
mîni, maghiari și de alte naționali
tăți — precum și două echipe de dan
suri care prezintă cu regularitate 
programe artistice în limbile romînă 
și maghiară.

Strângerea legăturilor frățești din
tre oamenii muncii de diferite națio
nalități se manifestă și în faptul că 
oamenii muncii romîni care trăiesc 
în mijlocul minorităților naționale 
folosesc și limba acestora, iar oa
menii muncii din rîndul minorități
lor naționale învață limba poporului 
romîn împreună cu care au luptat 
pentru cucerirea drepturilor și liber
tăților democratice și cu care colabo
rează frățește în făurirea vieții noi. 
Aceasta îi apropie sufletește pe 
unii de ceilalți, le înlesnește conlu
crarea tovărășească, îi ajută să schim
be între ei experiența dobîndită în 
construirea socialismului, să-și îm
bogățească reciproc cultura.

Asemenea forme concrete de cola
borare tovărășească și într-ajutorare 
reciprocă între oamenii muncii de 
diferite naționalități sínt mijloace din 
cele mai puternice pentru dezrădă
cinarea prejudecăților naționaliste și 
a influențelor ideologiei burgheze din 
conștiința oamenilor muncii. Este în 
interesul întregului popor muncitor 
ca asemenea forme să fie larg oopu- 
larizate șî răspîndite în toate dome
niile — în producție, în viata de toate 
zilele, în învățămînt, știință, artă, 
combătîndu-se orice tendințe de Izo
lare națională, care reprezintă una 
din formele de manifestare a naționa
lismului burghez. In munca de edu
care internaționalistă a oamenilor 
muncii un rol deosebit de im
portant revine ruturor celor ce ac- 
Evează în diferitele ramuri ale vieții 
culturale — domeniu din cele mai 
favorabile dezvoltării cunoașterii șî 
respectului reciproc, prieteniei si co
laborării între poporul romîn și mi
noritățile naționale. Scriitorii șî ar
tiștii de diferite naționalități au sar
cina de cinste de a-și uni eforturile 
creatoare pentru a da maselor opere 
de valoare inspirate din lupta comună 
a poporului romîn si a minorităților 
naționale.

Liberi și stăpîni pe soarta lor, oa
menii muncii de toate naționalitățile 
din țara noastră sínt însuflețiți de 
ideile și sentimentele nobile ale pa
triotismului socialist, care cuprinde, 
ca o parte a sa integsantă, respectul 
reciproc intre oamenii muncii de di
ferite naționalități, frăția ponorului 
romîn cu minoritățile naționale. Pa
triotismul socialist are la bază adîn- 
cul devotament al oamenilor muncii 
de toate naționalitățile față de patria 
lor comună. Republica Populară Ro
mînă. Forța patriotismului socialist 
constă în aceea că el îmbină armo
nios tradițiile de luptă comună pen

tru libertate și o viață mai bună ale 
poporului romîn și minorităților na
ționale cu interesele construirii socia
lismului în patria noastră, ale înflo
ririi Republicii Populare Romine șl 
ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

In versuri înaripate, poetul Hor- 
vath Imre a dat glas dragostei fier
binți a oamenilor muncii din rîndu
rile minorităților naționale față de 
viața nouă pe care o trăiesc* toți cel 
ce muncesc în patria lor iubită, Re
publica Populară Romînă :

„Acesta mi-e poporul, asta țara. 
In sufletu-mi o văd în mii de fețe! 
Iubesc poteca-ngustă prin fînețe, 
izvorul care susură pe prund, 
și moara cu ecoul ei profund, 
cîmpia însetată-acum de ploaie, 
copacul ciocănit de ghionoaie, 
porumbul legănat ușor de vini, 
și orice floare, orice fir plăpînd.
.. Femei, bărbați, mulțimea trudi

toare, 
cămeșile-asudate- în spinare, 
și tinerii vorbind pe la ședințe 
și urmele, pe mîini, de suferințe.
Mi-e dragă pacea și cu tot poporul 
lupt pentru ea și-mi apăr viitorul. 
Iubesc aceste plaiuri romînești, 
cu soarele ce bate în ferești: 
mi-s dragi și munți, și rîuri, și 

cîmple.
Acest pămtnt mi-e patrie și mie !’’
Frăția și colaborarea tovărășească 

a oamenilor muncii, relațiile de sin
ceră prietenie, care se dezvoltă pe 
baza politicii naționale juste, leninist- 
staliniste, duse de partidul nostru, 
încheagă și unesc într-un bloc mono
lit marea familie- frățească a tuturor 
celor ce muncesc din țara noastră.

★

Succesele obținute de partidul nos
tru și de statul democrat-popular în 
educarea oamenilor muncii în spiritul 
internaționalismului proletar, al fră
ției între poporul romîn și minorită
țile naționale, nu trebuie să ducă însă 
la tocirea vigilenței și la autoliniștire. 
Nu trebuie să uităm că clasele răs
turnate de Ia putere, foștii exploata
tori, elementele dușmănoase și 'impe
rialiștii de peste hotare, jinduind după 
,,raiul'“ pierdut, nu se dau îndărăt de 
la cele mai ticăloase uneltiri și crime, 
folosesc ca metode spionajul și sa
botajul, ațîțarea naționalismului și 
șovinismului, lansarea de zvonuri 
mincinoase, pentru a dăuna operei de 
construire a socialismului, a submina 
frăția poporului romîn cu minorită
țile naționale, a rupe pe oamenii 
muncii de la preocupările muncii lor 
constructive pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea nivelu
lui de trai al tuturor celor ce mun
cesc în Republica Populară Romînă. 
Oamenii muncii de orice naționali
tate și în primul rînd membrii de 
partid trebuie să demaște și să com
bată cu intransigență și fermitate în
cercările disperate ale scursorilor 
vechii societăți de a răscoli și reîn
via prejudecățile naționalismului bur
ghez. prejudecăți sădite de veacuri în 
conștiința oamenilor de către clasele 
exploatatoare. Asemenea încercări 
pot găsi teren favorabil acolo unde 
ele nu sînt combătute pe loc și cu 
energie, unde există orbire politică, 
auto-încîntare, amețeală de pe urma 
succeselor, unde nu este cultivat în 
mod activ, zi cu zi, sentimentul res
pectului și încrederii reciproce, al ega
lității și frăției între toți cei ce mun
cesc.

In această privință trebuie spus că 
în unele locuri învățămîntul de stat, 
propaganda și învățămîntul de partid, 
agitația politică și munca culturală 
de masă — educînd neobosit pe oa
menii muncii în spiritul internaționa
lismului proletar — nu acordă totuși 
întotdeauna atenția cuvenită comba
terii concrete, serios fundamentate teo
retic și bine documentate, luptei pen
tru stîrpirea oricăror forme ale na
ționalismului burghez. Unele ziare de 

partid sau școli de partid se preocupă 
în măsură insuficientă de lupta îm 
potriva unor asemenea manifestări, 
scapă din cîmpul lor vizual problemele 
concrete ale întăririi mai departe a 
prieteniei frățești între poporul ro
mîn și minoritățile-, naționale.

Partidul ne învață că pentru în
tărirea mai departe a frăției poporu
lui romîn cu minoritățile naționale, 
pentru combaterea și stîrpirea orică
rei manifestări naționaliste, este ne
cesară desfășurarea unei intense ș; 
răbdătoare munci educative de zi cu 
zi în rîndurile celor ce muncesc. Or ■ 
ganizațiile de partid, organele de stat, 
organizațiile de masă ca sîndicate’e, 
U.T.M., au datoria să le lămurească 
acestora cît rău a făcut oamenilor 
muncii de to:te naționalitățile noli- 
tica de învrăjbire naționalistă dusă 
de regimurile burghezo-moșîerești - ■ 
și să‘le arate ce imens izvor de forțe 
și de înfăptuiri în folosul oamenilor 
muncii. în îmbunătățirea nivelului lor 
de trai îl constitue frăția și colabo
rarea între poporul romîn și minori
tățile naționale. Organizațiile de par
tid, organele de stat, comuniștii din 
orice domeniu de activitate tre
buie să promoveze și să cultive stărui
tor toate formele de într-ajutorare șl 
colaborare a oamenilor muncii de 
diferite naționalități în toate domeniile 
construcției economice, să lupte îm
potriva influențelor ideologiei bur
gheze, a culturii reacționare bur
gheze sub orice formă s-ar manifesta, 
să valorifice și să răspîndească bo
gata experiență existentă în ce pli
vește dezvoltarea acestei colaborări 
frățești dintre poporul romîn și mi
noritățile naționale. Totodată ele tre
buie să combată cu toată energia ma
nifestările naționaliste, sub orice a- 
coperămînt s-ar ascunde, arătînd ci 
acestea sînt deopotrivă de dăună
toare — fie că se manifestă în rîn
durile populației romînești, fie în sînul 
minorităților naționale. Organiza
țiile de partid, organizațiile de masă 
trebuie să arate că în asemenea ma
nifestări sînt interesate elementele 
exploatatoare, care, în ura lor împo
triva oamenilor muncii, încearcă să 
slăbească unitatea și prietenia aces
tora, pentru a dăuna muncii de con
struire a unei vieți noi, socialiste, de 
propășire economică și culturală a 
patriei, de făurire a unui trai fericit 
pentru toți cei ce muncesc. O atenție 
de zi cu zi trebuie acordată educării 
tinerilor în spiritul frăției dintre po- 
poiul romîn și minoritățile naționale, 
ținînd seama că tocmai tineretul este 
de cele mai multe ori ținta spre care 
își îndreaptă elementele reacționare 
încercările lor perfide de învrăjbire 
șovină

La bazele educației comuniste a 
membrilor de partid, organizațiile de 
partid și în primul rînd organizațiile 
de bază trebuie să pună ideile inter
naționalismului proletar — comuniștii 
trebuind întotdeauna să fie organiza
torii neobosițî ai colaborării frățești 
dintre oamenii muncii romîni și cei 
de alte naționalități, luptătorii cei 
mai vigilenți și mai intransigenți 
împotriva oricăror manifestări națio
naliste fățișe sau ascunse. Manifestările 
naționaliste, lipsa de combativitate sau 
împăciuitorismul față de asemenea 
manifestări sînt inadmisibile în acti
vitatea unui membru de partid, ele 
constituind abateri grave de la ideo
logia internaționalismului proletar, 
care stă la temelia politicii partidului 
nostru.

întărirea colaborării frățești dintre 
poporul romîn și minoritățile națio
nale are o importanță imensă pentru 
construirea socialismului, pentru con
solidarea mai departe a regimului de 
democrație populară. Dezvoltarea a- 
cestei colaborări are o mare însem
nătate pentru progresul țării noastre, 
pentru realizarea programului de mă
suri economice elaborat de partid și 
guvern — program a cărui înfăptuire

(Continuare in oăg. 4-a)
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Docherii englezi continuă greva
LONDRA (Agerpres). — Greva 

docherilor, care paralizează aproape 
în întregime activitatea celor mai im- 
poitante porturi britanice — Londra, 
Southampton, Manchester, Huli, Gar- 
sten, Rochester, Liverpool și Birken- 
liead, continuă de peste trei săptă- 
mîni.

Marți au fost date publicității con
cluziile comisiei de anchetă "care, deși 
recunoaște în parte justețea revendi
cărilor susținute de,docheri, califică 
drept ilegală acțiunea sindicatului 
cocherilor care sprijină greva. In ace
iași timp, Consiliul General al Sin
dicatelor a amenințat că va exclude 
acest sindicat la viitorul congres 
anual al sindicatelor britanice. După 
cum se știe, liderul de dreapta al sin
dicatelor britanice, Deakin, a încercat 
în repetate rîndw i, fără succes, să 
pună capăt acestei greve. Potrivit 
celor anunțate de agenția France

Convorbirile lui Adenauer la Washington 
cu privire la reînarmarea Germaniei occidentale

WASHINGTON (Agerpres). — La 
27 octombrie a sosit la Washington, 
venind de la Bonn, cancelarul Repu
blicii federale germane, Adenauer. In 
declarația făcută la sosirea sa la 
Washington, Adenauer și-a exprimat 
..recunoștința” față de guvernanții 
americani pentru .„sprijinul generos” 
pe care l-a primit cu prilejul tratati
velor de la Londra și Paris, fără de

Succesele economiei naționale a R. P. Bulgaria
SOFIA (Agerpres). — A.T.B
Direcția Centrală de Statistică de 

pe lingă Consiliul ’de Miniștri al 
R.P. Bulgaria a publicat rezultatele 
îndeplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a R.P. 
Bulgaria pe cel de al treilea trimestru 
al anului 1954.

In ce privește producția industrială 
globală, planul a fost îndeplinit în 
ansamblu în proporție de 105 la sută.

Producția globală a întregii indus
trii a crescut în trimestrul al treilea 
al anului 1954 cu 9,3 la sută în com
parație cu perioadă corespunzătoare 
a anului 1953. Gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile agricole co
operatiste de muncă au aplicat cu suc
ces anul acesta măsurile agrotehnice

Manifesfafii populare la Teheran
TEHERAN (Agerpres). — După 

cum relatează ziarele, zilele trecute 
tu avut loc la Teheran importante 
manifestații populare împotriva exe
cutării patrioților iranieni care s-au 
împotrivit politic’: proamericane a 
guvernului Zahedi 

Unitatea și frăția de nezdruncinat a poporului romîn 
cu toate naționalitățile din R. P. R.

(Urmare din pag.'3 a)

este indisolubil legată de mobilizarea 
tuturor forțelor unite ale poporului, 
tuturor inițiativelor de jos, de trans
miterea experienței înaintate și dez
voltarea într-ajutorării frățești între 
toți oamenii muncii, de ridicarea pro
ducției și îndeosebi a producției agri
cole în toate raioanele țării, de valo
rificarea largă a resurselor din toate 
regiunile, de folosirea tuturor posibili
tăților existente în fiecare colț al 
țării pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de trai 
al maselor de la orașe și sate.

Unitatea de monolit a poporului 
romîn cu minoritățile naționale cons
tituie un factor de întărire a forțelor' 
ce luptă pentru, o pace trainică în 

Presse, conducerea partidului laburist, 
care s-a pronunțat împotriva grevei 
docherilor, a adresat „un sever aver
tisment” bevaniștilcr care au publicat 
în săptămînalul „Tribune" un articol 
în care „aprobă lupta greviștilor și 
acțiunea întreprinsă de sindicatul 
docherilor”.

In ciuda tuturor presiunilor și 
amenințărilor de a fi înlocuiți cu 
trupe, în ciuda încercărilor de a se 
folosi spărgători de grevă, docherii 
și-au exprimat hotărîrea de a conti
nua greva pînă ce toate revendicările 
lor vor fi satisfăcute.

O nouă grevă la Londra
LONDRA (Agerpres). — TASS 

transmite: La Londra ia proporții 
greva mentorilor de carcase metalice 
A fost întreruptă construcția a 13 
clădiri mari din City.

care nu s-ar fi putut ajunge la un 
acord în ceea ce privește. reînarmarea 
Germaniei occidentale și includerea 
ei în pactul Atlanticului.

„Adenauer și înaltele personalități 
americane — transmite agenția Uni- 
ted Press — au început imediat con
vorbiri secrete cu privire la reînar
marea Germaniei occidentale”.

și au obținut o recoltă mai bogată 
decît cea obținută de țăranii cu gos
podării individuale

In total, pe întreaga țară pînă Ia 
1 octombrie 1954 țăranii muncitori 
au făcut arături de toamnă pe o su
prafață cu 39 la sută mai mare decit 
în perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

La sfîrșitul celui de al treilea tri
mestru numărul de vite cornute mari 
a sporit în gospodăriile agricole co
operatiste de muncă cu 6,3 la sută 
în comparație cu perioada corespun- 
zâfoare a anului 1953.

In comparație cu al treilea trimes 
fru al anului 1953, în al treilea tri
mestru al anului 1954 au fost vîn- 
dute populației mai multe mărfuri 
de consum popular.

In ciuda măsurilor extraordinare 
de securitate luate de autorități, ma
mele și soțiile celor condamnațL 
precum și numeioase alte persoane 
an demonstrat în fața parlamentului 
împotriva executării ofițerilor ira
nieni care s-au opus politicii reacțio
nare a guvernului Zahedi.

lume, un factor de consolidare a lagă
rului păcii și socialismului — cea mai 
măreață cucerire a popoarelor.

Intre țările lagărului socialismului, 
în frunte cu marea Uniune Sovietică, 
s-au cimentat relații de tip nou, ba
zate pe principiile internaționalismu
lui proletar — relații de colaborare 
frățească, într-ajutorare reciprocă țî 
unitate indestructibilă în lupta pentru 
țelul comun al construirii socialismu
lui ș’i făuririi buneistări a populației 
muncitoare. Viața însăși dovedește 
popoarelor eliberate din cătușele im
perialismului că principalul izvor al 
progresului și înfăptuirilor realizate 
de ele constă în unitatea indestructi
bilă, de monolit, a întregului lagăr 
al socialismului, în prietenia sinceră 
șî trainică ce le unește — prietenie

Ședință festivă la Moscova 
consacrată sărbătoririi 

acad. C. I. Parhon
MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 28 octombrie a avut loc o ședin

ță festivă consacrată celei de a 80-a 
aniversări a eminentului om de știin
ță romîn, Constantin Parhon. Festi
vitatea a fost organizată de Asocia
ția unională pentru legături culturale 
cu străinătatea (V.O.K.S.), de Acade
mia de ¡Științe a U.R.S.S. și de Aca
demia de științe medicale a U.R.S.S. 
In sală se aflau oameni de știință, 
studenți. A fost de față și ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Rornîne în 
U.R.S.S., Ion Rab.

Deschizînd ședința, N. Vizjilin, 
vicepreședinte al conducerii V.O.R.S., 
a subliniat că oamenii sovietici cu
nosc bine numele academicianului 
C. I. Parhon — unul din cei mai e- 
minenți reprezentanți ai științei ro- 
mîne.

In Uniunea Sovietică, a declarat 
N. Vizjilin, academicianul Parhon este 
binecunoscut ca activist pe tărîm ob
ștesc din Romînia, luptător neobosit 
pentru pace și prietenie între popoa
re, prieten vechi, statornic, sincer și 
devotat al Uniunii Sovietice. Acade
micianul C. 1. Parhon este unul din 
membrii fondatori ai A.R.L.U.S., aso
ciație pe care o prezidează de zece 
ani.

Prof. Oleg Nikolaev a făcut o ex
punere despre viața și activitatea ști
ințifică a academicianului Parhon.

Cunoscutul biolog sovietic, prof. 
Ivan Gluscenko. a împărtășit celor 
prezenți impresiile sale de pe urma' 
întîlnirilor cu C. I. Parhon.

In cadrul ședinței s-a dat citire u- 
nui mesaj de salut adresat de Aca
demia de științe a U.R.S.S. remarca
bilului om de știință romîn.

Plecarea unei delegații 
de savanți sovietici în S.U.A.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 28 octombrie a părăsit Moscova' 

plecînd spre S.U.A. o delegație de sa
vanți sovietici pentru a participa la 
festivitățile consacrate aniversării a 
200 de ani de la crearea Universității 
Columbia. Din delegație fac parte a- 
cademicianul Andrei Kursanov și Bo- 
ris Rîbakov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Situația din Egipt
CAIRO (Agerpres). — Agenția 

United Press anunță că la 27 octom
brie guvernul egiptean a proclamat 
în întreaga țară stare de asediu ca 
urmare a atentatului săvîrșit împotri
va primului ministru ai Egiptului
Nasser.

pe al cărei steag sînt înscrise princi
piile marxist-leniniste ale egalității 
în drepturi, încrederii și avantajului 
reciproc, respectării independenței, 
drepturilor suverane ale statelor, ale 
ajutorului reciproc frățesc

Muncitorii, țăranii și intelectualii 
înaintați de toate naționalitățile din 
țara noastră știu că prin luptă unită 
au putut doborî puterea capitaliștilor 
și moșierilor, prin luptă unită 
au putut cuceri independența și liber
tatea patriei, au putut ridica pe pă- 
mîntul ei temeliile unei vieți noi. Iu- 
b:nd cu putere patria lor, Republica 
Populară Romînă, ei știu că prin 
muncă și luptă unită, frățească, vor 
obține noi succese în lupta pentru 
construirea socialismului și apărarea 
păcii.

(Din „Scinteia')

Situația internațională 
la zi

Comitetul Politic ai Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat în una
nimitate rezoluția comună ,a celor 
cinci state (Canada, Franța, L’niunea 
Sovietică, Anglia și Statele Unite), 
cu privire la „Reglementarea, limita
rea și reducerea proporțională a tu
turor forțelor armate și tuturor arma
mentelor: raportul comisiei pentru de
zarmare”; „Cu privire la încheierea 
unei convenții internaționale (tratat)j 

'în problema reducerii armamentelor 
.si interzicerii armelor atomică, cu hi- 
.drogen și a celorlalte tipuri de arme 
de exterminare în masă“.

La discuțiile pe marginea proiec
telor de rezoluție au luat cuvîntul mai 
mulți delegați. Martin, șeful delega
ției Canadei, a prezentat un proiect 
de rezoluție în care se propune ca 
proiectul de rezoluție al Indiei să fie 
remis spre examinare Comisiei de de
zarmare, „pentru examinarea cores
punzătoare”. Menon — reprezentantul 
l'ndiei a fost de acord cu acesta.

Luînd cuvîntul delegatul englez, 
Dixon, a vorbit numai despre proble
mele asupra cărora nu s-a căzut pînă 
acum de acord. A. I. Vîșinski, dele
gatul U.R.S.S., răspunzînd observa
țiilor făcute de Dixon, a arătat că, 
cu toate divergențele existente, dele
gația sovietică consideră că în pre
zent se deschide perspectiva ca și pe 
viitor să se poată rezolva de comun 
acord problemele dificile.

Tot reprezentantul Uniunii Sovie
tice s-a pronunțat împotriva proiec
tului de rezoluție australian în care se 
propune secretariatului O.N.U. să în
tocmească un document cu privire la’ 
pozițiile adoptate de marile puteri în 
privința diferitelor aspecte ale pro
blemei dezarmării. Poziția delegatu
lui sovietic a fost sprijinită de dele
gațiile Franței, Greciei, Iugoslaviei, 
Libanului și Birmaniei. Proiectul aus
tralian a fost susținut de dejegații 
Irakului, Turciei, Filipinelor și go- 
mindanului. La propunerea Salvado-- 
rului, Comitetul Politic a votat în 
majoritate pentru remiterea proiectu
lui de rezoluție australian spre exa-1 
minare comisiei pentru dezarmare îna
inte de a fi pus la vot.

★
Cîțiva deputați ai Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. printre care: A. Volkov, 
V. Lațis, AL Suslov, D. Șepilov, M. 
Iasnov, A. Nesmeianov, D. Skobelțîn, 
I. Ehrenburg și N. Tihonov, au adre
sat lui Edouard Herriot, președintele 
de onoare al Adunării Naționale fran
ceze, membru al Academiei Franceze 
și primar al orașului Lyon, o telegra
mă de felicitare cu prilejul celei de à 
30-a aniversări a stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre Uniunea Sovietică 
și Franța.

In telegramă se spune printre al
tele : „Acum 30 de ani v-ați pronun
țat pentru stabilirea și dezvoltarea' 
relațiilor dintre U.R.S.S. și Franța, 
considerînd, cu deplin temei, că o co
laborare între toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială și politică, 
corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor și este necesară pen
tru asigurarea securității generale. 
Stabilirea relațiilor diplomatice între 
U.R.S.S. și Franța ă jucat un rol în
semnat în istoria relațiilor interna
ționale...

Vă adresăm cele mai bune urări 
de sănătate pentru activitatea mai de
parte spre binele poporului francez 
si al tuturor popoarelor iubitoare de 
pace din lume“.

Președintele partidului social-demo- 
crat din Germania. Erich Ollenhauer, 
a făcut o declarație în legătură cu 
politica lui Adenauer: Ollenhauer a 
spus printre altele că Adenauer și-d 
asumat la Paris obligații care vor 
constitui o povară grea pentru Ger
mania occidentală. In loc să se lă
murească bazele politicii comune în 
problema unificării Germaniei pe ca
lea tratativelor între cele patru pu
teri, la Paris s-a recurs din nou la 
„formele răsuflatului tratat gênerai 
de la Bonn, impropriu pentru promo
varea unei politici de unificare și care 
împiedică realizarea acestei politicii
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