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îndeplinirea planului anual 
la toți indicii — principal obiectiv * 

în întrecere
Cu prilejul sărbătoririi celei de a 37-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie, oamenii muncii din Valea 
Jiului și-au făcut bilanțul îndeplinirii angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Sînt demne de urmat succesele dobîndite de colectivul mi
nei Lupeni în cursul lunilor șeptembrie-octombrie. Angajîndu-se 
la 1 septembrie să extragă peste plan pînă la 7 Noiembrie o 
cantitate de cărbune egală cu toate pierderile de producție su
ferite în semestrul l. colectivul minei Lupeni nu numai că a 
ajuns să lichideze rămînerea în urmă, ci și-a și depășit anga
jamentul luat, extrăgînd peste plan o cantitate de cărbune mai 
mare cu 5 la sută decit cea prevăzută în angajament. In această 
perioadă planul de pregătiri a fost depășit cu circa 28 la sută, 
prețul de cost a scăzut cu 4 la sută, normativul de cenușă a fost 
respectat

In întrecerea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiembrie șt 
alte colective de întreprinderi au avut în centrul preocupării lor 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii. Pe 
lîngă darea în folosință a apartamentelor și construcțiilor de 
interes obștesc programate, constructorii de pe șantierele Văii 
Jiului au redus considerabil, în unele cazuri cu 10—15 la sută, 
prețul de cost al lucrărilor de construcții. La fel textiliștii de 
la Filatura Lupeni, pe lîngă depășirea planului cantitativ pe 
lunile șeptembrie-octombrie cu aproape 1000 kg. de fire, au re
dus prețul de cost al producției cu 7,29 la sută.

La baza succeselor obținute de colectivele întreprinderilor 
fruntașe în îndeplinirea angajamentelor stă avîntul cu care oa
menii muncii, mobilizați de organizațiile de partid și de masă, 
au desfășurat întrecerea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, avînt care constituie o expresie vie a dragostei fierbinți 
față de Uniunea Sovietică — eliberatoarea -și sprijinitoarea 
noastră —, o dovadă în plus a fermității cu care cel ce muncesc 
luptă pentru continua dezvoltare și înflorire a economiei noas
tre naționale. Este de netăgăduit faptul că în această etapă de 
desfășurare a întrecerii în fiecare întreprindere înzestrarea teh
nică a fost lărgită prin intrarea în funcțiune a unor noi mașini 
și- agregate, că s-au luat măsuri tehnico-organizatorlce care au 
dus la o mai bună utilizare a tehnicii, la descoperirea și folo
sirea unor noi rezerve interne. Metodele avansate de muncă, 
cum sínt metoda graficului ciclic și cea de tencuieli mecani
zate, au fost extinse și aplicate mai just.

In fața oamenilor muncii din întreprinderile raionului nos
tru stă în prezent sarcina de a lupta, în cinstea Congresului 
partidului, pentru îndeplinirea planului anual la toți indicii, de 
a lichida orice rămînere în urmă. Activitatea a numeroase co
lective dovedește că există toate premisele ca planul pe 1954 să 
fie îndeplinit cu succes la toți indicii. Încă de acum colectivul 
sectorului III de la mina Lupeni extrage cărbune în contul anu
lui 1955, colectivul minei Uricani — în contul ultimelor zile 
ale lunii noiembrie, colectivul Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani dă produse în contul lunii decembrie, iar la unele 
sortimente a și. îndeplinit planul anual, numeroși mecanici și 
fochiști de Ia depoul C.F.R. Petroșani execută acum transpor
turi cu combustibil economisit în primele 10 luni ale anului.

Pentru a se asigură în fiecare întreprindere condițiile în
deplinirii planului anual la toți indicii trebuie ca riietodele folo
site de colectivele fruntașe în întrecere să fie însușite 
și de către colectivele rămase în urmă, este necesar ca între
cerea socialistă să fie ridicată Ia un nivel din ce în ce mai 
înâlt. In această direcție au multe de făcut colectivele minelor 
Lonea, Petrila și chiar Aninoăsa, colectivul I.F.E.T.-Petroșanf 
și alte colective. Cu toate că colectivele minelor Aninoasa și Pe- 
frila sínt la zi cu planul de cărbune și pregătiri (mina Ani
noasa a extras pînă acum cîteva mii de tone de cărbune în plus), 
calitatea cărbunelui extras lasă încă de dorit. Mina Lonea, mina 
Vulcan și I.F.E.T. Petroșani sínt încă în urmă cu îndeplinirea 
planului ’anual de producție.

O condiție de bază în lichidarea oricărei rămîneri în urmă 
și asigurarea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan la toți 
indicii, este continua dezvoltare a întrecerii socialiste. Organi
zațiile de partid, organizațiile sindicale și de tineret, conducerile 
administrative, trebuie-să asigure extinderea peste tot a iniția
tivelor apărute în întrecere în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Tre
buie generalizată întrecerea între brigăzile de mineri după 
exemplul întrecerii între brigăzile minerilor Iuliu Haidu, Ștefan 
Mihai. Adalbert Kibedi, Cornel Cenușa și alții de lâ mina Pe- 
trilâ, trebuie extinsă și încurajată întecerea între sectoare, secții 
și servicii.

In fiecare întreprindere din raionul nostru trebuie apli
cată inițiativa metalurgiștilor de la uzinele „I. C. Frimu" dfn 
Sinaia, de a folosi din plin utilajul. Această inițiativă va duce 
la descoperirea de noi rezerve de sporire a producției și pro
ductivității muncii. Tuturor celor care conduc munca politică șf 
economică în întreprinderi trebuie să le fie clar că în organi
zarea socialistă a producției, creșterea producției și productivi
tății muncii nu se realizează prin „asalturi de sfîrșit de lună", 
prin ore suplimentare, ci pe baza mecanizării proceselor grele 
de muncă, pe baza folosirii din plin a mașinilor.

Să întîmpinăm Congresul al II-lea al partidului dezvoltînd 
succesele dobîndite în cinstea zilei de 7 Noiembrie, luptînd neo
bosiți pentru îndeplinirea planului anual la toți indicii!

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste!
Brigada minerului Pavel Boyie lucrează în contul anului 1957

La 6 noiembrie minerii din 
Vulcan au aflat cu satisfacție 
că una din brigăzile fruntașe 
ale minei, brigada minerului 
Pavel Boyte, a început să 
dea cărbune în contul anului 
1957. Depășind lună de lună 
normele de lucru cu 30—50 
la sută, brigada tov. Pavel 
Boyte a extras-peste plan, de 
la începutul |cincinalului șf 
pînă în preajma zilei de 7

Iși
Minerii din sectorul III al 

minei Petrila au încheiat cu 
succes luna octombrie, depă
șind cu 2,1 la sută prevede
rile planului producției de 
cărbune. Totuși întrecerea în
tre sectoarele minei a fost 
cîștigată în luna octombrie 
de către colectivul sectorului 
IV care a depășit extracția 
planificată de cărbune cu 7,8 
la sută.

In luna noiembrie colecti
vul sectorului III, colectiv

O zi obișnuită de muncă, 
la mina Petrila. La intervale 
scurte de timp, din adîncul 
puțului central al minei Pe
trila apare colivia ce trans
portă vagonetele cu cărbune 
spre suprafață. La o apăsare 
de manivelă, executată de 
cuplătorul semnalist, ușile de 
siguranță afle puțului, acțio
nate pneumatic, se deschid 
automat. O altă apăsare și 
un alt dispozitiv automat 
scoate Vagonetele cu cărbune 
din fiecare etaj al coliviei, 
introducînd altele goale care 
la un semnal vor coborî din 
nou în adînc, luînd drumul 
spre locurile de muncă ale 
minerilor.

In această zi, colivia a 
circulat fără întrerupere. Ac
tivitatea ei este, cum s-ar 
spune, barometrul care oglin
dește cum muncesc minerii 
în adînc. Din colivie vagone
tele cu cărbune pornesc gră
bite spre culbutor. De aici, 
pe banda de cauciuc rulantă, 
cărbunele se îndreaptă spre 
prepara ti e.

...Apele Jiului sînt negre

Un nou cuptop de topit oțel la U.D.U.M.P.
In anii regimului nostru 

democrat-popular, Uzina de 
reparat utilaj minier din Pe
troșani s-a dezvoltat într-o 
măsură considerabilă. Astfel, 
s-au lărgit secțiile existente, 
au fost introduse noi mașini 
și utilaje moderne de mare 
productivitate. In uzină pot 
fi văzute strunguri, mașini 
de găurit, raboteze și alte 
mașini-unelte fabricate pentru 
prima dată la noi în țară, iar 
altele importate din țările 
lagărului democratic.

Noiembrie, 783 de norme zii 
nice de cărbune, ăjungînd 
astfel ca acum să lucreze în 
contul lunii ianuarie 1957.

In lună octombrie minerii 
din brigadă fruntașului între
cerii socialiste Pavel Bôyte 
și-au întrecut normele de lu
cru cu 40 la sută, iar în pri
mele zile din luna noiembrie 
depășirile de normă au cres
cut la 43 la sută. Din bri- 

dezvoltă realizările în întrecere
condus de tehnicianul Romu
lus Furdui, și-a dezvoltat rea
lizările, îndeplinindu-și sarci
nile de plan pe prima deca
dă a lunii în proporție de 
109,2 la sută. De astă dată 
colectivul sectorului III este 
fruntaș pe mină. Acest fapt 
se datorește succeselor pe 
care le dobîndesc în crește
rea productivității muncii 
numeroase brigăzi de mineri. 
In prima decadă a lunii bri
găzile minerilor Cornel Ce-

Brigada de lăcătuși
— semn că muncitorii de la 
preparație muncesc din plin. 
Deodată sitele ..Zimmer“ au 
înceout să nu mai funcțione
ze cum trebuie. Dar n-au tre
cut decît cîteva clipe și la 
locul cu pricina a apărut 
brigada de lăcătuși condusă 
de tov. Mihai Maizenbach.

Munca a început cu febri
litate. In scurt timp utilajul 
a fost reparat și pus în stare 
de funcționare. Dan. ac'esta 
este un singur exemplu. Nu 
există zi în care brigada lă
cătușului Mihai Meizenbach, 
compusă din tov. Iosif Maierc- 
sak, Francisc Latkulik, Ioan 
Mățan și alții, să nu asigure 
prin repararea promptă a 
mașinilor și utilajelor buna 
desfășurare a muncii la pre
parație.

...7 Noiembrie. Apele Jiului 
sînt limpezi. Semn că prepa- 
rația și-a încetat activitatea. 
Imbrăcați în haine de sărbă
toare lăcătușii din brigada 
condusă de tov. Mihai Mei- 
zenbach, ca și milioanele de 
oameni ai muncii din lumea 
întreagă, sărbătoresc cea de

Lărgirea secțiilor existente 
cum sînt de pildă sculăria, 
construcțiile metalice, turnă
toria, înființarea unor noi 
secții ca cele de recondițio
nat pile, de produse de larg 
consum și altele a făcut să 
crească simțitor capacitatea 
de producție a uzinei.

O contribuție însemnată au 
adus la mărirea capacității de 
producție a uzinei precum și 
la sporirea productivității 
muncii inovatorii și fruntașii 
în producție. 

gădă făc parte minerii Si- 
mion Debuceanu, Carol Ham
za, Aron Sălaja, Petru Sălaja, 
Adalbert Pall și alții.

La 8 noiembrie, primă zi 
de desfășurare a întrecerii 
socialiste după aniversarea 
Marelui Octombrie, minerii 
din brigada tov. Pavel Boyte 
au dat peste plan 32 tone de 
cărbune.

A. PAN1Ș 
corespondent

nușa, Ioan Zilahi, Gheorghe 
Buia și altele și-au întrecut 
normele de lucru cu 26-55 lai 
sută.

iȘi colectivul sectorului 111 
de la mina Lupeni și-a dez-> 
voltat considerabil realizările. 
In primele 8 zile lucrătoare 
din luna noiembrie colectivul 
acestui sector, care este frun
taș pe întreagă Valea Jiului, 
a extras producția de cărbu
ne planificată pe perioada
1-15  noiembrie.

a 37-ă aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Succesele obținute de 
această brigadă în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie sînt 
deosebit de grăitoare. Inre- 
gistrînd zi de zi depășiri de 
normă de 65—78 la sută, lă
cătușii din brigada condusă1 
de .Mihai Meizembach au cin
stit ziua de 7 Noiembrie lu- 
crînd în contul anului 1956. 
In contul ultimelor luni din 
anul 1955 lucrează și echipele 
conduse de tov. Teodor Gol- 
da. Alexandru Mihăilă, Ioan 
Horga, Ilie Farcaș și altele 
de la Preparai ia Petrila.

...8 noiembrie 1954. Apele 
Jiului sînt negre. Semn că 
muncitorii de la preparație 
și-au început din nou activi
tatea. Ei muncesc pentru că 
alături de milioanele de oa
meni ai muncii din țara noas
tră să pună temelie trainică 
măreței construcții a socialis
mului ce se înalță în patria 
noastră

PETRU BUTUZA 
și MAR IA MOR AR U 

corespondenți

Recent colectivul Uzinei de 
reparat utilaj minier din Pe
troșani a sărbătorit o nouă 
și importantă victorie în lupta 
pentru dezvoltarea capacității 
de producție a uzinei.

In ziua de 7 Noiembrie, lă 
această uzină a intrat în 
funcțiune un nou cuptor de 
topit oțel. Aceasta înseamnă 
că pe viitor uzina va putea să 
fabrice un volum și mai mare 
de utilaje și piese din oțel ne
cesare bunului mers al pro
ducției de cărbune în minele 
din Valea Jiului.



Relațiile economice de tip nou — 
relații de prietenie și colaborare frățească

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis epoca celor mai 
profunde transformări din istorie. 
Schimbarea radicală pe care Revolu
ția din Octombrie a determinat-o în 
domeniul relațiilor între clase, prin 
instaurarea primei puteri în istorie a 
muncitorilor și țăranilor, a exercitat 
o puternică influență și în domeniul 
relațiilor între state. »

Clasicii marxism-leninismului au a- 
rătat că socialismul va fi epoca păcii 
și frăției între popoare. Statul sovie
tic, primul stat socialist din lume, a 
proclamat de la începutul existenței 
sale principiul păcii și prieteniei în
tre popoare ca principiu fundamental 
în organizarea relațiilor între state, 
luptînd în mod consecvent împotriva 
politicii imperialiste de subjugare a 
altor popoare.

După cel de al doilea război mon
dial, odată cu desprinderea unui șir 
de state din sistemul capitalist, s-a for
mat marele lagăr al democrației și 
socialismului. Intre statele care fac 
parte din acest lagăr au fost stabilite 
relații socialiste.

In zilele noastre, lagărul democra
ției și socialismului cuprinde o trei
me din omenire și a devenit o forță 
uriașă care exercită o influență deter
minantă asupra întregii conjuncturi 
internaționale.

In avangarda țărilor lagărului de
mocrat pășește marea Uniune Sovie
tică, țara care a construit în mod vic
torios socialismul și săvîrșește în pre
zent trecerea treptată spre comu
nism. Inaintînd pe calea Marelui Oc
tombrie, țările europene de democra
ție populară construiesc cu succes 
socialismul. Republica Populară Chi
neză, uriașa țară a celor 600 mili
oane de oameni, a terminat cu succes 
perioada de refacere și a trecut la 
construirea socialismului,

Marea forță a lagărului democra
ției și socialismului își are izvorul în 
comunitatea căilor, de dezvoltare so- 
cial-economică a țărilor componente, 
în caracterul comun al ideologiei lor, 
în unitatea scopului lor final. 900 mi
lioane de oameni luptă sub același 
steag — steagul marxism-leninismu
lui și al internaționalismului prole
tar, steagul păcii și frăției între po
poare

Țările lagărului socialist pornesc 
de la premisa că este posibilă coexis
tența pașnică a celor două sisteme — 
socialist și capitalist — că între țări 
cu sisteme economice diferite este pe 
deplin posibilă o colaborare îndelun
gată și că pentru aceasta există în ( 
primul rînd un asemenea temei ca 
profundul interes al popoarelor tutu
ror țărilor, indiferent de sistemul so
cial al acestora, pentru menținerea 
unei păci îndelungate și trainice

L
Relațiiie socialiste între țările lagă

rului democrat își găsesc o expresie 
vie în colaborarea frățească pe tărîm 
economic.

La baza relațiilor de tip nou între 
țările lagărului democrat stau princi
piile de neclintit ale satisfacerii reci
proce a intereselor și ale întrajuto
rării frățești în scopul avîntului eco
nomic general.

Factorul principal și hotăritor în 
crearea și dezvoltarea acestor relații 
este Uniunea Sovietică, ajutorul ei 
frățesc acordat țărilor dernocrat-popu- 
lare din Europa și Asia.

Uniunea Sovietică, mare putere 
industrială, dispunînd de o tehnică de 
prim rang, de agricultura cea mai me
canizată din lume, de o bogată expe
riență în construcția noii economii și 
culturi socialiste, acordă un conside
rabil ajutor operei de construire a so
cialismului în țările de democrație 
populară.

Relațiile de schimb între țările la
gărului democrat cunosc o dezvoltare 
continuă.

In timp ce pe piața mondial^ ca
pitalistă comerțul exterior este pentru 
moncpoliști un mijloc de asigurare a 
profitului maxim prin aservirea eco
nomică și politică a popoarelor din

GH. GHEORGHIU-DEJ 
membru în Biroul Politic al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popular» Romine

alte țări — pe piața mondială demo
crată comerțul exterior servește ca un 
important mijloc pentru dezvoltarea 
economică a țărilor respective. Depli
na egalitate în drepturi a părților, 
respectul față de partener, avantajul 
reciproc stau/la baza comerțului ex
terior între țările lagărului socia
list.

Schimburile de mărfuri pe piața 
mondială democrată se află în conti
nuă creștere, rezultat direct al creș
terii neîntrerupte a producției țărilor 
democrate. Noua piață nu cunoaște 
dificultăți de desfacere, crizele și stag
narea care caracterizează piața capi
talistă. Volumul comerțului între ță
rile lagărului democrat crește mereu 
— din 1948 pînă în 1952 el a cres
cut de peste 3 ori. Față de 1938, cînd 
comerțul U.R.S.S, cu țările europene 
în care s-a statornicit acum regimul 
democrat-popular reprezenta numai 
1,5 la sută din volumul comerțului 
exterior al U.R.S.S., în 1953 comer
țul cu aceste țări reprezenta 40 la 
sută din volumul comerțului exterior 
al U.R.S.S. In aceeași perioadă, co
merțul U.R.S.S. cu China a crescut 
de la 4 la sută la 18 la sută din vo
lumul comerțului exterior al U.R.S.S.

Dezvoltarea puternică și multilate
rală a economiei țărilor democrat- 
populare se exprimă în creșterea vo
lumului comerțului lor exterior. Intre 
1946-1952, volumul comerțului exte 
rior al Poloniei, Cehoslovaciei, Unga
riei și Bulgariei s-a mărit de 3-13 ori. 
In R. D. Germană el a crescut în 
comparație cu 1947 de 17,7 ori. In 
ceea ce’ privește Romînia, volumul 
comerțului ei exterior a crescut între 
1946--1952 de 14,45 de ori.

Toate acestea contrastează izbitor, 
cu situația de pe piața mondială caj- 
pitalîstă, unde volumul comerțului 
exterior se găsește aproximativ la 
nivelul anului 1929.

O particularitate importantă a noii 
piețe mondiale este caracterul plani
ficat al comerțului exterior al țărilor 
lagărului democrat. In timp ce piața 
mondială capitalistă, în virtutea legii 
anarhiei și concurenței în producție, 
este sfîșiată de contradicții ascuțite 
și supusă oscilațiilor spontane de con- 
juctură și crizelor — planurile de 
stat ale țărilor lagărului socialist, 

^care sînt elaborate în conformitate cu 
’cerințele legii dezvoltării planice, 
proporționale a economiei naționale, 
țin seama și de relațiile de colaborare 
economică. Coordonarea planurilor 
pe scara întregului lagăr socialist 
pe baza înțelegerii mutuale și a acor
durilor economice de lungă durată 
permite folosirea în condiții optime a 
resurselor de care dispun țările lagă
rului democrat. Acordurile economice 
de lungă durată asigură fiecărei țări 
mărfurile de care are nevoie și ga
rantează desfacerea mărfurilor ei pe 
piața externă. Existența unor legături 
economice stabile și îndelungafte 
creează perspectiva clară pentru dez
voltarea economiei și constituie una 
din principalele condiții ale construc
ției socialiste în țările democrat-popu- 
îare.

Schimbul echitabil de mărfuri, sta
bilitatea prețurilor, efectuarea decon
tărilor pe baza celei mai trainice mo
nede — rubla sovietică — 
ză interesele participanților 
țul pe piața democrată.

Marea superioritate a 
internaționale de tip nou asupra rela
țiilor capitaliste rezult| din faptul că 
ele sînt subordonate nu profitului 
maxim, ci țelului comun al satisfa
cerii cît mai depline a nevoilor mereu 
crescînde materiale și culturale ale 
oamenilor muncii, în concordanță cu 
legea economică fundamentală a so
cialismului. Datorită acestui fapt, re
lațiile dintre țările lagărului socialist 
se caracterizează prin colaborare 
tovărășească și ajutor reciproc, în 
vreme ce în lumea capitalistă domi-

tarantéa
la comer-

relațiilor

cel mai tare

cercurilor a-

nă legea potrivit căreia 
înghite pe cel mai slab.

Politica aventuristă a 
gresive din S.U.A. înrăutățește și 
dezorganizează comerțul țărilor ca
pitaliste, provoacă grave dificultăți 
economice și financiare țărilor subor
donate, intensifică pauperizarea ma
selor, ceea ce are ca rezultat o restrîn- 
gere și mai mare a capacității pieței 
mondiale capitaliste.

in comerțul internațional capita
list s-a creat o situație în care țările 
capitaliste, inclusiv cele occidentale, 
sînt silite sâ-și reducă producția pro
prie și să importe mărfurile pe care 
S.U.A. le constring să le cumpere în 
condiții înrobitoare.

Urmărind să monopolizeze piețele 
externe și resursele mondiale de ma
terii prime, imperialismul american 
distruge relațiile economice multila
terale, stabilite istoricește, și caută să 
le înlocuiască prin legături unilate
rale ale acestor țări cu S.U.A'.

Monopolurile americane se
duiesc să transforme chiar și țările 
din» Europa occidentală într-o piață 
de aprovizionare cu materii prime și 
semifabricate a industriei S.U.A. Lu
crurile au ajuns pînă acolo îneît în 
exportul unei țări industriale ca Fran
ța, greutatea specifică a produselor 
finite s-a redus de la 50,7 Ia sută, cît 
era în 1937, la 29,8 Ia sută în 1951, 
iar greutatea specifică a 
prime si 
de la 35,2

stră-

i materiilor 
semifabricatelor a crescut 

la sută la 47,7 la sută.

n,
colaborării economice fră-Datorită

țești dintre țările democrate și în
deosebi datorită ajutorului U.R.S.S., 
țările democrat-populare au căpătat 
posibilitatea de a lichida înapoierea 
economică și caracterul unilateral al 
dezvoltării economice moștenite de la 
capitalism.

După cum se știe, marile puteri im
perialiste, care și-au creat și dezvol
tat o industrie grea prin jefuirea șl 
aservirea altor popoare, duc o politică 
de menținere a țărilor slab dezvoltate 
în situația de anexe agrare și surse 
de materii prime.

Consecințele dezastruoase ale aces
tei politici imperialiste le-au cunoscut 
din plin în trecut și țările care s-au 
desprins din orbita imperialismului.

Dezvoltarea relativ slabă a indus
triei, starea înapoiată a agriculturii 
erau cu zece ani în urmă trăsătura 
caracteristică a Romîniei și altor Jări 
europene, unde în prezent se află la 
putere oamenii muncii. Romînia, unde 
capitalul străin deținea peste 90 la 
sută din petrol și între 70—90 la suta 
din celelalte ramuri industriale, era 
destinată de imperialiști să rămînă 
un hinterland agricol al puterilor a- 
pusene. Ea era tributară acestor pu
teri pentru cel mai simplu utilaj in- 
dtistrial. Orice încercare de a smulge 
din ghiarele trusturilor imperialiste 
una sau alta dintre bogățiile țării 
era rapid lichidată de „Standard Oii“, 
„Royaî Dutch Shell" și alte asemenea 
concerne, prin metode care sînt astăzi 
la ordinea zilei în Iran, Venezuela și 
alte țări.

Odață cu instaurarea puterii oame
nilor muncii, țările democrat-populare 
au dobîndit putința să se dezvolte pe 
calea industrializării, să ridice pro
ducția agricolă și să pășească pe dru
mul transformării socialiste a agri
culturii, să-și valorifice bogățiile na
turale, să-și sporească venitul națio
nal, să ridice nivelul de trai al oa
menilor muncii. In prezent, volumul 
producției industriale a Poloniei, 
Cehoslovaciei, Ungariei, Romîniei, 
Bulgariei și Albaniei depășește de 
mai bine de trei cri nivelul antebelic. 
Cehoslovacia și-a ridicat considerabil 
producția industriei pe cap da locui
tor; Polonia se află astăzi printre 
principalele țări industriale ale Euro- 

Í

pet în Romînia, Ungaria, Bulgaria 
mai mult de jumătate din venitul na
țional provine din industria socialistă. 
Țara noastră dispune astăzi de noi 
ramuri industriale, cum sînt: cons
trucția de mașini electrice, construc
ția. de mașini și unelte agricole, con
strucția de utilaj petrolifer și minier, 
construcția de mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, industria de 
coloranți etc. Baza tehnică a indus
triei noastre s-a lărgit.

In structura comerțului exterior al 
țărilor democrat-populare, produsele 
finite capătă de la an la an o greu
tate specifică tot mai mare. Romînia' 
exportă în prezent, alături de produse 
petrolifere, agricole, forestiere — u- 
iilaj petrolifer, motoare electrice, u- 
nele mașini-unelte, negru de fum, 
sodă caustică, precum și utilaje com
plexe pentru fabrici de ciment, cără
mizi și țigle etc.

Nici una din țările democrat-popu
lare nu ar fi putut săvîrși un aseme
nea salt fără ajutorul Uniunii So
vietice. Istoria nu cunoaște un alt caz 
cînd o mare putere industrială să fi 
ajutat în mod atît de eficace un șir 
de state mici și mari să-și făurească 
o industrie, așa cum face U.R.S.S. 
Este caracteristic faptul că între 
1948—-1953 livrările de utilaj indus
trial și mașini din U.R.S.S. pentru 
țările democrat-populare au crescut 
ele peste 10 ori.

Monopolurile americane inundă 
piețele țărilor slab dezvoltate cu tot 
felul de mărfuri neesențiale, în timp 
ce exportul de mașini-unelte și alte 
utilaje necesare pentru dezvoltarea 
industrială a acestor țări este cu totul 
neînsemnat. Din valoarea globală a 
exportului american în india, care a 
fost în 1951 de 463 milioane de do
lari, mașinile-unelte au reprezentat 
doar 0,5 milioane dolari; mașinile- 
unelte exportate în Indonezia repre
zentau 0,1 la sută din totalul expor
tului american în această țară.

In spatel; așa-zisului „ajutor” a- 
merican și al frazelor răsunătoare 
despre „misiunea civilizatoare” a 
S.U.A. se ascunde cel mai cinic bu- 
siness colonial, s’e ascunde politica 
de frînare a dezvoltării economice a 
țărilor înapoiate în scopul jefuiri! bo
gățiilor lor naturale și epuizării for
țelor lor de producție. Astfel, mono
polul „United Fruit Company”, care 
a concentrat în mîinile sale expor
tul de banane din țările Americii La
tine, obține un profit de 600 la sută 
față de capitalul investit. In general 
monopolurile americane obțin de pe 
urma investițiilor de capital în străi
nătate un profit de 3—5 ori mai mare 
decît în interiorul Statelor Unite. 
Stoarcerea acestor profituri colosale 
se face pe seama exploatării sălbatice 
a populației țărilor slab dezvoltate. 
Zeci de milioane de oameni din țările 
coloniale și dependente din Africa, 
Asia, America de Sud trăiesc în con
dițiile unei foamete permanente.

Monopolurile străine, însușind o 
parte însemnată a bunurilor create 
din munca popoarelor, lipsesc țările 
slab dezvoltate de mijloace pentru 
crearea unei industrii proprii, con- 
damnînd astfel aceste țări la depen
dență economică față de puterile im
perialiste.

De multe decenii puterile imperia
liste elaborează tot felul de „programe 
de dezvoltare și bunăstare“ a coloni
ilor și țărilor dependente. Dar toatei 
aceste, țări continuă să fie lipsite de 
o industrie a mijloacelor de produc
ție. Republica Populară Chineză în 
numai 5 ani de la proclamarea ei, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice a ajuns 
să producă utilaj pentru industria 
metalurgică, electroenergetică și pe
troliferă, automobile, tractoare, loco
motive și avioane. Producția mijloa
celor de producție față de 28,8 la sută 
în 1949, reprezintă astăzi 42,3 la sută 
din întreaga industrie a Chinei; în

(Continuare in pag. 3-a)
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cîteva cincinale China va fi o țară 
cu o puternică industrie modernă.

Adevărul este că așa-numitul „aju
tor acordat țărilor slab dezvoltate” 
de către S.U.A. nu este decît un 
pretext pentru atragerea acestor țări 
în orbita planurilor agresive ameri
cane șl pentru aservirea lor ș’i mai 
accentuată. Țările care au fost incluse 
în așa-numitul punct 4 al programu
lui Truman de „ajutorare a țărilor 
slab dezvoltate“ n-au văzut înălțîn- 
du-se pe teritoriul lor întreprinderi 
industriale sau centrale electrice, me
nite să le ridice economicește; în 
schimb au văzut construindu-se aero- 
droame militare americane, arsenale, 
lagăre de instrucție, conducte de 
petrol, drumuri strategice, baze pen
tru submarine ș.a.

Cît privește așa-zisele „credite” în 
dolari, vorbește de la sine un ase
menea fapt ca acela dezvăluit de re
vista americană „U. S. News and 
World Report“, că față de suma de 
210 milioane de dolari acordată de 
S.U.A. în întreaga perioadă postbe
lică drept „ajutor” celor 20 de țări 
din America Latină — monopolurile 
americane au obținut numai din in
vestițiile directe de capital făcute în 
1951 în aceste țări aproape un miliard 
de dolari profit.

In multe țări slab dezvoltate, cer
curile Conducătoare au renunțat la 
iluzia că S.U.A. le vor ajuta să-și 
construiască o industrie; ele au ajuns 
să respingă „ajutorul” american și să 
se ferească cu grijă de el.

In aceste condiții este pe declin 
legitimă părerea ce se manifestă tot 
mai puternic în țările slab dezvoltate 
că îmbunătățirea situației poate fi ob 
ținută înainte de toate prin dezvolta
rea economiei naționale pe baza pro
priilor resurse și a lărgirii legături
lor comerciale cu toate țările, în con
diții avantajoase pentru ambele părți 
In aceste țări crește tot mai mult in
teresul pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările lagărului democratic.

III.
Colaborarea economică între ță

rile lagărului socialist are un caracter 
multilateral. In afară de comerțul 
exterior, acordarea de credite, coope
rarea în vederea sprijinirii unuia 
dintre participanți să-și dezvolte ie- 
sursele naționale în interesul între
gului lagăr al democrației, ajutorul 
tehnico-științific, specializarea ca
drelor și schimbul de experiență în 
producție constituie tot atîtea forme 
de colaborare economică între URSS 
și țările democrat-populare.

Ajutorul tehnico-științific pe care
U.R.S.S. îl acordă țărilor democrat- 
populare se realizează pe linia livră
rilor complexe de utilaj pentru întregi 
obiective industriale, pe linia intro
ducerii în producție a celor mai 
înaintate metode, pe linia sprijinirii 
dezvoltării bazei de materii prime prin 
prospecțiuni geologice, organizarea 
metodelor moderne de extracție a 
cărbunelui, petrolului, minereului etc. 
Ajutorul tehnic al U.R.S.S. economi
sește țărilor democrat-populare su
me uriașe, ieftinește costul construc
țiilor și darea în exploatare a obiec 
iivelor industriale, înlesnește însuși
rea rapidă a noilor produse. Automo
bilele poloneze, tractoarele romînești, 
locomotivele ungurești sînt fabricate 
după proiecte sovietice și după teh
nologia sovietică.

O însemnătate tot mai mare capătă 
colaborarea dintre țările democrat- 

populare. Astfel, la construirea podu
lui de peste Dunăre de către Romînia 
$i Bulgaria șî-au dat sprijinul ală 
turi de U.R.S.S., Polonia, Cehoslova
cia și Ungaria. O convenție romîno- 
ungară prevede colaborarea dintre 
cele doua țări în vederea utilizării 
gazului metan romînesc pentru dez
voltarea industriei chimice în intere
sul ambelor țări

Relațiile economice dintre țările 
lagărului socialist sînt o întruchipare 
via a principiului internaționalismu
lui proletar ; toate țările lagărului so
cialist sînt interesate vital în dezvol
tarea la maximum a forțelor de pro
ducție ale fiecăreia din ele, întrucît a- 
ceastă dezvoltare întărește forța eco
nomică a întregului lagăr ; iar forța 
lagărului democrației și socialismu
lui, unitatea sa indestructibilă consti
tuie condiția hotărîtoare pentru suc
cesul construcției socialiste în aceste 
țări.

Coordonarea tovărășească a pla
nurilor de stat, diviziunea socialistă 
a muncii reprezintă o nouă treaptă 
superioară la cafe s-a ridicat colabo
rarea frățească a țărilor lagărului so
cialist pe tărim economic. In cadrul 
acestei colaborări, fiecare țară vede 
putința să dezvolte în primul rînd 
acele ramuri pentru care ea dispune 
de condiții naturale ș’i economice mal 
favorabile. Coordonarea planurilor, 
pornind de la cunoașterea temeinică 
a posibilităților și resurselor fiecărei 
țări democrate, ține seama de nece
sitatea de a dezvolta în primul rînd 
resursele naționale ale fiecărei țări în 
interesul întăririi întregului lagăr.

In prezent, țările democrat-popu- 
lare își îndreaptă eforturile principale 
spre ridicarea agriculturii și sporirea 
producției obiectelor de consum. 
Colaborarea frățească * pe piața 
mondială democrată dă putință 
fiecărei țări democrat-populare să 
mobilizeze mijloace și foriî e tot 
mai importante spre obținerea într-un 
timp relativ scurt a unei sporiri con 
siderabile a producției de mărfuri 
agroalimentare și de materii prime 
pentru industria obiectelor de con
sum, în vederea asigurării dezvoltă
rii mai departe a economiei și a îm
bunătățirii nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Mersul ascendent al economiei în 
țările democrat-populare în perioada 
construirii socialismului nu este lipsit 
de greutăți de creștere. In direcția 
înlăturării unor asemenea greutăți și 
îndeosebi înspre lichidarea dispro
porției ivite între dezvoltarea indus
triei și a agriculturii își îndreaptă în 
prezent eforturile partidul și guvernul 
nostru. In această direcție își mobili • 
zează forțele și alte țări democrat- 
populare, în economia cărora s-au 
produs asemenea disproporții.

Proiectul de Directive pentru dez
voltarea agriculturii în următorii
2-3  ani, care urmează a fi supus Con
gresului al II-lea al Partidului Mun
citoresc Romín, este un program vast 
de sporire pe toate căile a producției 
agricole. Prin aplicarea lui, țara noa
stră va cunoaște un nou avînt al dez. 
voltării economiei și o ridicare sim
țitoare a nivelului de trai și cultură 
al poporului.

Noi simțim și în această împreju
rare sprijinul frățesc al Uniunii So
vietice, care ne livrează diferite tipuri 
de mașini agricole, îngrășăminte, 
precum și numeroase mărfuri de con 
sum popular.

Efortul țărilor democrat-populare 
înspre ridicarea buneistări a oameni

lor muncii își găsește expresia ș> în 
structura comerțului lor exterior, în 
cieșterea greutății specifice a livrări
lor de mașini și produse agricole, pre
cum și a obiectelor de consum popu
lar

Capacitatea regimului democrat- 
popular de a lichida disproporțiile ivite 
in economie, pe baza aprecierii știin- 
¡ifice a cauzelor și a căilor de înlă
turare a acestor (disproporții, apar
tenența la lagărul socialist și în pri
mul rînd sprijinul permanent al ma
rii Uniuni Sovietice constituie un iz
vor de siguranță și încredere cu pri
vire la asigurarea mersului invincibil 
spre socialism.

Colaborarea frățească pe tărîm e- 
conomic între U.R.S.S. și țările de- 
mocrat-populare este o nouă mărtu
rie a superiorității socialismului asu
pra capitalismului

*
Creșterea, întărirea și înflorirea 

pieței mondiale democrate contras
tează profund cu destrămarea, îngus
tarea și continua dezorganizare a 
pieței mondiale capitaliste.

In condițiile actuale piața capita
listă nu mai este piața unică atot
cuprinzătoare. Paralel cu ea există 
piața mondială! democrată, ceea ce 
creează și o altă perspectivă — pers
pectiva dezvoltării și lărgirii comer
țului Internațional între toate țările 
lumii, indiferent de deosebirile de 
sistem social, pe baza reciprocității 
de interese șl a egalității în drepturi 
— perspectivă pentru care militează 
Uniunea Sovietică șl țările demo- 
crat-populare. Pentru o astfel de pers
pectivă acționează cercuri tot mai 
largi de diferite opinii în țările ca
pitaliste.

Cercurile imperialiste din S.U.A., 
care au intrat într-un impas atît în 
politica lor externă cît și în politica 
internă, resping însă această perspec
tivă. Ele pregătesc noi provocări și 
aventuri militare.

De aceea, posibilitatea de a rea
liza perspectiva lărgirii relațiilor e- 
conomice intern; tonale este indiso
lubil legată de lupta popoarelor pen
tru pace și securitate.

De 37 de ani, din primul moment 
al existenței sate, Uniunea Sovietică 
se găsește în fruntea acestea lupte mă
rețe. Ea pășește ferm și consecvent 
pe calea întăririi relațiilor interna
ționale în conformitate cu neclintita 
sa politică externă — politică de men
ținere și consolidare a păcii în lumea 
întreagă de dezvoltare ș’i întărire a 
legăturilor economice internaționali*, 

„Experiența noastră — spunea ma
rele Lenin în primii ani ai Puterii 
sovietice — ne-a creat convingerea 
neclintită câ numai o atenție uriașă 
pentru interesele diferitelor națiuni 
înlătură terenul pentru conflicte, înlă
tură neîncrederea reciprocă, înlătură 
teama de orice fel de intrigi, creează 
acea încredere, în special a muncito
rilor și țăranilor care vorbesc limbi 
diferite, fără de care sînt absolut cu 
neputință șf relațiile pașnice între po
poare și dezvoltarea cu mai mult sau 
mai puțin succes a tot ceea ce este de 
valoare în civilizația contemporană**.

Relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și țările democrat-populare, cimentate 
prin legături trainice de totală încre
dere reciprocă și respect, prietenie sin- 

și ajutor mutual dezinteresat, 
cotfst i tu ie pentru toate popoarele lumii 
o măreață pildă însuflețitoare.

(Articol apărut în „PENTRU 
PACE TRAINICĂ, PENTRU DE
MOCRATIE POPULARĂ!", nr. 
45 (313).

’ Manifestări sportive
EQTBĂL

Minerul Lupeni — Metalul Reșița 
2—1

Lâ Lupeni s-a desfășurat dumini
că meciul de fotbal, în cadrul cate
goriei B, între Minerul din localitate 
și Métáiul Reșița. De-a lungul Cefor 
90 minute de joc, ambele echipe âu| 
desfășurat un joc bun, au luptat cu 
mteres pentru victorie. Au marcat: 
Filimon (minutul 20) și Nemeș (mi
nutul 52) de la Minerul Lupeni și 
Seleș (minutul 22) de la Metalul 
Reșița.

De la Minerul Lupeni a-au eviden
țiat Filimon si lancu, iar de la Me
talul Reșița teodorescu și Seleș.

★

In deschidere a avut loc meciul de 
fotbal între Minerul II Lupeni și Me
talul Cugir, terminat la egalitate: 
1-1

I. C1ORTEA 
corespondent

Minerul Petroșani —
Locomotiva Tg. Mureș 0—0

La Petroșani s-a desfășurat în ca
drul categoriei A, meciul de fotbal 
între Minerul Petroșani și Locomoti
va Tg. Mureș. Ambele formații au 
prestat un joc de slabă factură tehni
că. înaintările ambelor echipe s-au 
pierdut în combinații inutile.

La începutul primei reprize gaz
dele au avut inițiativă, însă înain
tași ca Paraschiva, Farcaș I și Gá
bor nu și-ău creeat poziții de șut și 
n-au tras la poartă.

★

in cea de ă 23 a etapă ă campio
natului categoriei A la fotbal s-aii; 
mai înregistrat următoarele rezultat«

Flamura roșie Arad — C. A.
3—0; Dinamó București — Locomo
tiva București 2—1; Dinamó Orașul 
Staiin — Știința Cluj 2—1; Locomo
tiva Timișoara — Flacăra Ploești 
0—0; Metalul Cîmpia Turzii — Ști
ința Timișoara 3—3; Progresul O- 
radea — Metalul Hunedoara 0—1.

TIR
La concursul de tir „Cupa 7 Noiem

brie” organizat de Comitetul raional 
de cultură fizică și sport din Petro
șani au participat 4 echipe, totali
zând un număr de 25 sportivi. Con
cursul a constat din probă 3x10, e- 
chipe mixte. Cu prilejul acestui con
curs s-a obținut următorul clasament 
pe echipe: I. Minerul I.M.P.; 11. Școa
la sportivă de tineret, anul III; III. 
Minerul Lupeni.

La individual băieți s-au remarcat» 
Jupiter Munteanu, Érnest Zabor și 
Ioân Necșa, iar la individual fete au 
obținut rezultate bune tov. Silvia En- 
culescu, Luiza Pocol și Aurelia Pășea.

VAS1LE HLOPEȚCH1 
corespondent

O expoziție de desene 
și acuarele care oglindește 

aspecte din Valea Jiului
Zilele acestea s-a deschis în sala 

A.SI.T. a clubului ,,Gh. Apostol" din 
Petroșani o expoziție de desene și 
acuarele. Acestea surprind aspecte 
variate din realitățile Văii Jiului, 
fiind executate de studenții, studen
tele și membrii corpului didactic al 
Institutului de Arhitectură din Bucu
rești, veniți la practică pe șantierele 
de construcții.

Expoziția este deschisă în perma
nență între orele 9—20, pînă la data 
de 15 noiembrie.

Infopmații
Vineri 12 XI. a. c. are loc la ca

binetul de partid Petroșani o consfă
tuire cu toți propagandiști’ care con
duc cercurile și cursurile din în- 
vațămîntul de partid, de la învăț^ 
mîntul politic al cadrelor didactice, 
medici și actorii Teatrului de stat.

Prezența propagandiștilor este obli
gatorie.



4 STEAGUL ROȘU

Grandioasa paradă militară și demonstrația 
de 7 Noiembrie a oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 7 Noiembrie a avut loc în Piața 

Roșie din Moscova o mare paradă 
militară în cinstea celei de a 37-ai 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — sărbătoare a 
întregului popor.

Piața Roșie în haine de sărbătoare 
este de o sobrietate măreață. Pe fa
țada Muzeului de Istorie se pot ve
dea cifrele: „1917“ și „1954“, înca- 
drate în coroane aurii. Clădirea din 
țața Kremlinului este împodobită cu 
steaguri și pînze roșii, cu ghirlande 
verzi. In centrul fațadei se află por
tretele lui V. I. Lenin și I. V. Stalin, 
iar cu litere de aur stă scris: „Ina-

Se dă comanda și subunitățile mi
litare se regrupează sprinten, pregă- 
tindu-se pentru marșul solemn.

...Parada este deschisă de tineri 
toboșari. Purtînd steaguri, cu pan
glicile ordinelor fîlfîind, trec prin 
piață batalioanele mixte ale elevilor 
Academiei Militare „Frunze“, ale A- 
cademiei Militaro-Politice „Lenin“, 
ale Academiei trupelor blindate și 
mecanizate, ale Academiilor de geniu 
și de aviație militară. Trec grănicerii 
— străjeri ai frontierelor sovietice, 
care păzesc cu vigilență pămîntul 
patriei lor. La paradă iau parte elevii 
Școlii superioare maritime militare!'1' 
„Frunze“, întemeiată acum 253 de 
ani. Trec artileriștii. Prin fața tribu
nei înaintează mitraliere antiaeriene 
de mare calibru, instalații cu reacție. 
Trase de tractoare, trec puternice 
sisteme de artilerie, printre care unele 
care n-au existat la parada trecută.

Imediat după parada militară, în 
Piața Roșie â început demonstrația 
oamenilor muncii. Plini de voioșie ei 
treceau prin fața Mausoleului, salu- 
tînd pe conducătorii partidului comu
nist și guvernului sovietic. i

In fruntea coloanelor de demon
stranți din raionul Proletarski, în 
Piața Roșie pășesc salariații uzinei 
de automobile „Stalin". Ziua de 7 
Noiembrie este pentru ei o zi deose
bit de fericită și memorabilă: acum 
30 de ani, Ia 7 Noiembrie 1924, în 
fruntea coloanei de demonstranți ai 
uzinei de automobile au trecut pri1 
mele zece autocamioane sovietice, fa- 

inte, spre victoria comunismului I" 
In tribune au luat loc oaspeții — 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din capitală, oameni de știință, scri
itori, artiști, colhoznici sosiți din re
giunea Moscova, deputați ai Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și ai Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R., membrii 
delegațiilor străine care se găsesc în 
prezent la Moscova. Sînt de față 
membrii corpului diplomatic, atașați 
militari.

Cu cîtevâ minute înainte de orele 
zece, la tribuna Mausoleului urcă, în 
aplauzele furtunoase ale asistenței, 
conducătorii partidului comunist și 
guvernului sovietic.

★
bricâte în întregime de către oamenii 
sovietici din materiale din țară.

împreună cu întreaga țară, locui
torii din Moscova participă activ Ia 
îndeplinirea grandiosului program de 
dezvoltare rapidă a producției arti
colelor de consum popular. Artico
lele fabricate de întreprinderile tex
tile, de încălțăminte și alte întreprin
deri ale industriei ușoare din Mos
cova sînt renumite în întreaga țară. 
Lucrătorii acestor întreprinderi au 
dat anul acesta peste plan diferite 
mărfuri în valoare de peste 1 miliard 
ruble. La 7 Noiembrie, colectivul 
combinatului „Triohgornaia Manu- 
faktura“, de pildă, raportează cu mîn- 
drie că în primele zece luni ale a- 
cestui an au fost produse 4 milioane 
metri țesături peste plan.

Prin’ Piața Roșie trec constuctoril. 
Și ei au întîmpinat sărbătoarea în
tregului popor cu noi succese în mun
că. In zece luni ei au construit în ca
pitală peste 500.000 m. p. de supra
față de locuit și 20 de școli noi.

Trec muncitorii și funcționarii din 
raionul Zamoskvorecie din capitală. 
Printre ei se află colectivul uzinei 
electromecanice „Vladimir Ilici“. La 
această întreprindere productivitatea 
muncii a sporit în acest cincinal cu 
70 la sută.

Prin față tribunelor trec construc
torii de mașini-unelte, muncitori și 
ingineri de la uzinele „Krasnîi Pro
letarii“ și „Ordjonikidze", metalur- 
giștii de la uzina „Serp i Molot“ 
(„Secera și Ciocanul“), muncitorii 
de Ia alte uzine si fabrici.

„Să trăiască și să se întărească

La orele zece precis pe poarta Tur
nului Spaski apare într-un autoturism 
deschis mareșalul Uniunii Sovietice, 
N. A. Bulganin, ministrul Apărării 
al U.R.S.S. Comandantul parăzii mi
litare, generalul de armată K- S. 
Moskalenko, îl întîmpină pe N. A. 
Bulganin și-i dă raportul.

Mareșalul Bulganin trece în re
vistă trupele care iau parte la pa
radă, le saluta și le felicită cu prile
jul sărbătoririi aniversării Revoluției 
din Octombrie. Ostașii răspund la , 
salut prin urale călduroase.

Mareșalul Bulganin urcă apoi la 
tribuna Mausoleului și rostește o cu- 
vîntare.

★
prietenia de nezdruncinat și colabc»- 
rarea dintre popoarelor țărilor demo- 
crat-populare și Uniunea Sovieijcă 1" 

Această chemare a răsunat de ne
numărate ori în Piața Roșie.

Oamenii sovietici adresează tutu
ror popoarelor chemarea: „Luptați 
pentru interzicerea armelor atomică, 
cu hidrogen și a celorlalte arme de 
exterminare în masă, pentru reduce
rea generală a armamentelor".

Demonstranții poartă un mare pa
nou pe care sînt scrise cuvintele: 
„Trăiască prietenia dintre popoarele 
Angliei. Statelor Unite ale Americii 
și Uniunii Sovietice, în lupta lor pen
tru slăbirea continuă a încordării in
ternaționale, pentru preîntîmpinareă 
unui nou război și asigurarea unei 
păci trainice în întreaga lume 1“

Pe o altă pancartă este scris: „Să 
se întărească prietenia și colaborarea 
între popoarele Uniunii Sovietice și 
popoarele Franței și Italiei în lupta 
lor pentru pace, împotriva reînvierii 
militarismului german, pentru crearea 
securității colective în Europa!"

In piață apar mereu noi și noi co 
Ioane de oameni, răsună acordurile 
muzicii.

Demonstrația oamenilor muncii, 
care a durat cîteva ore, a fost înche
iată de o coloană de sportivi care 
purtau flamuri de mătase în culori vii.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Moscova a constituit o mărturie vie 
a unității de nezdruncinat între po
porul sovietic, partidul comunist și 
guvernul sovietic, o mărturie a înflo
ririi puternice a forțelor creatoare ale 
Țării Sovietice.

Sărbătorirea în străinătate 
a celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
R. P. CHINEZĂ

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
La 6 noiembrie a avut loc la Pe

kin adunarea festivă a reprezentan
ților vieții publice din capitala R. P. 
Chineze consacrată celei de a 37-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

Adunarea a fost deschisă de Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Asociației 
pentru prietenia chino-sovietică. Cu 
acest prilej, Sun Țin-lin, '-vicepreșe
dintă a Asociației pentru prietenia 
chino-sovietică, a rostit o cuvîntare.

P. F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.P. Chineză, care a luat cuvîntul 
la adunare, a rostit urări în cinstea 
celei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie și 
a prieteniei de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și chinez.

R. P. UNGARA

BUDAPESTA (Agerpres) ,—M.T.L
La 6 noiembrie a avut loc ședința 

solemnă a Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia, a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare și Consiliului Frontului 

■ Popular Patriotic din Ungaria, con
sacrată celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Raportul asupra celei de a 37-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost prezentat de Bela 
Szalai, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria.

R. D. VIETNAM
HANOI (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații anunță că 
în seara zilei de 6 noiembrie a avut 
loc la Teatrul „Grand” din Hanoi, 
capitala Republicii Democrate Viet
nam, ședința solemnă consacrată celeî 

' de a 37-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie:

In cadrul ședinței, Ton Duk Tang, 
președintele Asociației pentru prlete- 

inia vietnamo-sovietică, a vorbit despre 
^însemnătatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Sub un cer cenușiu de toamnă, 
purtînd steaguri roșii care fîlfîiau în 
vînt, s-a strîns duminică în piața 
I. V. Stalin o mare mulțime de oa
meni ai muncii din Capitală, pentru 
a sărbători 37 ani de la Revoluția din 
Octombrie, care a zguduit lumea din 
temelii, vestind popoarelor nașterea 
unei noi ere în istorie.

...Coloanele uzinelor, fabricilor, in
stituțiilor purtau portrete, placarde, 
panouri cu realizări în cinstea marii 
sărbători.

Mulțimea adunată în piață fremăta 
ca în zilele de mare sărbătoare.

„U.R.S.S. ! U.R.S.S. !" — minute 
de-a rîndul, fără încetare, a scandat 
mulțimea, ca un singur glas țîșnit 
dintr-un piept uriaș, cuvintele aces
tea în care se înmănunchiau dragos
tea și recunoștința nețărmurită a po
porului nostru față de Uniunea So
vietică, încrederea adîncă în consec
venta politică de pace a Uniunii So
vietice — politică îndreptată împo
triva pericolului unui nou război, 
pentru realizarea unei destinderi în 
relațiile internaționale.

...O mare mîndrie se citește pe 
chipurile muncitorilor din întreprin
derile fruntașe.

Colectivul uzinelor „Grivița Roșie" 
se mîndrește cu faptul că în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie a ridicat pro
ductivitatea muncii cu 4,96 la sută, 
față, de 2 la sută, cu cît își luase an

gajamentul, că din materialele eco
nomisite s-a reparat o locomotivă cu 
reparație generală exterioară și două 
vagoane de călător* cu reparație pe
riodică.

Muncitorii și tehnicienii de la u- 
zinele „Semănătoarea“ îți vorbesc 
cu bucurie despre cele 15 semănători 
și 15 secerători-legători și cele 9,5 
tone piese de schimb pe care le-au 
dat peste plan în întrecerea în cin
stea zilei de 7 Noiembrie, despre cei 
83.000 lei economisiți, față de 35.000 
lei, cît era angajamentul inițial.

Alături de oamenii muncii din u- 
zine și fabrici, se aflau numeroși oa
meni de știință de la institutele A- 
cademiei R.P.R., oameni ai artei și 
literaturii.

...Oră 10. Apariția la tribună a 
conducătorilor partidului și guvernu
lui și a ambasadorului U.R.S.S. este 
întîmpinată cu ovații vii, prelungi.

In tribuna centrală iau ioc tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol, L. G. Melnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, I. 
Chișinevschi, Chivu Sfbica, Al. Mo- 
ghioroș, general de armată Emil Bod- 
năraș, Miron Constăntinescu, P. Bo- 
rilă, C. Pîrvulescu, acad. prof. dr.
C. I. Parhon. acad. M. Sadoveapu,
D. Coliu, N. Ceaușescu, general lo
cotenent AI. Drăghici, M. Dalea, la- 
noș Fazekaș, Constanța Crăciun, L. 
Răutu. Sorin Tomă, Ghizela Vass, 
general locotenent L. Sălăjan, Liuba 

Chișinevschi, general locotenent Gh. 
Pintilie, Stelian Moraru, Ștefan Lun- 
gu, Erou al Muncii Socialiste, Cornel 
Fulger, Florian Dănălache.

In tribună se află numeroși invitați.
Mitingul este deschis de tov. Flo

rian .Dănălache, prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R.

Ia cuvîntul tov. Chivu Stoica, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
prirn vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Cuvîntarea sa despre în
semnătatea istorică mondială a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie a 
fost deseori subliniată de ovațiile 
puternice ale participanților la mi
ting.

Vorbește apoi ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, L. G. Mel- 
nikov

Zecile de mii de participanți la 
miting au adoptat prin ovații prelun
gite și urate textul unei telegrame de 
salut adresate guvernului sovietic și 
Comitetului Central al P.C.U.S. Te
legrama a fost citită de mecanicul 
cincisutist Ștefan • Lungu, Erou al 
Muncii Socialiste.

★

Ore întregi s-a revărsat apoi din 
piața Stalin acest șuvoi de oameni 
cuprinși de o bucurie nestăvilită — 
bucuria cu care oamenii muncii din 
patria noastră au sărbătorit a 37-a 
aniversare a Marelui Octombrie.

___________ANGLIA * '

LONDRA (Agerpres). — TASS
La 6 noiembrie s-a inaugurat Lună 

prieteniei anglo-sovietice printr-un 
mare miting care a avut loc în sala 
„Empress Hali”, cea mai mare sală 
dîn Londra. In sala pavoazată cu 
drapelele de stat ale Uniun’d Sovie
tice și Marii Britanii, s-au adunat 
’peste 9.000 de oameni ai muncit en
glezi pentru a sărbători cea de a 37-â 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Profesorul Offord, reprezentantul 
Asociației pentru prietenia anglo- 
sovietică, și V. G. Iakovlev, șeful de
legației culturale sovietice, au rostit 
scurte cuvîntări de salut. Apoi Per- 
cy Belcher, secretar general al sindi
catului muncitorilor din industria 
tutunului, a înmînat ambasadorului 
U.R.S.S. la Londra, I. A. Malik, un 
mesaj de salut adresat oamenilor 
muncii sovietici, semnat de peste I1 
milion de membri ai sindicatelor și 
cooperativelor din Mărea Britanie.

FRANȚA
PARIS (Agerpres). — TASS
In seara zilei de 5 noiembrie, la 

Velodromul de iarnă din Paris a 
avut loc un miting organizat de Par
tidul Comunist Francez în cinstea 
celei de a 37-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
La miting au participat zeci de mii 
de locuitori ai Parisului.

Participanții la miting au ascultat 
cu mare atenție raportul prezentat 
de Jacques Duclos.
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