
Trăiască cea de a 37-a 
aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie, măreața sărbătoare a 
forțelor păcii și democrației!

Marea sărbătoare a forțelor păcii și democrației
Alături de popoarele lumii întregi, po

porul rornîni salută ou căldură cea de a 
37-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — eveniment de în
semnătate excepțională în istoria popoa
relor. In ziua de 7 Noiembrie 1917 ma
sele de muncitori, și țărani conduși de 
partidul proletariatului din Rusia, au răs
turnat puterea capitaliștilor și moșierilor, 
trecând la construirea unei societăți noii, 
socialiste.

In anii ce ®u urmat marele Lenin a ela
borat tin program științific de transfor
mare a Rusiei într-o mare putere înain
tată. Sub conducerea înțeleaptă a P.CU.S. 
Comitetul Central în frunte cu Iosuf 
Viissarionovici Stalin, poporul sovietic 
a desfășurat o uriașă muindă crea
toare, a .lichidat moștenirea grea a trecu
tului, înfăptuind cu succes planul leninist 
de construire a socialismului. Astăzi, ma
rea Țară a Socialismului are o industrie 
puternică multilateral dezvoltată, o agri
cultură socialistă, cea maii mecanizată din 
lume.

Cea de a 37-a aniversare a Revoluției 
Socialiste din Octombrie găsește poporul 
sovietic în plin avîint creator pentru în
făptuirea vastului program elaborat de 
Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
în vederea dezvoltării agriculturii și spo
ririi bunurilor de larg consum.

Ziua de 7 Noiembrie este sărbătorită de 
popoarele țărilor de democrație populară 
ca semn a propriei lor eliberări. Partidele 
comuniste și muncitorești din R.P. Chi
neză și din celelalte țări de democrație 
populară Conduc cu înțelepciune lupta 
pentru dezvoltarea armonioasă a econo
miei, pentru ridicarea buneistări a poporu
lui. Strânsa colaborare frățească dintre 
el©, ajutorul multilateral pe care îl pri
mesc din partea Uniunii Sovietice le asi
gură un viitor luminos.

In condiții de aprigă lupta pentru pline, 
pace și libertăți democratice, sărbătoresc 
această aniversare și proletarii lumii ca
pitaliste. Aici și în special în S.U.A mili
tarizarea economici și intensificarea Cursei 
înarmărilor fac să sporească necontenit 
mizeria maselor populare.

In țările de sub dominația capitalului 
crește zi de zi combativitatea clasei mun- 
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citoaire. In frunte ou partidele comuniste 
și muncitorești, proletariatul acestor țări 
opune jefuitorilor muncii sale și asupri
torilor săi, un front tot mai puternic și mai 
combativ. Marea mișcare contemporană 
pentru pace a luat o amploare așa de 
mare incit cercurile reacționare cele mai 
agresive sînt nevoite să țină seama de ea.

Oamenii muncii din raionul Hunedoara, 
sărbătoresc ziua de 7 Noiembrie prin ob
ținerea de noi succese în industrie și a- 
gricultură. De pildă la Combinatul meta
lurgic „Gh. Gheorghiiu-Dej“ alături de 
sute de muncitori din secțiile auxiliare 
care și-au depășit cu mult propriile lor 
angajamente ce și le-au luat în cinstea 
acestei sărbători, se află oțelarii cuptoru
lui electric. Ei au reușit să-și depășească 
planul de producție pe luna octombrie cu 
5,35 la sută. Fruntașe s-au situat echipele 
conduse de Haiduc Florea și Jurca Florian 
care au reușit să elaboreze cu 8.56 la 
sută mai mult oțel special peste plan. 
Demne de remarcat sînt și succesele ob
ținute de oțelarii din echipele conduse de 
Bîrlea Traian. Petroiescu loan, Drîngă 
Alexandru, oare au elaborat în aceiași 
lună 15 șarje rapide de oțel.

Avîntul 'întrecerii socialiste care se des
fășoară cu mult succes în cadrul sectoru
lui laminoare, deținătorul „Drapelului 
roșu“ pe ramura respectivă pe țară, nu a 
încetinit. Laminatorii în cinstea acestei 
mărețe sărbători au dat zeci și zedi de 
tone de laminate peste plan. In fruntea 
întrecerii se află muncitorii .conduși de 
maiștrii Andreșescu Gheorghe și Constan
tin Petru.

De asemeni, pe șantierele întreprinderii 
401 construcții se folosesc cele mai moderne 
mașini și utilaje ca, macarale, betoniere, 
esoavatoare, etc., sosite din marea țară a 
socialismului. Toate acestea fac da locuin
țele muncitorilor de la orașul nou să fie 
construite în timpul cel mai scurt, iiar 
procesul de producție să fie ușurat ou 
mult Succese frumoase în executarea a- 
cestor lucrări au obținut brigăzile com
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„Prima revoluție bolșevică a smuls 
prima sută de milioane de oameni din 
ghiarele războiului imperialist și ale 
păcii imperialiste. Revoluțiile urmă
toare vor smulge întreaga omenire din 
ghiarele unor asemenea războaie și 
ale unor astfel de păci“.

V. I. LENIN

„Importanța mondială a Revoluției 
din Octombrie nu constă numai în fap
tul că reprezintă un început măreț al 
unei țări în acțiunea pentru ruperea 
sistemului imperialist și că constituie 
primul focar al socialismului în ocea
nul țărilor imperialiste, ci și în faptul 
că formează prima etapă a revoluției 
mondiale și baza puternică a desfășu
rării ei ulterioare".

I. V. SIALIN
★

plexe în fruntea cărora se aifilă zidarii 
Olteanu loan, Bîrlea Damian și alții care 
și-au depășit sarcinile de plan cu 50%.

La uzinele „Victoria" Călan, serviciul 
de desfacere al uzinei a livrat unităților 
contractante cu peste 200 la sută mai 
multe vase negre față de luna septembrie, 
cu 80 la sută mai multe vase emailate. In 
producerea acestor bunuri s-au evidențiat 
muncitorii din echipele conduse de Spînu 
Victor și Sincaș Alexandru.

In scopul obținerii de recolte sporite Ia 
hectar în anul care urmează, membrii gos
podăriilor agricole colective, a întovărăși
rilor și țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale din satele și comunele raionului 
nostru, au reușit să obțină în campania a- 
gricolă de tomna însemnate succese în 
muncă. Astfel făcînd arături pe suprafețe 
mari de teren cu ajutorul tractoarelor pri
mite de la S.M.T. Orăștie, membri gospo
dăriei agricole din Rcpoltall Mare au ter
minat cu succes însămînțatul griului de 
toamnă. De asemenea și țăranii muncitori 
din satele comunei Teliuic au reușit să 
însămînțeze înainte de termen întreaga su
prafață planificată cu grîu de toamnă. In 
fruntea acestor munci se află țăranii mun
citori Vlad Abel, Lucaci Petru din Teliuc, 
colectiviștii Ocoș Petru, Munteanu Gheor
ghe și alții.

Pentru oamenii muncii din raionul Hu
nedoara, sărbătorirea lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice a constituit un nou prilej 
de intensificare a muncii cultural-educa
tive. Ou această ocazie au fost ținute zeci 
și zeci de conferințe, atît în orașul Hune
doara, centrele muncitorești, olt și în cele 
mai îndepărtate sate ale raionului. Ca ur
mare a acestor conferințe precum și a 
pătrunderii cărții sovietice în mijlocul 
țăranilor muncitori, în raio.nul nostru pe 
zi ce trece se mărește numărul celor ce 
aplică metodele avansate ale agriculturii 
sovietice.

Sărbătorind a 37-a aniversare a istoricei 
zile de 7 Noiembrie, oamenii muncii din 
raionul nostru, asemeni celor ce muncesc 
în întreaga țară își îndreaptă privirile cu 
și mai multă dragoste și recunoștință că
tre măreața patrie a Revoluției Socialiste, 
reazimul păcii și libertății popoarelor.

in cinstea marii sărbători
..... ........

Mai multă fonta și oțel
Prin repunerea în funcțiune intr-un timp 

record a fuimalelor nr. 1, 2 și 3, care au 
fost în reparație, colectivul de furnaliști 
din Combinatul metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, pe lingă faptul că le-au smuls 
cea mai mare cantitate de fontă de pînă 
acum, au realizat și economii la materiile 
prime care, depășesc suma de 60.000 lei.

Reducînd procentul de fontă declasată 
la numai 1,5 la sută, prim-topiitorii furoa- 
liști Muntea Lăpăduț, Avram Iosif, Sau 
Alexandru șl alții, ajută pe oțeiari să ela
boreze mai mult oțel de calitate. In acest 
fel, echipa de oțeiari condusă de primto- 
pi'torul Bîrlea Traian a reușit ca în cins
tea zilei de 7 Noiembrie să dea patriei 
172 tone oțel peste graficul de producție 

. VLAD IOAN și ACHIM AUREL
corespondenți voluntari

Laminate peste prevederile 
planului

Laminator,ii Combinatului metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, deținători ai „Dra
pelului roșu" de fruntași pe ramură de 
producție, au muncit neobosiți pentru ca 
să-și îndeplinească angajamentele luate in 
cinstea aniversării a 37 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie. 
Rezultatele cele mai bune în această direc
ție le-a obținut, pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie, echipa prim-laminatorului Cozma 
Gheza, care prin buna organizare a lo
cului de muncă și folosirea din plin a 
laminorului, a dat paste prevederile pla
nului cu 26,30 la suită mai multe laminate.

Un exemplu în muncă îl constituie și 
schimbul condus de maistrul Andrășescu 
Ion, care și-a realizat planul pînă la a- 
ceiași dată, în proporție de 122,80 la sută.

COSTEA SOFIA
i , corespondentă voluntară

, ■ •-----

Cu planul anual îndeplinit
Colectivul de muncitori, tehnicieni și 

ingineri ai secției mecanice din Combina
tul metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" au 
sărbătorit de curînd un mare eveniment; 
secția lor lucrează din ziua de 18 octom
brie în contul anului 1955. Frumoasa rea
lizare se datorește în primul rînd extin
derii și aplicării în masă a metodelor so
vietice, a bunei organizări a locului de 
muncă și avântului ce l-a luat întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. In frunte se numără strungarii Ba- 
laj Alexandru, Rusu Aurel. Bordei loan. 
Bocor Ștefan și alții care și-au depășit 
sareinile de plan între 90 și 115 la sută

LOBONȚ MOISE
i . corespondent voluntar
i ------•-----

Succesele minerilor 
din Ghelar

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, tot mai 
multe brigăzi din cadrul minei Ghelar. au 
obținut însemnate sucfcese în mărirea can
tității de minereu extras. Una din aceste 
brigăzii este cea condusă de Duma Nico- 
iae, care, prin introducerea pentru prima 
dată în abatajul de minereu a mașinii da 
încărcat cu aier comprimat, a dat pesta 
angajamentul luat 198 tone de minereu.

Rezultate deosebite a înscris și brigada 
de Ia orizontal tineretului condusă de To
ma Moise (Pașa), precum și echipele în 
fruntea cărora sînt Tufa loan și Toma 
Moise II, care în cuirsul lunii octombrie 
au realizat depășiri a sarcinilor față de 
plan între 2 și 12 la sută.

PELMUȘ NICOLAE 
corespondent voluntar



Lenin și Stalin în Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
...Februarie 1917.
Avîntul grandios al mișcării revoluțio

nare cuprinsese toată muncitorimea Retro
gradului care era în fierbere. Grevele po
litice din sectoare diferite înlănțuiau în- 
treg orașul transformîndu-se într-o grevă 
politică generală. Peste tot au loc demons
trații și se iscă ciocniri cu polițiia Deasu
pra mării de capete a maselor de munci
tori ce demonstrau, fîlfîiau steaguri roșii 
pe care erau caligrafiate lozincile: „Jos 
țarul!“, „Jos războiul!“, „Vrem pîine !“.

Lenin și Stalin discută problemele revoluției.

Dezarmînd poliția și jandarmeria, munci
torii se înarmează și transformă greva po
litică și demonstrațiile în încercări de in
surecție. înnebunit de spaimă și mînie 
țarul porunci să se pună capăt imediat 
dezordinelor din capitală Dar, această „po
runcă" era zadarnică. Trupele din Petro
grad refuză să tragă în muncitori, alătu- 
rîndu-se în mare număr poporului răscu
lat. Rînd pe rînd miniștrii și generalii 
ți.riști sînt arestați de muncitorii și solda
ți: râ scula ți care eliberară în același timp 
pe deținuții politici din închisori. Dobo- 
rirea absolutismului țarist încunună vic
toria revoluției din februarie...

Vestea succesului dobîndit de insurecția 
din Petrograd se rîspîndi ca fulgerul și în ; 

.celeipite orașe, pe front, etc. însuflețind 
masele revoluționare. £a ajunse în scurt 
timp și la Lenin care se găsea exilat în 
Elveția și care m acele clipe era frămân
tat de dorința arzătoare de a par
ticipa in mod direct la evenimentele re
voluționare ce aveau loc în Rusia. Do
rința aceasta era greu de realizat și ex
trem de riscantă, deoarece nu era deloc 
-ușor să se smulgă din Elveția și să treacă 
prin țările Antantei sau prin Germania 

■ pentru a ajunge în Rusia.
„Ce chin e pentru noi toți să rămânem 

aici în astfel de timpuri", — scria Lenin
In cele din urmă, folosind antagonis

mele din lagărul imperialist, Lenin împre
ună cu un grup de emigranți politici reuși 
să treacă prin Germania îndreptîndu-se 

’ spre patrie, spre Rusia cuprinsă de revo
luție. In seara zilei de 3 (16) aprilie, Lenin 
sosi în stația Beloostrov fiind întâmpinat 
cu un entuziasm de nedescris de mun
citorii din Sestrorețc și de o delegație a 
muncitorilor din Petrograd, în fruntea Că
reia pășea Stalin. Aceeași primire avu loC 
și în gară la Petrograd, după care Lenin, 
de pe înălțimea unui automobil blindat, 
rosti primul său discurs după muiți ani 
de exil, prin care chema masele la luptă 
pentru victoria revoluției socialiste.

Primirea iubitului conducător și învăță
tor al proletariatului internațional s-a 
transformat pe ioc într-o uriașe demon
strație revoluționară.

Intorcîndu-se în patrie. Lenin își închină 
toată puterea sa de muncă activității revo
luționare. Prin celebrele teze din aprilie 
Lenin înarmează printre altele partidul 
proletariatului cu ur program genial, con- 

creț, de luptă pentru trecerea de la revo
luția burghezo-democratică la revoluția 
socialistă. In acest timp Lenin sprijinit 
de Stalin și de cei mai apropiați tovarășă 
ai săi de luptă, înfruntă cu tărie și de
mască în fața maselor, manevrele trădă
toare ale menșevicilor și socialiștilor-revo- 
luționiari care, apărînd cu. toate forțele pu
terea burgheziei afirmau că Rusia nu este 
încă matură pentru revoluția socialistă.

Căutînd să unească și mai strîns parti
dul, Lenin pregăti c<u grijă Conferința a

Vll-a a bolșevicilor cere, luînd drept bază 
tezele lui Lemn, a adoptat linia leninistă, 
îndrumînd partidul spre lupta pentru 
transformarea revoluției burghezo-demo- 
cratice în revoluție socialistă. La această 
Conferință, Lenin și Stalin demască cu tă
rie poziția dușmănoasă partidului, a lui 
Kamenev, Rîkov, Piatakov, Buharin și a 
puținilor partizani ai acestora. Din acest 
moment, partidul bolșevic pe baza hotărâ
rilor Conferinței, desfășoară o susținută 
muncă politică de organizare a maselor.

Lenin și Stalin conduc eu dexteritate 
lupta maselor în această perioadă a re
voluției, cînd condițiile noi cereau parti
dului o tactică abilă și eficace. Zilnic apă
reau în „Pravda" articolele lui Lenin care 
dovedeau o energie inepuizabilă. In decurs 
de 4 luni, ei scrie peste 150 de articole și 
'cîtevă broșuri prin care educă profund 
masele în spiritul combativității și organi
zării lor, fiind în același timp nelipsit din 
mijlocul lor, în fața cărora lua deseori 
cuvîntul și din rîndul cărora făurea ar
mata politică a revoluției. Zi de zi, ceas de 
ceas, el pregătea cu grijă această armată 
în vederea luptelor ce aveau să vină. 
Simplicitatea plină de adevăr a expresiilor 
lui Lenin se înrădăcina adine în conștiin
ța maselor populare care sorbeau cu ne
saț, fiecare cuvânt rostit.

4-

Alături de Lenin, muncea neobosit cel 
mai devotat și apropiat tovarăș al său 
de luptă I. V. Stalin. El se găsea în cen
trul întregii activități practice a partidu
lui, lua parte directă la conducerea activi
tății Comitetului din Retrograd al parti
dului, conducea „Pravda", scria numerose 
articole atît în „Pravda" cit și în „Soldat- 
skaia Pravda" îndrumînd activitatea bol
șevicilor în cursul campaniei municipale 
din Petrograd. Alături de Lenin, Stalin 
participă la lucrările Conferinței pe în
treaga Rusie a organizațiilor militare ale 
partidului și organizează demonstrația is
torică de la 18 iunie <1 iulie) care desfă- 
șurîndu-se sub lozincile partidului bolșe
vic!. a constituit o adevărată trecere în re
vistă a forțelor partidului. După acest e- 
veniment, menșevicii și socialiștii-revolu- 
ționari în cîrdășie cu burghezia și cu ge
neralii gărzilor albe, s-au năpustit cu fu
rie asupra partidului bolșevic devastând 
localul redacției „Pravda" și a altor ziare 
pe care le-au interzis apoi, arestând mai 
muiți militanți de vază ai partidului șj 

începînd dezarmarea Gărzilor Roșii. Des
fășurând o campanie sălbatică de repre
siuni aspre împotriva bolșevicilor, contra
revoluția învinui pe I^țnin de „înaltă tră
dare" și de organizare a unei răscoale ar
mate. urmărind prin aceasta uciderea ge
niului conducător al revoluției proletare. 
Partidul fu nevoit și de data aceasta — 
Ia 5 luni de la răsturnarea țarismului — să 
se adune din nou în mod clandestin, iar 
pe iubitul său conducător I<enin, să-l as
cundă în adîncă ilegalitate.

Stalin conduce efectiv în această perioa
dă, Comitetul Central și organul central 
al partidului care apărea sub diferite de
numiri. In aceste condiții vitrege se în
truna la Petrograd Congresul ai VI-lea al 
partidului ale cărui lucrări fură conduse 
de Stalin, avînd alături pe Sverdlov. In 
rapoartele prezentate la Congres, Stalin 
formulează cu claritate sarcinile și tactica 
partidului în lupta pentru revoluția socia
listă. Cînd la Congres se puse în discuție 
chestiunea dacă Lenin trebuie să se pre
zinte în fața tribunalului contra-revolu- 
ționar al Guvernului Provizoriu, Kamenev 
Rîkov, Troțki și alții, erau de părere că 
Lenin trebuie să se prezinte, deși cunoș
teau bine faptul că acesta va duce la a- 
aasinarea conducătorului revoluției. Apă
rînd cu devotament viața genialului con
ducător al revoluției, Stalin se pronunță 
cu hotarîre împotriva prezentării lui Le
nin în fața tribunalului contra-revoluțio- 
nar, hotărîre care fu pronunțată și de 
Congres

Urmând directivele lui Lenin și condus 
de Stalin, Congresul al VI-lea a devenit 
Congresul pregătirii insurecției, orientând 
partidul spre insurecția armată, spre cuce
rirea dictaturii proletariatului.

„Perioada pașnică a revoluției a luat 
sfârșit" — declară Stalin — „a început pe
rioada nepașnică, perioada încăierărilor și 
a exploziilor"..

★
Pregătind minuțios insurecția armată, 

partidul bolșevic mobiliza la timp masele, 
zdrobind complotul contra-revoluționar al 
lud Kornilov, fapt care nu a dus nici o 
clipă la încetarea luptei împotriva gu
vernului Kerenski. Bolșevicii continuau să 
demaște cu tărie in fața maselor acțiunea 
guvernului Kerenski, a menșevicilor și a 
sociali știlor-revoluționari care favorizau 

Gărzile revoluționare asaltează Palatul de iarnă.

în mod obiectiv complotul contra-revolu
ționar al lui Kornilov.

După zdrobirea lui Kornilov influența 
bolșevicilor în Soviete și în popor crescu 
simțitor. Sovietul din Petrograd se pro
nunță în favoarea politicii bolșevice. De 
asemenea Sovietul de deputați ai muncito
rilor din Moscova, trece și el de partea 
bolșevicilor. Avîntul revoluției creștea ne
încetat, bolșevicii făcând intense pregătiri 
în vederea dezlănțuirii insurecției. Lenin 
schiță planul insurecției, precizând felul 
cum trebuie folosite unitățile militare, 
flota și Gărzile Roșii.

La 10 octombrie 1917, se ținu ședința is
torică a C.C. al partidului care hotărî dez
lănțuirea la o dată foarte apropiată a in
surecției. In bazinul Donețuflw, în Ural, la 

Helsingfors, la Kronstadt, pe frontul de 
sud-vest, etc. fură trimiși împuterniciți al 
partidului care să organizeze insurecția 
în provincie. Pe lângă Sovietul din Petro
grad fu creat Comitetul Militar Revoluțio
nar, oare deveni statul major legal al in
surecției. In ședința lărgită a C.C. din 16 
octombrie, fu ales un Centru de paritd în 
frunte cu Stalin, pentru conducerea prac
tică a insurecției.

Kamenev și Zinoviev care se pronun
țaseră împotriva insurecției, dezvălluiră 
prin presă dușmanului, hotărîrea Comite
tului Central de a dezlănțui insurecția. In- 
cunoștiințați de trădători, dușmanii revolu
ției își strângeau în grabă forțele. Insă, 
era zadarnic acest lucru, deoarece nimic 
nu mai putea opri marșul triumfal al Re
voluției Socialiste.

★
In dimineața zalei de 24 octombrie, (6 

noiembrie) Kerenski trimise automobile 
blindate la redacția organului central al 
partidului „Rabocii Puți", însă în urma in
dicațiilor date de Stalin, Gărzile Roșii șl 
soldațîi revoluționari respinseră atacul, a- 
siguirmd apariția la timp a ziarului care 
publica un apel cu lozinca răsturnării Gu
vernului Provizoriu.

Cu aceasta insurecția a început.
Lenin sosi la SmOlnii în noaptea de 24 

octombrie (6 noiembrie) luând în mâinile 
sale conducerea directă a insurecției și 
chiar în zaua următoare Garda Roșie și 
trupele revoluționare ocupară gările, poș
ta, telegraful, ministerele, B-anca de Stat, 
etc. In aceeași zi, marinarii de pe crucișă
torul „Aurora" îndreptând tunurile asupra 
Palatului de Iarnă — unde se ascunsese 
Guvernul Provizoriu — vesti începutul erei 
Marii Revoluții Socialiste. Apelul publicat 
de către bolșevici „Către cetățenii Rusiei" 
anunță răsturnarea Guvernului Provizoriu 
burghez și trecerea puterii de stat în 
mîinile Sovietelor. In noaptea de 7 spre 
8 noiembrie, Palatul de lamă fu luat cu 
asalt de muncitorii soldații și marinarii 
revoluționari care în iureșul lor arestară 
Guvernul Provizoriu.

In aceste condiții când insurecția victo
rioasă de la Petrograd era în toi. se des
chise la Smolnîi al II-lea Congres general 
al Sovietelor, care proclamă trecerea între
gii puteri în mâinile Sovietelor și adoptă 
decretul asupra păcii...

Rînd pe rînd, armata revoluției în frun
te cu partidul bolșevic zdrobi toate încer
cările și atacurile contra-revoluționare ale 
lui Kerenski, Duhonin. Kamenev, Zinoviev, 
etc. îndreptate împotriva puterii sovietice. 
In decurs de 3—4 luni revoluția sovietică 
cuprinsese întreaga tară extinzând puterea 
sovietică atît de rapid îneît Lenin denumi 
aceasta „Marșul triumfal".

Inspirând și organizînd Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, conducând cu fer
mitate și prudență partidul și clasa mun
citoare la luptă, Lenin și Stalin au asigu
rat victoria strălucită a Revoiuției Socia
liste din Octombrie, creînd astfel primul 
stat din lume al muncitorilor și țăranilor



Cel mai vrednic colector
In aceste zale de toamnă, cînd soarele 

apune mai devreme și răsare mai târziu, 
când Ceața învăluie diminețile în mantia 
cenușie, întâlnești pe ulițele comunei Peștiș 
același om de o statură nu prea înaltă, 
vorbăreț și plin de viață. Este colectorul 
Toma Emilian pe oare țăranii muncitori 
dan comună îl cunosc destul de bine, îi 
cunosc și munca lui.

In câteva vorbe schimbate cu acest om care 
te întâmpină de la distanță prietenos, afli 
multe lucruri bune. Cel mai interesant lu
cru este că el, în calitate de colector, mun
cește pe baza unui plan întocmit în fiecare 
dimineață pe câte 30 de gospodării; că el 
țăran muncitor din satul Josani, și-a pre
dat lia timp și în întregime toate cotele 
datorate statului, devenind astfel exemplu 
viu în fața țăranilor muncitori.

A fi colector — spune Toma, nu-i lucru 
ușor, dar e o cinste ca prin munca ta de 
lămurire pe care o desfășori în rândul ță
rănimii, să contribui la o mai bună apro
vizionare a populației muncitoare cu pro
duse alimentare și a industriei socialiste 
cu materiile prime necesare.

Și într-adevăr acest lucru l-a însuflețit 
pe colectorul Toma, care fie soare, ploaie 
sau vînt, nu lipsește niciodată de la postul 
său, lămurind țăranilor muncitori impor
tanța politicii partidului în problema co
lectărilor, îndemnîndu-i totodată să răs
pundă prin fapte grijii pe care le-o poartă 
statul nostru democrat-popular. Mulți ță
rani muncitori, printre care Topor Sabin, 
Vlaidu P. Cireașă, Bistrian Beni din satul 
Josani, Iovan Nicolae din Peștșul Mic și 
atâția alții din comună, care, la îndemnul 
colectorului și-au achitat cu drag cotele 
cuvenite statului, au găsit în Toma Emi- 
lian un bun îndrumător și sfătuitor, un om 
care știe să pătrundă în sufletul fiecărui 
țăran muncitor.

Dar, despre colectorul Toma nu vorbesc 
numai oamenii, ci vorbesc și faptele, care 
au făcut ca comuna Peștiș să se situeze 
printre comunele fruntașe pe raion în pre
darea cotelor. O privire aruncată peste ci
frele din registrul C.S.C. Hunedoara care 
arată că pînă la data de 31 octombrie pla
nul la grâu a fost realizat în proporție de 
95 la sută, la porumb 80 la sută, fîn 88 
la sută, lapte de vacă 79 la sută, de oaie 
sută la sută, lină sută la sută, etc. îți în
tăresc convingerea că, în comuna Peștiș 
colectorul Toma Emilian a muncit și a con
tribuit la creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, la înflorirea patriei.

S. R. S, C. în sprijinul 
agriculturii

Străduindiu-se să aducă contribuția "a 
la lupta ce se desfășoară recent în țara 
noastră pentru dezvoltarea agriculturii, 
Societatea pentru răspîndirea științei și 
culturii, subfiliala Hunedoara, desfășoară 
în acest sens o susținută activitate, în sa
tele raionului nostru. Astfel, în perioada 
de la 10 octombrie și pînă în prezent, au 
fost organizate numeroase conferințe cu 
caracter agricol, la care au participat 
peste 4.000 țărani muncitori.

Lectoratul Simeria de pildă, unde este 
președinte tovarășul Lădaru, intensificând 
munca de propagandă în rîndul maselor, 
a organizat împreună cu lectorii subfilialei 
adunări populare, în cadrul cărora s-a 
prelucrat proiectul de Directive a Con
gresului al II-lea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 
ani. Totodată lectoratul din Simeria s-a 
îngrijit să organizeze asemenea adunări și 
în satele Uroi, Săulești, Simeria Veche, 
unde s-a ținut conferința intitulată : „Ex
periența sovietică ajutor prețios pentru 
«placarea Directivelor Congresului al II-lea 
al partidului1'. De asemenea in satele Chi- 
tid și Bățălari peste 200 țărani munci
tori au participat la conferința ; „Un mare 
program de dezvoltare a agriculturii în 
tara noastrăiar la Teliuc țăranii munci
tori au manifestat un viu interes fată 
de conferința : „Dezvoltarea producției ve
getale în țara noastră, în lumina proiec
tului de Directive al celui de al II-lea 
Congres al P.M.R.”, ținută de tovarășul 
Crișovan Petru.

MUNTEANU GHEORGHE
corespondent voluntar

Pe frontul agriculturii
★ ★

Roadele bunei organizări a muncii
Comuna Teliuc cu toate că este un 

centru muncitoresc unde o mare parte din 
oameni se îndeletnicesc cu mineritul, are 
și o suprafață importantă de pământuri 
destul de roditoare, pe care țăranii mun
citori le muncesc cu multă dragoste. Re
coltele bune obținute în anul acesta aiu 
contribuit la creșterea simțitoare a nive
lului de trai al țăranilor muncitori, cons
tituind totodată un puternic stimulent 
pentru îndeplinirea la timp și în întregime 
a obligațiilor față de stat. Răspunzând a- 
jutorului dat de clasa muncitoare, țăra
nii muncitori din satele comunei Teliuc 
și-au îndeplinit cu conștiinciozitate da
toria cetățenească de a termina campania 
agricolă de toamnă și de a preda cotele 
către stat reușind ea în acest an să fie 
fruntași pe raion.

Datorită muncii politice desfășurate de 
organizația de bază din comună, ai că
rei secretar este Zăvoian Nicolae, țăranii 
muncitori au înțeles că terminarea însă- 
mînțăriior și predarea în întregime a co
telor datorate statului, constituie una din 
principalele lor îndatoriri. Cu toate că la 
unele produse ca ; porumb, floarea soare
lui și cartofi, termenele ultime de preda
re a cotelor aiu fost fixate pentru sfîrșitiul 
lunii octombrie și începutul lui noiem
brie, ei au predat aproape întreaga can
titate din aceste produse.

Succesele obținute în campania agricolă 
de toamnă, precum și în campania de co
lectare a produselor de vară nu au dus 
la auitoiiniștire, dimpotrivă Comitetul exe
cutiv al sfatului popular cu sprijinul or
ganizației de bază, a luat măsuri pentru 
o și mai bună organizare a muncii în 
campania de colectare a produselor de 
toamnă.

In adunarea ținută cu obștea salului, s-a 
arătat țăranilor muncitori importanța pre
dării cotelor în întregime și la timp.

Pentru buna desfășurare a campaniei a- 
gricotle de toamnă și a campaniei de colec

Corespondenții sătești popularizează succesele din agricultură
• Muncitorii gospodăriei anexe agrozoo

tehnice „Minerul IV“ secția Călan. în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și-au îndeplinit 
angajamentele luate — ne scrie tovarășul 
Tuza loan din Călan. Zilele trecute a 
fost terminată insămînțarea orzului de 
toamnă pe o suprafață de 43 ha. din care 
14 ha. au fost semănate în cruce. In aceas
tă muncă s-a evidențiat tractoristul Kiș 
Mihai, care folosind la tractoare un cuplaj 
de 3 semănători și-a depășit zilnic norma 
cu 2 hectare. Colectivul de muncitori al 
acestei secții, a terminat recoltatul porum
bului de pe o suprafață de 33 hectare, a 
cartofilor de pe o suprafață de 17 hectare, 
făcând și selecționarea lor. In campania de 
recoltare s-a remarcat în deosebi brigada 
condusă de tovarășul Bene® Haralambie 
care și-a depășit zilnic sarcinile ce-i re
veneau.

In sectorul vaci eu lapte prin buna în
grijire și hrănire a vacilor, și aplicarea 
rațională a mulsului de 3 ori pe zi, făcîii- 
du-se de fiecare dată masaj ugerului, se 
evidențiază brigada condusă de tovarășul 
BîJă Dionisie, care pînă în prezent și-a 
depășit sarcina anuală la producția de 
lapte cu 640 litri.

* In comuna Ilăjdat, s-au format în fie
care circumscripție electorală colective de 
țărani muncitori, fruntași în muncile a- 
gricole și predarea cotelor către stat ; ne 
informează tov. Gherman Elena, care ală
turi de deputați desfășoară o muncă susți
nută în mijlocul țăranilor muncitori. Ca 
rezultat, planul la însămînțările de toam
nă a fost realizat sută la sută. In același 
timp planul de colectări pe întreaga co
mună pînă în ziua de 2 noiembrie a fost 
realizat la griu în proporție de 91 1a sută, 
la porumb 90 la sută, iar la alte boabe a 
fost realizat sută la sută. Și de data a- 
ceasta, membrii întovărășirii „7 Noiem
brie" din această comună, au fost primii 
care au terminat în întregime însămînțările 
de toamnă și și-au predat toate cotele da
torate statului.

tare, Comitetul executiv al sfatului popular 
și colectorul, au împărțit comuna în mai 
multe sectoare în care echipe formate din 
țărani muncitori fruntași în campania de 
recoltare, colectare și însămînțări de toam
nă, deputați și agitatori își desfășoară ac
tivitatea.

îndrumat de organizația de bază, Colec
torul comunal a organizat evidența clară 
a colectărilor, urmărind îndeaproape reali
zarea ritmului zilnic planificat, care de 
altfel a fost ou mult depășit. El este con
trolat zilnic de Comitetul executiv al sfa
tului popular comunal.

In fruntea celor care au terminat mun
cile agridole și care au predat cotele au 
fost membrii de partid Boj Lăscuț, Opriișa 
Eremie din Teliuicul superior, țăranii mun
citori Vlad Ioachim, Aida Simion din 
C.inclș, deputați ai sfatului popular ca Her- 
ban Alexandru și țăranii muncitori ca 
Manciu Ioachim. Herban Anti, (Cecău) din 
satul Cerna, iar din satul Lingina primii 
care au terminat însămînțările de toamnă 
și au predat cotele sânt Avramescu loan. 
Modîlcă Samoilă și alții. Exemplul lor a 
fost urmat și de ceilalți țărani muncitori.

In adunările organizației de bază s-a a-, 
nalizat munca desfășurată pentru realiza
rea planului de colectări. Ca urmare a a- 
cestui fapt, s-au luat măsuri de întărire 
a muncii acolo unde activitatea se desfă
șura mai ștab. Țăranii muncitori fruntași 
în aceste munci au fost popularizați la 
gazeta de perete și tabla de onoare, iar 
codașii au fost criticați.

Succesele obținute în comuna Teliuc! do
vedesc odată mai mult că acolo unde 
munca este temeinic organizată, unde exis
tă preocupare și stăruință din partea or
ganelor de stat, tar organizația de bază 
sprijină și îndrumă activitatea acestora, se 
obțin rezultate bune. Drept rezultat, comu
na Teliuc a terminat însămînțările încă de 
la data de 31 octombrie.

Fruntași în campania de însămînțări și 
predarea cotelor sînt țăranii muncitori 
Frențoni Carol ’(Ciuprea), Cerbeleu loan 
din Nădăștia inferioară. Sas Iosif (Bojanu) 
și Petri Mihai din Hășdat, care și-a ter
minat însămînțările de toamnă și și-aiu 
predat toate cotele.

• Tovarășul Groza Ioan, din comuna 
Rapodtul Mare, ne informează că în a- 
ceastă comună țăranii muncitori au depus 
tot interesul pentru a termina la timp lu
crările de recoltat' și însămânțările d.e 
toamnă.

Aceasta a făcut ca în ziua de 2 noiem
brie pisarul însămînțărilor să fie realizat 
în întregimei, desfășurîndu-se mai departe 
lupta pentru depășirea lui. Pentru a tra
duce în fapt prevederile proiectului de 
Directive ale partidului privind sporirea 
producției agricole, țăranii muncitori au 
executat lucrările de pregătire a terenuri
lor pentru însămînțat după regulile agro
tehnice. Sămînța folosită pentru însămîn- 
țări a fost aleasă de bună calitate, cură
țită și tratată.

• Pe drumul indicat de partid, țăranii 
muncitori din satul Cerișor se bucură de 
o viață din zi în zi mai fericită și îmbel
șugată — ne scrie corespondentul Poanta 
Gheorahe. Prin munca de lămurire și în
drumare desfășurată de organizația de 
partid și activiștii Comitetului raional de 
partid, țăranii muncitori din atest s<at s-au 
convins de avantajele pe care le pot ob
ține în întovărășire® zootehnică de creștere 
a oilor. Astfel 71 de familii și-au unit de 
bună voie peste 60 hectare pjșiune și 900 
oi in întovărășirea zootehnică pe care au 
denumit-o ,.l Mai". In comitetul de con
ducere aii întovărășirii, țăranii muncitori 
au ales pe cei mai harnici și buni gospo
dari ai satului, care de altfel au depus pri
mii cereri pentru a intra în întovărășire; 
cum sînt țăranii muncitori Poanta Simion, 
Groaicea Petru, Vinca Cozma și alții.

Deputatul Pus Viorel
Ou pași grăbiți, după terminarea oare

lor de lucru la mină, deputatul Pus Viorel 
se îndreptă spre sediul sfatului popular. 
Acolo, stând de vorbă cu președintele Lupu 
Lăscuț, a aflat că unii din țăranii munci
tori din circumscripția sa au predat toate 
cotefle și au terminat însămînțările de 
toamnă, alții însă nu ieșiseră la cîmip și a- 
veau și o parte din cotele datorate statu
lui nepredate. Pe aceștia din uirmă îi notă 
într-un carnet, cu gândul da atunci când 
va cădea seara să treacă, să stea de vorbă 
cu ei, să-i lămurească asupra importanței 
predării cotelor la timp, dînd exemple de 
urmat pe cei fruntași.

Seara... După ci leva ore de odihnă și 
consultații de materiale în legătură cu 
problemele muncii politice în perioada de 
toamnă la sate, deputatul Pus Viorel se 
grăbește spre casele cetățenilor. In drumul 
lui, întâlnește pe țăranul muncitor Zăvoia- 
nu Alexandru. O clipă de gîndire și își 
amintește că și acest țăran muncitor mai 
are de predat o anumită cantitate din cote.

11 oprește din urmă și din vorbă în vor
bă ajunge la miezul problemei; predarea 
cotelor și însămînțările de toamnă. A 
doua zi, .la îndemnul lui, țăranul muncitor 
s-a îndreptat spre baza de predare cu res
tul cotelor datorate statului.

Despărțindu-se de țăranul muncitor Ză- 
. voianu A., deputatul se îndreaptă spre coo
perativa sătească unde cu siguranță va 

. întîlni pe unul din cei notați pe carnet. Și 
intr-adevăr așa era. In cooperativă se gă- 
sea și țăranul muncitor Vlad Abel, dare 
.mai avea câteva arii de însămînțat. In
trând în vorbă cu el află Că a venit să 
cumpere niște abavit pentru tratatul griu
lui. Apoi, explicîndu-i că timpul frumos 
existent poate să se schimbe, arăitînidu-i 
avantajele ce le oferă însămînțatul în pă
mântul umed și cald, a reușit ca pe lângă 
țăranul muncitor Vlad Abel să mobilizeze 
și pe cei care se strânseseră în jurul lui 
să-1 asculte să iasă la semănat a doua zi.

Deputatul Pus Viorel, prin activitatea 
lui neobosită, a devenit un activist obștesc 
cunoscut locuitorilor din Teliucul inferior

Prin munca Iui, precum și a celorlalți 
deputați, ajutați de organizația de bază 
F’.M.R., s-a reușit ca însămânțările de toam 
nă în comuna Teliucul inferior, să fie ter
minate la 31 octombrie, iar la majoritatea 
cotelor să se ajungă la un procentaj de 
sută la sută.

însămînțările de toamnă 
se apropie de sfîrșit

Pe întreg cuprinsul raionului Hune - 
doana, colectiviștii, țăranii muncitori mun
cesc eu avînt sporit pentru a termina la 
timp însămânțările de toamnă.

Datorită muncii .politice intensificate în 
ultimul timp în rîndul țărănimii munci
toare de către organele de partid și de 
stat s-a reușit ca planul la însămânțările 
de toamnă să fie realizat pe întreg raio
nul pînă la data de 4 noiembrie, în pro
porție de 93,7 la sută. Acolo unde pregă
tirile pentru însămînțări au fost făcute 
din timp, iar sfaturile populare s-au preo
cupat intens de grăbirea ritmului mun
cilor agricole de toamnă, însămînțările au 
fost terminate, sau mult avansate. Bună
oară. în comunele Bunila, Teliuc și To- 
plița, țăranii muncitori au terminat în în
tregime și la timp însămînțatul tuturor 
culturilor de toamnă. De asemenea în co
munele Streisîngeorgiu, Cristur, Rapolt. 
Răcăștie și altele, campania însămînțări
lor se apropie de sfîrșit.

Dacă unele comitete executive ale sfa
turilor populare comunale au privit cu 
mult simț de răspundere importanța pe 
care o prezintă însămânțările, au aceiași 
lucru se poate spune' de-sp-e cele dm co
munele Cerbăl, Lelese, etc. unde însămm- 
țările se desfășoară anevoios.

Acum, cînd timpul este cestul de înain
tat, trebuie mobilizate toate forțele pen
tru terminarea grabnică a însămînțărilor. 
Fiecare zi bună de lucru pentru însămîn
țări, să fie folosită din plin, iar sfaturile 
populare comunale să ia toate măsurile 
care să asigure realizarea în întregime și 
la timp a planului de însămînțări.



Prietenia cu U. R. S. S. — baza dezvoltării cu succes ( 
a tarilor de democrație populară

Popoarele din lagărul păcii, democra
ției și socialismului au sărbătorit și săr
bătoresc anul acesta numeroase date re
marcabile. Popoarele din Polonia, Româ
nia și Bulgaria au sărbătorit cea de a 
zecea aniversare a eliberării lor. S-au îm
plinit cinci ani de ia proclamarea Repu
blicii Populare Chineze și a Republicii De- 
moorate Germane, iar în curînd Albania 
va aniversa de asemenea zece ani de la 
eliberare.

In aceste zile de sărbătoare, privirile 
oamenilor muncii din țările de democra
ție populară s-au îndreptat și se îndreaptă 
spre Uniunea Sovietică, spre gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice 
prima „Brigadă de șoc“ a mișcării revolu
ționare internaționale și muncitorești.

Prietenia și unitatea de nezdruncinat a 
țărilor din lagărul democrat, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, au constituit baza în
tăririi independenței țărilor de democra
ție populară, baza tuturor succeselor lor 
economice, politice și ideologice. Izvorul a- 
cestei prietenii îl constituie principiile le
niniste ale internaționalismului proletar, 
verificate de practica mișcării revoluțio
nare internaționale.

Relațiile economice reciproce dintre U- 
niunea Sovietică și țările de democrație 
populară au la bază succesele remarcabile 
ale construirii comunismului în U.R.S.S. și 
transformările economice care au avut loc 
în țările de democrație populară.

Particularitatea acestor relații dintre ță
rile din lagărul democrat este că U.R.S.S. 
și țările de democrație populară întrețin 
relații economice foarte strânse, menținîn- 
du-și totodată independența economică și 
politică.

Sprijinind'U-se pe bogățiile lor naturale, 
folosind experiența și ajutorul Uniunii So
vietice, în anii de după război țările de 
democrație populară au săvârșit un salt 
înainte fără precedent. Volumul produc
ției industriale în țările de democrație 
populară din Europa depășesc în prezent 
ou de peste trei ori nivelul producției 
dinainte de război.

Pornind pe calea industrializării socia
liste, țările de democrație populară își dez
voltă la maximum capacitățile lor de pro
ducție, colaborează pentru rezolvarea pro
blemelor economice.

Ca urmare a îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor planului de șase ani, Republica 
Populară Polonă devine o putere indus
trială foarte dezvoltată. Dacă înainte de 
cel de al doilea război mondial Polonia 
ocupa în Europa unul din ultimele Ioduri 
în ceea ce privește producția industrială, 
în prezent ea a depășit Italia și produce 
aproximativ aceeași cantitate de produse 
industriale pe cap de locuitor ca și Franța.

In dezvoltarea industrială a Poloniei a 
avut un rol uriaș ajutorul acordat de Uniu
nea Sovietică. U.R.S.S. livrează Republicii 
Populare Polone utilaj pentru 40 între
prinderi industriale, care se construiesc în 
prezent în această țară. Poporul sovietic 
ajută poporul polonez să creeze un astfel 
de gigant al metalurgiei, cum este combi
natul „V. I. Lenin" de la Nowa Huța, a 
cărui capacitate de producție va fi egală 

In 5?. P. Chineză
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cu oapaoibaitea tuturor celor 23 întreprin
derii metalurgice existente în Polonia 
dinainte de război.

In ultimii cinci ani, producția industria
lă a R. Cehoslovace a sporit cu de paste 
două ori. Tehnica sovietică înaintată și-a 
găsit o folosire deosebit de largă pe șan
tierele întreprinideritor industriale din 
Cehoslovacia. In cadrul sesiunii ordinare 
a Comisiei sovieto-cehoslovace pentru co
laborarea științifico-tehnică dintre U.R.S.S 
și Cehoslovacia, ținută în primăvara anu
lui curent, s-a subliniat rolul uriaș pe oare 
l-a -avut Uniunea Sovietică în dezvoltarea 
industriei cehoslovace.

In Republica Populară Bulgaria au apă
rut noi ram-uri industriale — constructoare 
de mașini, industria electrotehnică, indus
tria chimică. Cu ajutorul Uniunii Sovie
tice, Bulgaria — țară care în trecut era o 
anexă agricolă a țărilor burgheze vest- 
euiropene — a devenit o țară industrial-a- 
grară dezvoltată. In Bulgaria au și fost 
construite bazele socialismului.

In R. P. Albania, specialiștii sovietici au 
construit în orașul VI.or a o mare fabrică de 
ciment — cea mai importantă construcție 
a primului cincinal al Republicii PopuLare 
Albania.

Uniunea Sovietică -acordă un ajutor mul
tilateral R. D. Germane. In iunie anul a- 
ce-ste a fost semnat la Berlin, un protocol 
privitor la livrările suplimentare de măr
furi pe anul 1954 între R. D. Germană și 
U.R.S.S. In afară de mărfurile prevăzute 
în acordul comercial, Uniunea Sovietică va 
furniza industriei R. D. Germane lami
nate de oțel, cărbune de piatră, cocs, pro
duse chimice, etc. In urma semnării .acor
dului, poporul german și-a dat seama o- 
d-aită mai mult de mărinimia și de marele 
ajutor dezinteresat -pe care îl acordă Uniu
nea Sovietică.

Uniunea Sovietică este marea prietenă a 
popoarelor chinez și coreean.

Partidul Comunist Chinez și guvernul 
popular al R. P. Chineze înfăptuiesc în 
prezent programul larg al construcției e- 
conomice planificate, trasînd drept sar
cină principală în etapa actuală industria
lizarea socialistă a țării. Sarcinile primu
lui an al planului cincinal al R. P. Chineze 
a-u fost îndeplinite cu succes, iar în pre
zent producția industrială constitute 31% 
din producția globală a țării. Ridicarea a- 
cestui nivel pînă la 70% — aceasta este 
sarcina grandioasă pe care o îndeplinește 
în prezent -poporul chinez. In această cauză 
măreață este de neprețuit ajutorul Uniu
nii Sovietice, care și-a luat angajamentul 
să construiască 141 mari întreprinderi in
dustriale, ce vor fi puse în funcțiune în 
următorii cinci ani. crescînd astfel în Chi
na o bază industrială de nădejde pentru 
construirea unei puternice economii so
cialiste.

O vie manifestare a sentimentelor fră
țești ale popoarelor din Uniunea Sovietică 
față de poporul coreean iubitor de liberta
te, o constituie «j-utorul crescînd și spriji
nul generos acordat de U.R.S.S. în refa
cerea și dezvoltarea economiei și culturii 

Republicii Populare Democrate -Coreene.
•Schimbări radicale au loc și iîn agricul

tura țărilor diin lagărul democrat. In pre
zent, înfăptuind sarcina transformării so- 
ciailiște a satului, țărănimea muncitoare din 
statale de democrație populară învață de 
la țărănimea colhoznică sovietică în ce fel 
se creează o -agricultură înalt productivă, 
oare să asigure o viață îmbelșugată și ci
vilizată. Zeci de delegații de țăran-i din 
țările de democrație populară au vizitat 
Uniunea Sovietică.

Sute de țărani din republicile frățești 
vizitează în prezent Expoziția Agricolă 
Unională de ia Masoova unde studiază 
marea experiență a construcției colhoznice 
sovietice. Uniunea Sovietică livrează țări
lor de democrație populară tractoare, com
bine cerealiere și -alte unelte -agricole, care 
dau posibilitatea să crească deosebit de 
mult nivelul mecanizării agriculturii în 
aceste țări.

Uniunea Sovietică a aduis în viața inter
națională un tip nou, fără precedent, de 
relații între popoarele mari și mici — re
lații de egalitate, de respectarea suvera
nității și integrității teritoriale, de prie
tenie și ajutor reciproc.

Uniunea Sovietică apără în mod activ 
și consecvent pe arena internațională su
veranitatea țărilor de democrație populară 
respin-gînd toate atacurile cercurilor im
perialiste. In primii ani de după război, 
Guvernul Sovietic a încheiat acorduri, de 
paoe echitabile du România, Ungaria, Bul
garia. In prezent el luptă în mod consec
vent și neabătut pentru respectarea drep
turilor legitime ale acestor țări și ale al
tor țări democrate de a fi reprezentate la 
O.N.U. Un merit deosebit al Uniunii So
vietice î-1 constituie lupta ei activă pentru 
restabilirea completă a prestigiului inter
național al Republicii Populare Chineze 
In urma străduințelor Guvernului Sovie
tic, delegația Chinei Populare a fost invi
tată la conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe, unde China și-a 
ocupat loCul legitim alături de celelalte 
patru mari puteri, chemate să -albă un rol 
hotărâtor în rezolvarea problemelor inter
naționale.

Pentru țările de democrație populară, 
prietenia cu Uniunea Sovietică constituie 
un izvor nesecat de forță, încredere în vii
tor și garanție a securității. Eliberați de 
sub jugul capitaliștilor și moșierilor, cuinos- 
cînd bucuria muncii libere constructive, 
popoarele acestor țări sînt mlîn-dre că țările 
lor au devenit avangarda omenirii noi 
„brigăzi de șoc" -ale mișcării revoluționare 
internaționale și muncitorești.

încrederea fără precedent cu care oa
menii muncii din țările de democrație 
popiuliairă din Europa și Asia construiesc 
socialismul, credința lor fermă în triumful 
ideilor comunismului an la bază întărirea 
întregului lagăr al păcii, democrației și 
sodiialismului, au la bază faptul că în 
fruntea luptei penițcu fericirea tuturor oa
menilor muncii pășește Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste — reazemul li
bertății popoarelor, speranța întregii ome
niri. lAgarpres)

★

Vizita la Stalingrad a 
reprezentanților orașului 

Coventry
STALINGRAD (Agenpres). — TASS
Da Stalingrad se află de cîteva zile de

legația Consiliului municipal el orașului 
englez Coventry, cane a sosit aici în ve
derea elaborării împreună ciu Sovietul 
orășenesc Stalingrad a unui mesaj cerând 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare inter
zicerea bombei atomice și cu hidrogen.

Da 1 noiembrie a avut ioc prima ședință 
domiună care s-a desifășurait într-o atmo
sferă prietenească. S-a ajuns la o deplină 
unitate de vederi, asupra mesajului celor 
două orașe caire urmează să fie adresat 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare.

John Fennell, lordul primar al orașului 
Coventry, și membrii delegației au vizitat 
locuirile istorice ale orașului-erou.

-----e-----

Partidul social-democrat 
din Germania respinge 

acordurile de la Londra 
și Paris

BERLIN (Agerpnes). — A.D.N. trans
mite : Luînd aurvînitiul la 1 noiembrie în ca
drul ședinței comune extraordinare a con
ducerii partidului socâal-democnat din Ger
mania și a fracțiunii parlamentare a aces
tui partid, președintele P.S.D.G., Oilen- 
hrvuer, a respins în numele P.S.D.G. a- 
cordurile de la Paris. El a calificat acor
durile de la Paris drept „incompatibile cu 
poiitida unificării Germaniei".

„Noi — a declarat el — ne aflăm în fața 
primejdiei de a vedea menținută pe vre
me îndelungată scindarea Germaniei și 
aceasta într-un moment cînd există pers
pective serioase pentru destinderea încor
dării generale". Declarând că în politica 
sa Adenauer contează pe menținerea 
scindării Germaniei pe un timp îndelun
gat, OUenhaiuer a declarat în continuare 
că această orientare a politicii lui Ade
nauer o dovedește și intenția lui ca în 
locul unui tratat de pace între dele patru 
puteri și o Germanie unită, să încheie 
un tratat de pace separat între Germania 
occidentală și puterile occidentale.

Docherii din Londra 
au reluat greva

LONDRA (Agerpnes). — TASS trans- 
mite : După cum s-a mai anunțat, la 1 no
iembrie a luat sfârșit greva docherilor din 
cele mai mari porturi ale Angliei, care a 
durat o lună de zile și s-»> încheiat cu vic
toria greviștilor. Totuși, după ce la 1 no
iembrie docherii au reluat lucrul, în după 
amiaza aceleiași zile 'în portul. Londrei a 
izbucnit din nou greva în semn de protest 
împotriva nerespectării de căitre patroni a 
acordului intervenit între ei și docheri. La 
aceasta grevă au luat pante 6.000 de do
cheri. După aplanarea acestui conffliicit pa
tronii au concediat 57 de docheri care par
ticipaseră la grevă.

La 3 noiembrie, 9.000 de docheri din 
portul Londrei -'nu declarat din nou grevă 
cerând reprimirea la lucru a tovarășilor lor 
ooncediați. In urma acestei greve au înce
tat lucrările de încărcare și descărcare pe 
60 de vase.

In portul Londrei continuă de asemenea 
greva celor 8.000 muncitori de la șantierele 
de reparații navale.

In cîteva rînduri
• A sosit la Pekin primul grup format 

din 15 specialiști sovietici care vor ajuta 
R.P. Chineză la înființarea și conducerea 
marii gospodării cerealiere de stat.

• La 1 noiembrie a început la Ministe
rul Afacerilor Externe al Angliei o cons
fătuire a experților celor trei puteri occi
dentale, însărcinați să pregătească răs
punsul la nota guvernului sovietic din 
23 octombrie.

• Consiliul de Securitate a reluat mier- 
c'uni examinarea problemei palestiniene și 
se crede că el va cere comisiei mixte de 
armistițiu să-și prezinte raportul cu pri
vire la confiscarea vasului israelian „Bat 
Galim” de către autoritățile egiptene.


