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Despårtindu-se de noi, marele Stalin ne-a poriun-
cit sà întårim necontenit unitatea popoarelor desro 
bite de sub jugul imperialismului _i carc construesc 
cu succes via�a nou�. Genialul conduc�tor ne-a po-
runcit s� înt�rim necontenit ,,brig�zile de _oc ale 
mi_c�rii revolu�ionare _i muncitore_ti mondiale 
Uniunea Sovietic� _i t�rile de democra�ie popular�. 

'esnic vie _i mobilizatoare este în fata celor ce 
muncesc din lumea întreag� învä�ätura leninist 
stalinist� asupra interna�ionalismului proletar, asu-
pra colabor�rii _i prieteniei dintre popoare. 

Poporul român, adânc îndurerat de moartea 
marelui s�u eliberator, p�rinte _i învä�ätor, este 
ferm hotärît s� aplice cu fidelitate învä��tura stali-
nistá, s� consolideze _i s� dezvolte leg�turile ira�e_ti 
cu popoarele sovietice, cu popoarele tärilor de demo-
cratie popular�, s�-_i sporeasc� eforturile în munea 
de construire a Socialismului în fara noasträ, in 

lupta de apárare a paci. 
Tovarä_ul Stalin a dat un uria_ _i hotäritor aju-

tor pop0arelor din tärile de democra�ie popular� in 

Jupta lor pentru eliberarea de sub jugul imperialis 
mului interna�ional. Eliber area acestor täri se dato: 

reste glorioasei Armate Sovietice, condusä de genil 
Generalissimului Stalin. 

5 



In România, ca _i în celelalte täri eliberate de 
catre Armata Sovictic�, clasa muncitoare, sub con-
ducerea Partidului Comunist Román, a rásturnat 
dictatura fascist�, a fáurit alian�a de neinvins a cla-
sei muncitoare cu táránimea muncitoare, a expro-

priat mo_ierimea, desiiin�ánd-o ca clasa, _i a nimicit 
domina�ia burgheziei, a preluat puterea politic� în 
mâinile sale, instaurándregimul de democra�ie 
popular� _i fäurind un stat al muncitorilor _i tära-
ni!or. 

n fiecare etapá de inaintare pe calea construirii 
Socialismului, c�l�uza noastrá permanent�, busola 
noastrá sigur�, a fost, este _i va fi înv���tura ma-
relui Stalin. 

Geniul lui Stalin ne-a ajutat sä întelegem clar 
caracterul regimului de democra�ie popular�, care 
indepline_te cu succes func�iunile dictaturii proleta-
Tiatului, ne-a luminat calea trecerii la construirea 
Socialismului. 

O mare insemnátate a avut-o în dezvoltarea _i 
intárirea ��rilor de democra�ie popular�demascarea si izolarea bandei titoiste de tr�d�tori, spioni _i asa-
sini. Perspicacitatea genial� a tovar�_ului Stalin a 
smuls masca de pe obrazul celor mai mâr_avi _i cri-
minali agen�i ai imperialismului, care unelteau im-
potriva popoarelor libere, organizau comploturi con-
trarevolutionare cu scopul de a provoca r�sturnarea 
regimurilor democrat-populare. Smulgerea obr�za-
relor de pe hidoasa íatá fascist� a titoi_tilor a în Semnat un uria_ ajutor pentru popoarele noastre. Popoarele noastre au putut astíel s� cunoasc� _I Sa lupte nu numai impotriva du_manului fa�i_, ci si impotriva celui ascuns Sub infá�i_are ,,muncito reasc�"', ,comunistä". Lichidarea agentilor imperia lismului intiltra�i in partidele comuniste _i munci 
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tore_ti din tärile de democra�ie popularä a fost unul 
din cele mai însemnate succese în munca de in-

tàrire si cirätire a acestor partide. 

Invä�ätura stalinist� asupra c�ilor de constru-
ire a bazei economice a socialismului are cea mai 
mare însemnätate pentru �ärile de democra�ie popu-
lar�. Fäurirea unei economii socialiste, industria-
lizarea, transtormarea socialist� treptatä a agricul-
turii, dezvoltarea comer�ului de stat _i cooperatíst 
la ora_e _i sate, ridicarea nivelului de trai al poporu-
lui muncitor - toate aceste sarcini principale ale 

planurilor de cinci _i de _ase ani pentru dezvoltarea 
economiei ��rilor de democra�ie popularä, înteme a-
te pe necesit��ile obiective din fiecare tar�, sunt in-
spirate de experien�a cincinalelor staliniste. Inv��� 
tura stalinist� asupra construirii bazei economice a 
SOcialismului a stat la temelia planurilor de dezvol 
tare a economiei t�rilor de democra�ie popular� 

I. V. Stalin a luminat c�ile _i scopurile colabo 
r�rii tehnice, economice _i culturale dintre f�rile din 

lagarul democra�iei _i socialismului, ne-a indicat 
iormele acestei colaboräri. 

In geniala sa lucrare ,,Problemele economice ale 
SOcialismului în U.R.S.S.", I. V. Stalin a arätat c�, 
In perioada de dup� r�zboi, tärile lagärului demo-
Cratiei _i socialismului au realizat o strâns� legåturä 
economic� între ele si au organizat colaborarea _i 
ajutorul reciprOC. 

EXperien�a acestei colaboräri - spunea l. V. 

talin- arat� c� nicio tar� capitalistä n'ar fi putut 
sd acorde tärilor de democra�ie popular� un ajutor 



atàt de electiv _i tchnice_te calilicat ca acela pe care 
li-I acordä Uniunea Sovietic�. Important este nu nu-
11ai faptul cä ajutorul acesta este cât se poate de 
ieitin _i de prim rang din punct de vedere tehnic. 
Inmportant este înainte de toate faptul c� la baza a-
cestei colaboräri stä dorin�a sincerá de a se ajuta 
reciproc _i de a obtine un avånt economic general, 
Drept urmare avem ritmul rapid de dezvoltare a in-
dustriei în aceste t�ri." 

Caracterul colaborärii economice dintre U.R.S.Ss. 
si t�rile de democra�ie popular� este determinat de 
cerintele legii Îundamentale a socialismului. Acea-
st� lege, descoperitä _i formulat� de c�tre tovar�_ul Stalin, î_i croe_te drumul _i în t�rile de democra�ie 
populara. 

O m�rturie conving�toare a cre_terii _i înt�ririi 
colabor�rii economice dintre t�rile lag�rului socia-
list constitue dezvoltarea continu� a schimburilor de 
märiuri _i a comer�ului exterior între Uniunea So-
vietic� _i t�rile de democra�ie popular�. Astiel, numai în câ�iva ani, între 1947 _i 1950, schimbul de m�rfuri între U.R.S.S. _i Cehoslovacia a crescut mai mult de 5 ori. Intre U.R.S.S. _i Unga ria aproape de 5 ori, între U.R.S.S. _i România de peste 4 ori, între U.R.S.S. _i Polonia mai mult de 2 ori, între U.R.S.S. _i Bulgaria mai mult de 2 ori. Exportul sovietic în tårile de democratie popu lará const�, în primul rând, din utilaj tehnic pentru intreprinderile industriale ce se construesc în aceste �ri. 

O importan�� deosebit� o au livr�rile complexe, care inseamná cá proiectele, precum _i tot utilaju pentru uzine _i fabrici îîntregi sunt livrate de Uniu-

de 

1I. Stalini ,,Problemele economice ale socialismului in U.R.S.3. Editura pentru literaturä politic�, 1952, editia legatä, pag. 7l-12. 
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nea Sovietic�, iar adeseori montarca acestor între-
prinderi este realizatä de speciali_ti sovictici. Fieca-
re dintre färile de democratie popular� prime_te, in 
cadrul acordurilor tehnice _i comerciale cu U.R.S.S., 
puternice _i moderne labrici sau uzine. Astíel, tara 
110astr� va primi un combinat metalurgic, o rafiná-
rie periec�ionat� de mare capacitate, un combinat de 
aluminiu, centrale electrice _i altele. 

Una din formele colaborärii economice dintre 
U.R.S.S. _i ��rile de democra�ie populará o repre-

zint� ajutorul tehnico-_tiin�ific acordat, înainte de 
toate, din partea Uniunii Sovietice. Speciali_tii so-
vietici execut� în ��rile de democra�ie popular� lu 
cr�ri de proiectare _i de cercetare, elaboreaz� pro-
iecte pentru construc�iile industriale, introducând în 
aceste construc�ii metodele cele mai înaintate ale 
tehnicii _i _tiin�ei sovietice. Inginerii, tehnicienii _i 
stahanovi_tii sovietici participä la construirea, mon 
tajul _i punerea în func�iune a întreprinderilor noi, 
precum _i la însu_irea metodelor noi, progresiste de 
muncá. 

Uniunea Sovietic� acord� un ajutor t�rilor de 
democratie popular� prin licen�e, desene tehnice, do-
cumentare tehnic�, precum _i prin admiterea în în-
ireprinderile sovietice a inginerilor _i muncitorilor 
din tårile de democra�ie popular�, pentru a le da 
posibilitatea de a învä�a _i de a se specializa. 

Societätile cconomice mixte create în China, Un-
garia _i alte färi de democra�ie popular� pe baz� de 
Cgalitate in drepturi _i colaborare pricteneasc� sunt 
iocare de r�spândire a experientei înaintate sovie-
tice în domeniul organizärii muncii, conducerii �I 
administrärii întreprinderilor socialiste _i populare. 

Astfel, iîn Martie 1950 au fost semnate conven-
tiile sovieto-chineze cu privire la crearea unor so-
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cietati mixte pe baza de parilate pentru extractia 

titeiului _i a metalelor neleroase in provincia Sá 

tian, ceeace va da posibilitate R. P. Chineze Sã-si 
valorifice bogä�iile naturale. U.R.S.S. liVreaz� aco. 
tor societäti utilajele industriale necesare, inginerii 

si geologii sovietici executä prospec�iuni _i cercetäri 

pregätesc cadre de ingineri, tehniciení _i muncitori 
caliticat�i. Speciali_tii sovietici au dat un imens aiu-
tor la restabilirea c�ilor ferate din China, distruse 
de imperiali_tii americani _i de agen�ii lor gomin-
dani_ti, la construirea unor noi cái ferate, precum 

si la organizarea liniilor aeriene civile. Cu sprijinul 
U.R.S.S. se dezvolt� în China nou� industria mi-
nier�, petrolifer�, electrotehnic�, a construc�iilor de 
ma_ini, metalurgic� etc. 

Activitatea Sovromurilor în R.P.R. a dat rezul 
tate minunate. De pild�, ,Sovrompetrol" a ridicat 
productia de titei a României la un nivel neatins în 
timpul regimului 
productie industrial� care înainte existau în tara 
noastr� numai în germene _i nu puteau s� se dez-
volte au luat un mare avânt, ca industria de utilaj 
petrolifer, de construc�ii navale, chimic� de sin 
tez� etc. 

burghez0-mo_ieresc. Ramuri de 

Cu ajutorul Uniunii Sovietice, în Republica Popular� Polon� s'au dezvoltat o serie. de ramuri 
industriale cu des�vâr_ire noi, construc�ia de ma _ini grele, industria de tractoare _i automobile, 
Construc�ia de vase maritime, fabricarea de mate-
riale _i fibre sintetice. In 1951 a fost realizat� labrl carea combinelor carbonifere, a noilor tipuri de mt _ini-unelte pentru t�ierea metalelor _i altele. Pe cámpiile Bulgariei lucreaz� ast�zi minunate tractoare _i combine sovietice. Masini sovietice se 
folosesc deasemenea în regiunile cultivatoare de tul 
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ul, la lermele de vile ale gospodáriilor colec 

tive ctc. 

Uniunea Sovielica acordä árilor de democratie 

110Dlari credite in conditii avanlajoase. Astiel, pe 
baza conven�iei încheiate la 14 Jcbruarie 1950 intre 
Uniunea Sovietic� _i Republica Popular� Chinezá, 
China a primit un credit pe termen lung de 300 mi 
lioane dolari, destinat unor importante livräri de 
utilaje _i malerii prime din U.R.S.S, Credite pe ter 
1nen lung au primit din parlea U.R.S.S. Albania, 
Polonia _i alte täri de democra�ie popular�. 

Formele multilaterale ale colaborárii economice 
dintre Uniunea Sovietic� _i tärile de democra�ie 

popular� ilustreaz� imensul ajutor pe care Guver-
nui Sovietic il acordä t�rilor de democra�ie popu 
lar�. In acest ajutor _i-au g�sit întruchiparea con-
cret� minunatele indica�ii staliniste cu privire la 
dezvoltarea colabor�rii economice _i a schimburilor 
reciproce între U.R.S.S. _i celelalte t�ri din lagärul 
socialist. Sprijinul _i ajutorul Uniunii Sovietice _i 
al marelui Stalin personal au permis oamenilor 

muncii din f�rile de democra�ie popular� s� ob�in� 
Succese remarcabile într'un timp relativ scurt în re-

Construc�ia socialist� a economiei. Prin ajutorul so-

Vjetic stalinist se explic� cre_terea rapid� a produc 

tiei industriale în tärile de democra�ie popular�. 
AStiel, produc�ia industrial� a Poloniei a crescut de 
2 ori în 1952 fat� de 1949, a Romåniei de aproape 3 

ori in 4 ani, a Cehoslovaciei aproape de 2 ori fa�� 

de948, Acelca_i ritmuri rapide caracterizeaz� dez-

VOltarea cconomiei si în celelalte t�ri de democra�ie 

popularä. 
Un rol mare în privinta dezvoltärii colaboràrii 

Cconomice dintre tärile din lag�rul democra�iei _i 
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socialiSinuiui ii are Consiliui de Asisten�ä Econo-
mic� Mutual�. Prin schimbul de experien�á _i infor 
matii în domeniul comertului exterior _i al planuri-

lor economice, prin consulta�ii tehnice _i economice 
pe care e acordä, Consiliul de Asisten�a Economic� 
Mutualà contribue într'o m�sur� importantä la dez-
voltarea economiei /ärilor membre ale Consiliului. 

Linia de dezvoltare a economiei t�rilor lag�rului 
democratic este, a_a cunm a ar�tat tovar�_ul G. M. 
Malencov în raportul la Congresul al XIX-lea al 
P.C.U.S., linia avântului neîncetat al economiei de 
pace, care nu cunoa_te crize _i se dezvolt� în scopul1 
asigur�rii satisfacerii maximale a nevoilor mate-
riale _i culturale ale societätii. Aceast� economie a-
sigur� ridicarea sistematicå a nivelului de trai al 
masselor populare _i folosirea complect� a bra�elor 
de munca. Pentru aceastá economie este caracteris 
tic� colaborarea economic� prieteneasc� dintre tã-
rile care formeaz� lag�rul democratic. 

Marele Stalin a acordat un sprijin _i ajutor uria_ t�rilor de democra�ie popular� în toate domeniile 
constructiei socialiste. Nem�rginit� este dragostea si recuno_tin�a popoarelor din t�rile acestea pentriu fauritorul prieteniei indestructibile între popoarele eliberate, genialul tovar�_ de lupt� _i continuator al marelui Lenin. Milioane si milioane de oameni ae toate na�ionalitä�ile, b�rba�i _i femei, tineri _i ba trâni _i-au exprimat adânca durere cu prilejiul prilejul mor�ii lui I. V. Stalin. Ve_nica recuno_tint� a po: poarelor lat� de marele Stalin, credinta în cauza lui 

Cu 
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nemuritoare este izvorul de fortä al popoarelor 

libere 
Oamenii muncii din fárile de democratie popu-

1arà i_i strâng _i mai puternic rândurile in iuru 
1arelui popor care construe_te comunismul. 
porul sovietic, ii1 Jurul celei mai înaintate _i puter 
nice forte a omenirii muncitoare- întelepciunea, 
onoarea _i con_tiin�a epocii noastre - în jurui eroi-

cului Partid Comunist al Uniunii Sovietice. 
Popoarele v�d în minunata cohort� de conduc�-

tori. fàurit�, educat� de tovar�_ul Stalin, pe demnii 
continuatori ai operei lui Lenin-Stalin. 

.Datoria noastr� siânt� este de a ap�ra _i a în-
tari cea mai m�rea�ä cucerire a popoarelor 
rul p�cii, democra�iei _i socialismului, de a int�ri 
leg�turile de prietenie _i solidaritate dintre popoa-
rele t�rilor din lag�rul democratic. Trebue s� înt�-
Tim pe toate c�ile prietenia fr�teasc�, indestructibil�. 
ve_nic� a Uniunii Sovietice cu marele popor chinez. 
Cu oamenii muncii din toate t�rile de democra�ie 
popularä" a spus tovar�_ul G. M. Malencov în 
cuvantarea rostitä la meetingul de doliu în ziua fu-
neraliilor lui losif Vissarionovici Stalin. 

Poporul nostru muncitor a înfeles c� aceast� da-
torie este o datorie síânt� _i a lui _i este hotärit ea 
Sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, în 
ITunte cu tovar�_ul Gh. Gheorghiu-Dej, säo ducå cu 
Iermitate la îndeplinire. Vom strânge toi mai mult 
gaturile noastre cu Uniunea Sovieticä _i cu tärile 
de democra�ie popular�, legäturi care reprezint� un 
Tmaret exemplu al egalitä�ii în drepturi, colabor�rii 
multilaterale, respectärii independen�ei _i suverani-
atii nationale. Vom intensifica eforturile noastre în 
nca de construire a socialismului, vom înt�ri sta-
tul de democratie popular�. Vom ridica vigilenta 

po 

iaga 
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noastr�, vom contribui cu toate puterile la m�reata 
lupt� pentru mentinerea påcii. Vom face totul pen-
tru a fi demni de numele de ,Brigad� de _oc" a mi_. 
c�rii revolu�ionare _i muncitore_ti mondiaie, pe care 
scumpul nostru p�rinte _i înv���tor, marele Stalin, 
1-a dat t�rilor de democra�ie popular�. 
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