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COMUNISMULUI : Colaborarea 
dintre constructorii de mașini și 
mineri; Sudarea la rece a pieselor; 
Uzina de tractoare din Stalingrad 
a realizat noi succese în produc 
ție. (pag. 2-a)

Gh. Mocanu: Dezbaterea proiectu
lui Statutului modificat — prilej

de îmbunătățire a muncii de 
partid.

E. Făgurel: Constructorul Ștefan
Froșt. (pag. 3-a)

A 5-a aniversare a constituirii Re
publicii Democrate Germane.

Lucrările celei de a 9-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U. 

Un ajutor măreț și dezinteresat.
(pag. 4-a),

Noul an școlar
în sistemul învățămîntului de partid *)

*) Articol de fona apărut in „Sein- 
teia".

A început noul an ¡școlar în uni
versitățile și școlile serale de mar 
xisrn-leninism și în cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid de la 
orașe.

Partidul nostru acordă o mare în
semnătate muncii ideologice, înarmă
rii teoretice a membrilor și candida- 
ților de partid cu atotbiruitoarea în
vățătură marxist-leninistă și cu pri
ceperea de a o aplica creator în în
făptuirea sarcinilor construcției so
cialiste. Așa cum se prevede în pro
iectul Statutului modificat al P.M.R., 
ridicarea nivelului de conștiință, în
sușirea bazelor marxism-leninismului, 
este o îndatorire a fiecărui membru de 
partid.

In cursul ultimului an școlar, în 
învățămîntul de partid s-au obținut o 
serie de rezultate pozitive. Ș-a acor
dat o mai mare atenție conținutului 
de idei al propagandei. A sporit pu
terea de mobilizare a propagandei de 
partid. Un mare număr de cursanțf 
își îndeplinesc cu exigență sporită sar
cinile încredințate, sînt fruntași în 
producția industrială și agricolă, 
luptă activ pentru aplicarea în viață 
a liniei partidului. Interesul membri
lor. de partid pentru studiul teoriei 
marxist-leniniste este în continuă 
creștere.

Numeroase organe și organizații 
de partid și-au îmbunătățit munca de 
conducere și îndrumare a studiului 
marxism-leninismului, au analizat, în 
cursul anului școlar, diferite aspecte 
concrete ale învățămîntului de partid, 
s-au preocupat mai temeinic de selec
ționarea și calificarea propagandiști
lor. In vederea noului an școlar au 
fost pregătiți,- în cadrul cursurilor de 
calificare a propagandiștilor, un nu
măr de 8000 de tovarăși.

Pentru activele de partid au fost 
organizate cicluri de lecții cuprinzînd 
noțiuni de agronomie și zootehnie, 
precum și lecții în legătură cu poli
tica economică a partidului, con
strucția de partid și situația interna
țională.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute. munca de propagandă nu s-a 
ridicat încă la înălțimea marilor sar
cini de luptă care stau în fața, parti
dului nostim în etapa actuală. In în
vățămîntul de partid persistă încă de
ficiențe și lipsuri serioase, a căror în
lăturare trebuie să constituie obiectul 
unei griji deosebite în noul an școlar.

Principala slăbiciune în domeniul 
propagandei de partid constă în fap
tul că predarea teoriei marxist-leni
niste nu este încă suficient legată de 
viață, de activitatea practică a parti
dului nostru în etapa actuală, de pro
blemele și sarcinile care decurg în
deosebi din politica economică a parti
dului, politică întemeiată pe funda
mentul științific al marxism-leninis
mului, pe aplicarea creatoare a expe
rienței P.C.U.S. la condițiile istorice 
concrete ale țării noastre. In învăță
mîntul de partid continuă să se facă 
simțite manifestări de dogmatism și 
bucherism.

Multe lecții și seminarii sînt lipsite 
de spirit ofensiv, combativ, în demas
carea concepțiilor reacționare, bur
gheze.

Propaganda de partid n-a luat la 
timp poziție față de unele materiale 
tipărite și lecții care conțineau con
fuzii, greșeli și denaturări teoretice.

In cursul ultimului an școlar s-au 
făcut simțite slăbiciuni și în dome
niul organizării învățămîntului. Ast
fel, îr multe locuri nu «-a amrdat a

tenția cuvenită învățămîntului cadre
lor. Unii activiști cu munci de răs
pundere, lăsîndu-se absorbiți de mun
ca practică, au rămas în urmă în ce 
privește pregătirea lor ideologică. 
Comitetele regionale și raionale de 
partid nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de îndrumarea și controlul 
învățămîntului de partid la sate.

Programele de învățămînt și re
comandările bibliografice elaborate de 
Secția de Propagandă și Agitație a 
C.C. ai P.M.R. n-au ținut seama, în 
suficientă măsură de nivelul ideolo
gie al celor cuprinși în învățămîntul 
de partid și în multe cazuri au pus 
cerințe exagerate.

Astăzi, cînd practica construcției 
socialiste, lupta pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai al maselor munci
toare ridică probleme noi și com
plexe, este necesar mai mult ca ori- 
cind ca propaganda de partid să-și 
exercite pe deplin rolul ei în mobili
zarea comuniștilor și a oamenilor 
muncii fără de partid la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru.

Principala cerință care stă în fața 
propagandei de partid este realizarea 
unei legături indestructibile a teoriei 
cu sarcinile practice ale partidului în 
etapa actuală, cu lupta întregului po
por muncitor pentru înfăptuirea pro
gramului de măsuri economice elabo
rat de partid și guvern în vederea 
dezvoltării întregii economii naționale 
și a ridicării nivelului de trai, mate
rial și cultural, al oamenilor muncii. 
Pentru aceasta este necesar ca în în
treg sistemul învățămîntului de partid 
să se desfășoare o luptă necruțătoare 
împotriva dogmatismului și bucheris- 
mului în tratarea teoriei, să se com
bată orice confuzii, denaturări sau 
vulgarizări ale tezelor marxism-leni
nismului.

Învățămîntul de partid trebuie să 
se ocupe în mod deosebit de lămuri
rea temeinică, în lumina teoriei mar
xist-leniniste, a problemelor puse la 
ordinea de gi de documentele partidu
lui nostru. In lecții și seminarii tre
buie să-și găsească o explicație a- 
profundată faptul că în faza actuală 
a construcției socialiste în țara noas
tră — odată cu dezvoltarea continuă, 
neforțată, a industriei grele și cu 
creșterea rapidă a industriei produ
cătoare de bunuri de larg consum — 
ridicarea agriculturii este veriga ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea și întă
rirea întregii economii naționale și 
pentru creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Este necesar ca 
propaganda de partid să înlăture orice 
nelămuriri și confuzii într-o serie de 
probleme esențiale ca, bunăoară, ac
țiunea legilor economice în perioada 
de trecere de Ia capitalism Ia socia
lism în țara noastră, industrializarea 
socialistă a țării în noile condiții is
torice; trebuie explicată temeinic teza 
marxistă despre rolul maselor ca fău
ritoare ale istoriei.

In lecții și seminarii, ca și în ma
terialele scrise, este necesar să se 
reliefeze pe deplin marele aport al lui 
V I. Lenin în dezvoltarea creatoare 
a marxismului, să se aprofundeze, în 
strînsă legătură cu condițiile din țara 
noastră, tezele leniniste cu privire la 
perioada de trecere de la capitalism 
la socialism, la întărirea alianței în
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, la NEP, planul coopera
tist al lui Lenin, învățăturile sale des
pre rolu] statului în construirea socialis
mului, necesitatea ridicării neîntrerupte 
a nrodiictivitătii muncii ca principală

(Continuare in pag. 2-a)

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Sporește avTntul întrecerii socialiste
Se extinde inițiativa grupei sindicale nr. 19 

de la uzinele metalurgice „21 Decembrie“ din Capitală
Intr-una din zilele trecute, membrii 

grupei sindicale nr. 3 de la secția con
strucții metalice a Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani au ținut 
o consfătuire de producție, analizînd 
cu acest prilej felul cum s-a desfășu
rat întrecerea socialistă în cadrul gru
pei pe luna septembrie.

După cum s-a văzut, nu toți mem
brii grupei au obținut rezultate ase
mănătoare. O parte din ei erau ră- 
fnași în urmă. Pentru a-i ajuta pe cei 
rămași în urmă să se ridice la nivelul 
fruntașilor, grupa sindicală nr. 3 a 
hotărît să aplice prețioasa inițiativă 
a grupei sindicale nr. 19 de la uzinele 
metalurgice „21 Decembrie" din Ca
pitală. care constă în sprijinirea or
ganizată a muncitorilor rămași în

Angajamente care devin îapte
Au trecut două săptămîni de cînd 

muncitorii constructori din Valea 
Jiului și-au luat angajamente sporite 
în întrecere, pentru a întîmpina cel 
de al doilea Congres al partidului și 
ziua de 7 Noiembrie, cu cît mai fru
moase succese în muncă. Zilele care 
au trecut de atunci, au fost zile de 
puternic avînt în muncă, de rodnice 
realizări.

■' La început brigada de tencuieli 
mecanizate condusă de tov. Mustață 
Marin de pe șantierul ,,12 Blocuri" 
Petroșani, executa în medie 400 m. p. 
de tencuială pe zi. Acum această bri
gadă, organizîndu-și mai bine munca, 
realizează în medie 560 m. p. de ten
cuială fie zi. Constructorii de pe acest

Un colectiv fruntaș
Privirile celui care intră pentru pri

ma dată în depoul de locomotive Pe
troșani i se opresc asupra unei loco
motive frumos vopsită și curată, care 
poartă seria 150.1095. Aceasta este 
locomotiva condusă de mecanicii frun
tași ai întrecerii socialiste Ioan Roș
ea și loan Stefănescu împreună cu 
fochiștii Blașiu Sekei și Anca Petru. 
Mecanicii Ioan Roșea și Ioan Ștefă- 
nescu se străduiesc să realizeze, prin- 
tr-o bună întreținere a locomotivei, e- 
conomii cît mai însemnate de com
bustibil și lubrefianți.

Aplicînd metoda Clavdiei Baranov- 
skaia — Planul financiar de produc
ție al locomotivei — ei acordă o grijă 
deosebită prelungirii duratei de func
ționare a locomotivei. Datorită acestui 
fapt locomotivei condusă de mecanicii 
Ioan Roșea și Ioan ,Ștefănescu, timp 
de două luni, nu i s-a făcut nici o re
parație. In luna septembrie ei au rea
lizat o economie de 79 tone combus
tibil convențional, economisind în a- 
celași timp ¡8 la sută din lubrefianți.

La depoul de locomotive din Petro
șani sînt și alte echipe de mecanici 
și fochiști cu care întreg colectivul se 
mîndrește. Printre acestea se numără 
și echipele de mecanici de pe locomo
tivele 150.1016 și 150.1096 conduse 
de tov. Dumitru Hera, Nicolae Tărtă- 
reanu. Petru Anvais și Petru Dragos-

Plecarea din Moscova a delegației culturale sovietice 
„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice”

— TASS
care va participa la
MOSCOVA (Agerpres). 

transmite :
La 6 octombrie a părăsit Moscova 

plecînd spre Romînia o delegație cul
turală sovietică pentru a participa la 
„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice". 
Delegația este condusă de prof. Pa- 
vel Baranov, directorul Institutului 
de botanică al Academiei de Științe a 

urmă în scopul de a se ridica la nive
lul fruntașilor.

Astfel, maistrul sudor Constantin 
Nicu s-a angajat ca pe lingă spriji
nul pe care-1 va da în general tuturor 
membrilor din grupa sindicală, să se 
ocupe în mod special de ridicarea la 
nivelul fruntașilor a sudorului Ale
xandru Gordiș. La fel, sudorul frun
taș Vasile Rus s-a angajat s-o ajute 
pe sudorița Ioana Grigore să se ridice 
la nivelul fruntașilor.

Comitetul de întreprindere de la 
U.R.U.M.P. a studiat posibilitățile de 
extindere a valoroasei inițiative a 
grupei sindicale nr. 19 de la uzinele 
metalurgice „21 Decembrie" din Ca
pitală. la toate grupele sindicale din 
cadrul Uzinei de reparat utilaj minier.

șantier au reușit să termine turnarea 
betoanelor de fundație cu 7 zile îna
inte de termen, iar la blocul 11 s-a’ 
executat 80 la sută din tencuielile in
terioare și 60 la sută din acoperiș.

Succese frumoase obțin și construc
torii de la întreprinderea 702 Vulcan. 
Ei au reușit să termine 55 apartamente 
pentru mineri, iar la lucrările de ten» 
cuieli și-au întrecut cu 5-10 la sută 
angajamentele luate. In cadrul între
cerii, brigada de tencuit a tov. Mi- 
hai Nastase își depășește norma cu 
86 la sută. Succese grăitoare în mun
că obțin și tencuitorii din brigada 
tov. Io an Moga.

tini, care au economisit în luna sep
tembrie 62 și, respectiv, 68 tone com
bustibil convențional.

Cîte 26-35 tone de combustibil con
vențional au economisit și echipele de 
mecanici de la trenurile de călători 
conduse de tov. Gheorghe Armancu, 
Carol Slet, losif Barbura, Petru Cia- 
poș și alții.

In luna septembrie colectivul de 
muncitori și tehnicieni de la acest de
pou a depășit producția globală pe 
întregul depou cu 1 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 4,61 
la sută. In același timp consumul 
specific de combustibil convențional 
pe depou a fost redus cu 25 la sută 
față de norma tehnică, realizînd ast
fel o economie de combustibil în va
loare de 173.740 lei. Cu acest com
bustibil se pot alimenta timp de 9 
zile toate locomotivele care circulă pe 
ruta Lupeni — Petroșani — Simeria, 
inclusiv locomotivele de manevră din 
stația Petroșani.

Succesele obținute de către colec
tivul de muncitori și tehnicieni de la 
depoul de locomotive din Petroșani 
dovedește hotărîrea fermă a acestui 
colectiv de a traduce în fapte anga
jamentele luate în cinstea Congresu
lui partidului și a zilei de 7 Noiem
brie.

!. IACOB

U.R.S.S. Din delegație fac parte 
compozitorul Reingold Glier, artist al 
poporului al U.R.S.S., Mihail Kvese- 
lov, președintele Asociației gruzine 
pentru legăturile culturale cu străină
tatea, Serghei Bondarciuk, artist al 
poporului al U.R.S.S., Marta lanciuk, 
redactor șef-adjunct al revistei „Fe
meia Sovietică“«
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DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Colaborarea dintre constructorii de mașini și mineri

Uzina „Pnevmatik^” a produs pri
ma serie de noi perforatoare pneuma
tice „S.P.R.-11”. La fel ca și celelalte 
mecanisme fabricate de această în
treprindere, noul perforator ușurează 
considerabil muncă muncitorilor. El 
este cu 3 kg mai ușor decît cele fa
bricate pînă în prezent, mai economi
cos și mai maniabil. După cum au 
arătat încercările, folosirea perfora
torului „S.P.R.-ll” sporește cu 30-40 
la sută productivitatea muncii.

Constructorii de la această uzină 
colaborează strîns cu minerii. Ei vi
zitează deseori bazinele carbonifere. 
Aceste vizite sînt extrem de rodnice: 
în ultimii doi ani au fost introduse

O nouă mașină pentru forarea sondelor
Inginerii sovietici au construit un 

nou tip de mașină de forat, pentru 
înaintarea în sonde de diametru mare. 
Acest agregat nu numai că forează, 
dar el taie și extrage’ sterilul din 
sonde, în formă de blocuri mari din 
greutate de pînă la cinci tone. Moto- 
îul și mecanismul de rotație al ma
șinii se găsesc direct în talpa sondei. 
Marele avantaj pe care-1 prezintă a- 
giegatul constă în aceea că poate să 
funcționeze sub apă.

Cu ajutorul noii mașini se pot fora 
în rocile cele mai diferite sonde cu 
un diametru variind între 300 mm 

în producție peste o sută de modifi
cări care au dus ia îmbunătățirea ca
lității mașinilor. Recent, V. Miheî, 
un constructor de la această uzină, și 
P. Demin. sondor de la una din mi
nele carbonifere, au creat o mașină 
originală de foraje. Pînă în prezent, 
racordarea galeriilor friferioare cu 
cele superioare, necesară pentru aeraj, 
pentru evacuarea apei și pentru alte 
lucrări de pregătire în mine, se efec
tua manual și dura aproximativ o lu
nă. Noua mașină forează în două- 
trei zile o gaură de mină de 300-409 
mm diametru la o înălțime de pînă 
la 150 m

și 2,5 m. Modelele acestor agregate, a 
căror producție a fost pusă la punct 
de uzinele sovietice constructoare de 
mașini, sînt folosite cu mult succes 
la lucrările de prospecțiuni în vede
rea proiectării și construirii hidro
centralelor.

Aplicarea tehnicii noi în domeniul 
forajului permite să se simplifice con
struirea fundațiilor clădirilor indus
triale și pentru locuințe, ușurează lu
crările de cercetări tehnico-geologice 
și reduce cu mult costul înaintării în 
sonde

Uzina de tractoare din Stalingrad a realizat noi succese 
în producție

Colectivul uzinei de tractoare din 
Stalingrad a îndeplinit înainte de ter
men planul de producție pe primele 
nouă luni ale anului. întreprinderea 
a produs peste prevederile planului 
numeroase tractoare și o mare canti
tate de piese de schimb. Folosind pe 
scară largă metodele înaintate în mun
ci1, lucrătorii uzinei au ridicat produc
tivitatea muncii cu 21 la sută în com
parație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

500 conferințe în secțiile uzinelor
La uzina de tractoare „Ordjoni

kidze” din Harkov se bucură de mare 
popularitate lectoratul cinematografic 
tehnico-științific, unde inginerii și 
inovatorii în producție țin conferințe.

Conferințele pe teme de producție 
care sînt însoțite de filme tehnico- 
științifice, stîrnesc un viu interes. Re
feratul prezentat de Lupandin, cel

Biblioteci în regiunile păinînîurilor virgine și înțelenite
Anul acesta se deschid 5.000 de noi 

biblioteci în Federația Rusă. Majori
tatea acestora iau ființă în localitățile 
sătești, în special în regiunile unde se 
valorifică pămînturile virgine și înțe

Din inițiativa inovatorilor — frun- 
fașijîn muncă, la uzină s-a ținut o 
consfătuire pentru examinarea proble 
melor privind descoperirea rezerve
lor de producție, introducerea automa 
tizării și mecanizării proceselor care 
necesită un volum mare de*  muncă. 
Cu acest prilej, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii au făcut 
aproximativ 2.500 propuneri pentru 
raționalizarea producției, din care 650 
au șî fost realizate, 

mai bun frezor al uzinei, a fost con
sacrat frezării rapide a metalelor. 1i- 
ginerul Petrov a vorbit despre expe
riența în crearea instrumentelor de 
mare eficacitate.

In decurs de un an la această în
treprindere au fost ținute peste 500 
conferințe. (Agerpres).

lenite din părțile răsăritene ale țării.- 
Cele mai mari depozite de cărți ale 
țării au trimis zeci de mii de cărți bi
bliotecilor din regiunile unde se valo
rifică pămînturi noi.

Sudarea la rece a pieselor
In industria și în transporturile 

sovietice se folosește pe scară largă 
sudarea la rece a pieselor din fonta 
după metoda lui Aleksandr Nazarov. 
In prezent, Nazarov este colaborator 
al secției sudură din cadrul 
Institutului de cercetări științifice în 
domeniul transporturilor. El este însă 
bine cunoscut în industrie de cînd lucra 
ca electrosudor la depoul de vagoane 
de la calea ferată Moscova-Kursk. 
Oameni de știință cu renume veneau 
la acest depou considerîndu-1 pe 

.drept cuvînt, pe Nazarov ca desco
peritor al noii metode de sudare a 
fontei.

Fără să demonteze mașinile și fă
ră să recurgă la preîncălzirea pieselor 

din fontă, Nazarov le sudează la rece; 
această operație necesită un timp 
limitat. De mai multe ori el a plecat 
cu avionul pentru rezolvarea unor 
sarcini urgente în Donbas, Ural, Si
beria, și pretutindeni ajutorul lui era 
bine venit.

Nazarov a reparat orologiul cu 
clopoței de pe turnul Spasski din 
Kremlin, după cum s-a exprimat el, 
„fără să oprească mersul vremii”. El 
a sudat crăpăturile de pe roțile din
țate din fontă, a încărcat prin sudură 
dinții care s-au uzat, fără să demon
teze uriașul mecanism al orologiului. 
Cu altă ocazie, Nazarov a sudat o 
fisură din mantaua cilindrului de pis
ton, fără să-l scoată de pe locomotivă. IN CLIȘEU : Un aspect din centrul orașului Sverdlovsk..

Noul an școlar
în sistemul învățămîntului

(Urmare din pag. l-a) 

condiție a victoriei noii orînduiri so
ciale etc. Este necesar să se arate 
cum sprijinindu-se pe lucrările lui 

! Marx-Engels-Lenin, generalizînd bo
gata experiență a construirii socialis
mului în U.R.S.S. ș‘i experiența miș- 

; carii muncitorești (internaționale. I.
V. Stalin a dezvoltat în mod creator 
învățătura marxist-leninistă în noile 
condiții istorice și, într-o serie de 
probleme, a îmbogățit teoria revolu
ționară cu teze noi. O continuă dez
voltare a căpătat teoria marxist-le
ninistă în hotărîrile congreselor, con
ferințelor și ale plenarelor C. C. al 
P.C.U.S.

In noul an școlar, întregul proces 
de învățămînt trebuie să asigure stu
dierea și însușirea temeinică a rezo
luțiilor șî hotăririlor partidului nos
tru, a -documentelor celui de al II-lea 
Congres al P.M.R., în lumina teoriei 
marxist-leniniste și în strînsă legătură 
cu lupta oamenilor muncii pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Con
gresului.

O atenție deosebită trebuie acor
dată învățămîntului politic al acti
vului de partid. Se știe că plenara 
C.C. din august 1953 a stabilit ca 
una din cele mai importante sarcini 
ale partidului crearea într-un timp 
apropiat în jurul organelor conducă

toare de partid din întreaga țară a 
unui activ de partid de 80-100 de mii 
de tovarăși, care să cuprindă pe cei mai 
buni membri de partid de la orașe și 
sate, oameni devotați partidului, cu o 
bună pregătire profesională, fruntași 
în muncă, iubiți șî stimați de mase 
și cu autoritate, care să ajute organele 
de partid de a mobiliza masa mem
brilor de partid, iar prin ei — masele 
largi de oameni ai muncii pentru a- 
plicarea în viață a politicii partidului. 
Trebuie spus că multe organe și orga
nizații de partid se ocupă încă cu 
totul nesatisfăcător de sarcina deose
bit de însemnată a creșterii și edu
cării politice și ideologice a comu
niștilor din activul de partid. C.C, cere 
comitetelor de partid regionale, raio
nale, orășenești, birourilor organiza
țiilor de bază să ia toate măsurile ne
cesare și să vegheze permanent ea 
învățămîntul de partid al activului să 
se desfășoare organizat, la un aseme
nea nivel calitativ, încît să poată 
contribui puternic la ’creșterea politi- 
că-ideologică a activului de partid.

Trebuie să se pună capăt fără în- 
tîrziere deficiențelor existente într-o 
serie de regiuni (București, Iași, re
giunea Stalin ș.a.), în ce privește or
ganizarea învățămîntului cadrelor 
deoarece fără o temeinică pregătire 
marxist-leninistă, și în deosebi fără 
însusir^n economiei politice marxist-

de partid
leniniste, ele nu vor putea face față 
sarcinilor complexe ale muncii de 
conducere. Acei activiști cu munci de 
conducere care-și închipuie că se pot 
mulțumi cu cele învățate pînă acum, 
că pot face o „pauză” în ce privește 
învățămîntul politic, sînt sortiți să ră- 
mînă în mod inevitabil în urma vieții 
și să săvîrșească greșeli serioase în 
activitatea lor.

O atenție precumpănitoare trebuie 
acordată propagandei cunoștințelor 
economice. Activiștii șî membrii de 
partid trebuie să-și însușească pro
fund teoria economică marxistă, pro
blemele economice teoretice și practice 
actuale, îndeosebi acelea legate de li
chidarea rămînerii în urmă a agricul
turii și a industriei bunurilor de larg 
consum. Rezolvarea sarcinilor concrete 
trasate de partid în vederea ridicării 
agriculturii impune însușirea de cu
noștințe temeinice în domeniul agro
nomiei și zootehniei, al eco
nomiei și organizării producției agri
cole. Toți activiștii de partid și de 
stat care lucrează în domeniul agri
culturii au datoria și trebuie ajutați 
să devină cunoscători competenți și 
calificați ai problemelor din sectorul 
lor de activitate

Este necesar ca învățămîntul de 
partid să țînă seama de faptul că or
ganizațiile de partid vor trebui să 
aplice, începînd din ’anul acesta, Di ■

rectivele Congresului al II-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani. In înfăp
tuirea măsurilor prevăzute de Direc
tive pentru pregătirea de cadre de 
paitid și de stat calificate în proble
mele agriculturii, repartizarea forțelor 
va trebui astfel făcută, încît fiecare 
organ de partid să dispună de cadre 
competente pentru cuprinderea diferi
telor ramuri și probleme esențiale 
pentru regiunea sau raionul respectiv. 
Comitetele de partid vor îndruma pe 
activiștii din aparatul de partid și de stat 
să se înscrie în învățămîntul superior 
și mediu tehnic, agricol sau indus- 

t trial — cursul fără frecvență — po
trivit cu specificul economic al raio
nului sau regiunii. ,

Pentru îmbunătățirea cunoștințeloi 
economice ale cadrelor și membrilor, 
paitidului, se va introduce în învă
țămîntul de partid studiul manualu
lui de economie politică elaborat de 
Institutul de economie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

Anul acesta vor fi organizate pen
tru prima oară în cadrul învățămîn
tului de partid cercuri de studiere a 
istoriei Partidului Muncitoresc Romîn. 
Ele vor ajuta pe membrii de partid 
să cunoască tradițiile eroice de luptă 
ale partidului nostru, în fruntea po
porului muncitor, vor contribui la edu
carea lor în spiritul dragostei și de
votamentului față de partid ș'i popor.

Sarcina ridicării la un nivel mai 
înalt a învățămîntului de partid în 
noul an școlar impune tuturor organ’-



STEAGUL ROȘU

Dezbaterea proiectului Statutului modificat — 
prilej de îmbunătățire a muncii de partid

De curînd, membrii și candidații de 
partid din organizația de bază nr. 7 
de la mina Aninoasa au dezbătut în 
cadrul unei adunări generale proiec
tul Statutului modificat al partidului. 
Discuțiile purtate de membrii și can
didații de partid pe marginea acestui 
document au arătat că marea majori
tate a membrilor și candidaților de 
partid din organizația de bază a stu
diat din timp și ^temeinic proiectul 
Statutului modificat.

Deosebit de vii au fost discuțiile a- 
supra acelor puncte din proiectul de 
Statut unde se arată cine poate fi 
membru de partid și care sînt crite
riile de primire în rîndurile candida
ților și membrilor de partid.

Luînd cuvîntul, tov. Maxim Hisem 
ă arătat că proiectul Statutului modi
ficat ridică la un înalt nivel calitatea 
de membru de partid. Printre tova
rășii care au luat cuvîntul privitor 
la problema primirii în partid se nu
mără și Francisc Cosma, Frăncisc 
Vekter, Gheorghe Bercea, Bela Vue- 
rich și alții. Cu toții au arătat juste
țea celor prevăzute în proiectul de 
Statut și și-au exprimat liotărîrea de

L-am cunoscut într-o zi, nu demult. 
Pe șantier se dăduse semnalul mesei 
de prînz. O parte din constructori — 
familiștii — porniră pe la casele lor, 
ceilalți se îndreptau spre cantină.

— Tovarășe Froșt, vreau să-ți spun 
ceva — i se adresă un tînar con
structor.

Repede, pînă nu se depărtă, tînărul 
se aplecase la urechea lui și-i spuse 
ce avea de spus. Răspunsul veni nu- 
maidecît.

— Așteptați-mă. Mănînc și viu în
dată... Da, da, aveți dreptate! Pînă-i 
vremea bună trebuie să folosim din 
plin fiecare minut de lucru... aștepta
ți-mă...

Din frânturile lor de cuvinte am în
țeles că cel care îi vorbește tovară
șului Froșt nu putea fi altul decît 
un ortac de-al său, iar discuția se 
purtase în legătură cu bunul mers al 
muncii în brigadă.

Am intrat apoi și eu în vorbă cu 
tov. Ștefan Froșt. Știam despre el că 
este un constructor priceput, însă 
multe lucruri noi am aflat despre el 
din scurta noastră discuție. M-a sur
prins cînd am auzit că are o vechime 
de 34 ani în cîmpul muncii. Ghipul 

ă păzi că lumina ochilor puritatea 
rînaurilor partidului. Bine a fost dez
bătută de către tov. loan Stelian, 
Francisc Suhan și Valter Manea acele 
puncte care se referă la felul cum or
ganizația de partid conduce organi
zațiile de masă din întreprinderea sau 
sectorul în care activează.

Din păcate, membrii și candidații 
de partid care au luat parte la dis
cuții n-au dezbătut proiectul Statutu
lui modificat legat de activitatea or
ganizației de bază, de activitatea fie
cărui membru de partid în parte, n-au 
scos la iveală în spirit critic și auto
critic lipsurile avute în munca de par
tid. Mai mult, unii membri de partid 
cu munci de răspundere în cadrul sec
torului, cum sînt tov. Petru Moro și 
Victor Butca n-au participat decit în 
mică măsură la dezbatere, limitîndu-se 
la angajamente generale fără a arăta 
lipsurile din munca politică la locul 
lor de producție.

In perioada actuală, majoritatea 
organizațiilor de bază din localitățile 
Văii Jiuiui dezbat în adunări gene
rale proiectul Statutului modificat al 
P.M.R.. Lipsurile avute în această di
recție de organizația de bază nr. 7 

Constructorul Stefan Froșt
nu-i trădează vîrsta.

— Nici nu-i de mirare tovarășe, 
sînt călit — m-a lămurit el. Cînd am 
început eu să muncesc eram copil de 
10-11 ani. Pînă să mă văd ajuns stă- 
pîn pe meserie, au trecut alți ani. 
O parte din acești ani am muncit ca 
salahor fiindcă n-aveam vîrsta de u- 
cenicie, apoi am mai muncit o bu
cată de vreme pînă am ajuns calfă.

Desigur, muncind pe la diferiți pa
troni, ucenicul Ștefan Froșt n-a fost 
scutit de corvezile, bătăile, sudălmile 
și viața lipsită de orice bucurii a ti
neretului muncitor de pe acea vreme.

★
Zidarul tencuitor Ștefan Froșt de 

pe șantierul 703 construcții Petrila, 
și-a cîștigat renume printre muncito
rii constructori din Valea Jiului. A- 
plicînd în muncă metodele sovietice 
Orlov la zidărie și Malîghin la ten
cuieli, el reușește să-și depășească 
zilnic sarcinile de plan cu 200-250 la 
sută. Una dintre preocupările cele 
mai importante ale lui, a fost trans
miterea bogatei sale experiențe mun
citorilor tineri. Astfel, numai în anii 
1953—1954, tov. Froșt a calificat 
peste 30 de tineri muncitori. In pre- 

de la mină Aninoasa trebuie să con
stituie un prilej de învățăminte pen
tru organizațiile de bază care ur
mează să dezbată acest document. 
Dezbaterea proiectului Statutului mo
dificat al P.M.R. trebuie să constituie 
un prilej de analiză în spirit critic șl 
utocritic a activității organizației de 

bază, o analiză a felului cum membrii 
și candidații de partid s-au achitat de 
sarcinile încredințate. Dezbaterea tre
buie să scoată la iveală felul în care 
organizația de bază a mobilizat ma
sele de oameni ai muncii la îndepli
nirea ritmică și la toți indicii a sarci
nilor de plan, intensificarea întrecerii 
socialiste, extinderea experienței îna
intate, întărirea disciplinei în muncă 
etc.

Dezbătînd proiectul Statutului mo
dificat legat de munca depusă de or
ganizația de bază și de activitatea 
politică dusă de fiecare comunist, 
membrii și candidații de partid vor 
contribui la îmbunătățirea muncii po
litice și organizatorice de partid în în
treprinderea sau instituția în care 
lucrează.

GH. MOCANU 
corespondent

zent a încheiat contracte de calificare 
cu tinerii Iosif Szőke, Gábor Simon 
și Iosif Osz. Brigada lui se compune 
din 2 muncitori calificați și 6 necali
ficați.

întreprinderea 703 construcții din 
Petrila se mîndreșțe cu oameni ca 
tov. Ștefan Froșt, Andrei Doboș și 
alți constructori de frunte care au 
adus o contribuție de seamă ia înăl
țarea numeroaselor construcții social- 
culturale din Valea Jiului. Activita
tea tov. Froșt în această direcție este 
toarte bogată. Echipele de muncitori 
conduse de el au lucrat la înălțarea 
blocurilor pentru muncitorii de la Fi
latura Lupeni în 1949, apoi la con
strucția halei de la piața din Petro
șani, a clubului minier, băii, canti
nei minerilor și căminelor muncito
rești din Petrila, la o serie de blocuri 
ale minerilor din Lonea etc. Acest 
harnic constructor lucrează pe șan
tierul noului cartier minier din Pe
trila de cînd a fost așezată aici primă 
cărămidă. Toată zidăria și tencuială 
blocurilor a fost executata de către 
echipa sa. Și ce frumos arată înainte '■ 
de predare noile locuințe ! •

E. FAGUREL !

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Să păstrăm curățenia 
în blocuri!

Dacă treceai prin Petrila numai cu 
cîțiva ani în urmă, ai fi putut ob
serva ici-colo săpăturile în care aveau 
să se toarne fundațiile unor noi con
strucții de locuințe muncitorești. Pri
mele lucrări, deși nu prea mari, ară
tau că vechea așezare de mineri în
cepe să se transforme. Cîteva luni 
mai tîrziu, în apropiere de tunel, a 
apărut în Petrila primul grup de case 
noi. Acestor locuințe muncitorești 
le-au urmat altele, astfel că mai tîr
ziu în orașul Petrila s-a înălțat un 
cartier nou compus din blocuri cu 
trei și patru etaje. In aceste blocuri 
locuiesc acum sute de familii de mi
neri și muncitori.

După ce s-a terminat construcția 
blocului B, ni s-a repartizat și nouă 
cîte-o locuință. Lucrul acesta ne-a bu
curat foarte mult. încă din primele 
zile după ce ne-am mutat în noile a- 
partamente, ne-a preocupat problema 
întreținerii în bune condiții a locuin
țelor.' Astfel, nu numai că am păstrat 
totdeauna curățenia, dar ne-am îngri
jit să nu zgîriem pereții, să nu tăiem 
lemne în casă, cum făcea o vecină ce 
locuia cu un etaj mai sus și cum din 
păcate mai fac unii locatari lipsiți 
de respect față de bunul ce le-a fost 
dat spre folosință, să nu stricăm lem
năria de la uși și de la ferestre.

Un exemplu de proastă întreținere 
a apartamentului ce i-a fost reparti
zat, dă tov. Ion Munteanu. De multe 
ori acest tovarăș aruncă pe geam tot 
felul de murdării. In locuința lui, care 
de asemenea se află in blocul B, gă
sești pereții și ușile zgîriate, iar cu
rățenia iasă mult de dorit.

Asemenea lui mai sînt și alți, lo
catari. Să-l luăm spre exemplu pe 
tov. Geza Grito. Nu încape îndoială 
că și el s-a bucurat cînd 3 primit lo
cuință în bloc, dar n-a înțeles că tre
buie s-o îngrijească.

Noj nu putem rămîne indiferenți, 
dacă unii locatari din blocuri nu vor 
să păstreze în bune condiții aparta
mentele pe care le-au primit în folo
sință. împotrivă acestora cerem să 
se ia măsuri, care să meargă pînă la 
evacuarea lor din apartamentele res
pective.

ANDREI VARGA 
IOAN URSA 

locatari âi blocului B 
din noul cartier Petrila

zațiilor de partid să lichideze meto
dele formaliste și birocratice în orga
nizarea și conducerea învățămîntului, 
goana păgubitoare după un număr 
cît mai mare de cercuri și cursuri și 
să pună în centrul preocupărilor lor 
grija pentru conținutul de idei al pro
pagandei, pentru calitatea lecțiilor și 
seminariilor.

Marile sarcini care ne stau în față 
în domeniul dezvoltării agriculturii 
impun ca în noul an școlar să se rea
lizeze o îmbunătățire simțitoare în ce 
privește munca de conducere și în
drumare a învățămîntului de partid 
în S.M.T., G.A.S., în gospodării co
lective și sate. Comitetele regionale 
și raionale de partid au datoria să în
tărească ajutorul acordat propagan
diștilor cercurilor și cursurilor din 
mediul rural, trimițînd cel puțin odată 
pe lună lectori și propagandiști cali
ficați, care să țină expuneri și con
sultații asupra problemelor teoretice 
actuale — șî organizînd totodată ex
puneri ale membrilor comitetelor ra
ionale și ale specialiștilor în diferite 
ramuri ale economiei asupra sarcinilor 
muncii de partid și economice la 
sate.

Partidul combate metoda birocra
tică a încadrării mecanice, „din ofi
ciu”, a membrilor de partid în dife
rite forme de învățămînt. Felul în- 
vățămîntului trebuie stabilit de co
mun acord cu fiecare membru de par
tid în parte, potrivit nivelului său 
politic și preocupărilor sale ideologice. 
Greșesc profund însă acele organiza
ții de partid care-și închipuie că pot 

lăsa problema ridicării nivelului ideo
logic al comuniștilor la voia întâm
plării. Stabilirea de comun acord: cu 
fiecare membru de partid a formei de 
învățămîht din care acesta va iace 
parte nu micșorează ci, dimpotrivă, 
sporește răspunderea organizațiilor 
de partid pentru pregătirea ideologică 
a comuniștilor, pentru organizarea 
învățămîntului de partid. Organiza
țiile de partid trebuie să vegheze ca 
fiecare membru de partid să-și înde
plinească obligația statutară de a 
studia marxism-leninismul, exercitînd 
un control permanent asupra studiu
lui fiecărui membru de partid. Mersul 
de la sine și Jipsa de control sînt 
inadmisibile în învățămîntul politic 
al comuniștilor

Ingfijindu-se de îmbunătățirea ac
tivității școlilor, cercurilor și cursu
rilor de partid de diferite grade, orga
nizațiile de partid trebuie totodată să 
stimuleze în permanență studiul indi
vidual de sine stătător al operelor cla
sicilor marxism-leninismului, îndeo
sebi al membrilor de partid cu o bună 
pregătire ideologică.

In vederea ajutorării celor ce stu
diază de sine stătător marxism-leni
nismul este necesar să capete amploare 
și să fie temeinic îmbunătățită propa
ganda prin lecții, care trebuie să de
vină unul din principalele mijloace 
de răspîndire a marxism-leninismului, 
de lămurire a politicii partidului și 
de informare a membrilor de partid 
asupia problemelor situației interna- 
ț’onale. I.a cabinetele de partid se 
vor organiza cicluri de lecții din do

meniul filozofiei, economiei politice, 
economiei industriale și agrare, isto
riei P.C.U.S., istoriei P;M.R. ș) rela
țiilor internaționale precum ' și con-, 
sultații permanente și discuții teore
tice în ajutorul celor ce studiază in
dividual marxism-leninismul. Comite
tele regionale de partid vor organiza 
periodic lecții din domeniul științelor 
naturii pentru activiștii și membrii de 
partid în scopul de a-i ajuta în for
marea concepției științifice, materia
liste, asupra lumii.

Clasicii marxism-leninismului ne 
învață că propagandistul este figura 
centrală în învățămîntul de partid. In 
vederea unei îmbunătățiri temeinice 
a calității propagandei, comitetele 
regionale și raionale de partid au 
obligația să manifeste maximum de 
grijă și atenție față de creșterea și 
educarea propagandiștilor, să le acor
de un sprijin sistematic, de zi cu zi, 
aiutîndu-i să-și ridice în permanență 
nivelul teoretic, să-și lărgească cu
noștințele metodice, să dea expunerilor 
lor o formă vie, atractivă și convin
gătoare. Este necesar să fie neîntîrziat 
lichidate lipsurile existente în mo
mentul de față într-o serie de regiuni 
(Craiova, Hunedoara, Arad, Regiunea 
Autonomă Maghiară), în ce privește 
pregătirea propagandiștilor nescoșî 
din producție. In cursul anului școlar 
trebuie ridicat necontenit nivelul se
minariilor permanente cu propagan
diștii, acordîndu-se o mai mare aten
ție tratării problemelor teoretice ac
tuale și ale politicii economice a parti
dului și statului nostru..

învățămîntul de partid trebuie să 
beneficieze în mai mare măsură decît 
pînă acum de ajutorul presei de par
tid. Presa are datoria să publice siste
matic articole teoretice și consultații 
în ajutorul celor ce studiază în învă- 
țămîntul de partid, acordînd o atenție 
deosebită lămuririi bazelor științifice 
ale politicii partidului nostru, răspun- 
zînd operativ la întrebările teoretice 
ridicate de propagandiști și cursanți.

învățămîntul marxist-leninist al 
comuniștilor trebuie să stea mereu în 
centrul atenției tuturor organelor de 
partid. Partidul cere tuturor organe
lor și organizațiilor sale să îmbună
tățească neîntrerupt munca de condu
cere și de îndrumare a învățămîntu
lui de partid, să analizeze și să dez
bată cu regularitate problemele de 
conținut ale propagandei, funcționa
rea învățămîntului, eficacitatea sa, 
ținînd în permanență seama 'de faptul 
că valoarea propagandei de partid se 
judecă după măsura în care ajută pe 
comuniști să-și sporească rolul lor de 
avangardă și să rezolve problemele 
concrete din activitatea lor de zî cu 
zi.

Organizațiile de partid sînt chemate 
să vegheze ca, încă din primele zile 
ale noului an școlar, funcționarea în
vățămîntului, studiul marxism-leni
nismului, să se desfășoare la un nivel 
înalt.

Să pornim cu avînt în noul an șco
lar pentru însușirea temeinică a în
vățăturii lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin —• învățătură care transformă 
lumea I



4 STEAGUL ROȘU

A 5-a aniversare a constituirii 
Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILHELM PIECK 
Președintele Republicii Democrate Germane

Berlin
Cu ocazia celei de a 5-a aniversari a constituirii Republicii Democrate 

Germane, vă rog, tovarășe Președinte, să primiți din partea Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne și din partea mea 
personal cele mai calde felicitări.

Poporul romîn urează poporului german noi și mari succese în lupta 
pentru consolidarea și înflorirea Republicii Democrate Germane, în lupta 
pentru făurirea unității Germaniei, pentru nace.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Lucrările celei de a 9-a sesiuni 
a Adunării Generale a O. N. LL

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Prim Ministru al Republicii Democrate Germane 

Berlin
Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a constituirii Republicii Demo

crate Germane, vă rog, tovarășe Prim Ministru, să primiți din partea 
poporului romîn, a guvernului Republicii Populare Romîne și a mea per
sonal, cele mai călduroase felicitări.

Poporul romîn urează din toată inima poporului german noi succese 
în întărirea și dezvoltarea Republicii Democrate Germane — bastion de 
nădejde al întregului popor german în lupta sa pentru unitate, democra 
tie si pace

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Miniștri' 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului Dr. LOT HAR BOLZ 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 

Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Democrate Germane
Berlin

Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a constituirii Republicii Demo
crate Germane, vă rog, tovarășe Ministru, să primiți sincere felicitări 
și urări de noi succese în lupta poporului german pentru făurirea unității 
patriei sale și pentru apărarea păcii.

SIMION BUGHICI 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Primirea de către Wilhelm Pieck 
a delegației guvernamentale a U.R.S.S. 

BERLIN (Agerpres). — TASS
Președintele Republicii Democrate 

Germane, Wilhelm Pieck, l-a primit 
Ia 5 octombrie pe V.M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și ministru al Aface
rilor Externe al U.R.S.S., șeful de
legației guvernamentalei sovietice 
care a sosit în Republica Democrată 
Germană pentru a participa la săr

bătorirea celei de a 5-a aniversări a 
constituirii Republicii Democrate Ger
mane, precum și pe membrii delega
ției : P. N. Pospelov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. N. Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., O. I. Ivascenko, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, G. Al. Pușkin, ambasadorul 
LT.R.S.S. în R.D. Germană.

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite :

In cadrul discuției generale în șe
dința plenară din 4 octombrie a Adu
nării Generale au luat cuvîntul repre
zentanții Venezuelei, Angliei și Fran
ței.

Discursul reprezentantului Angliei 
s-a caracterizat prin atacuri calom
nioase împotriva politicii externe a 
Uniunii Sovietice și prin încercări de 
a da o interpretare denaturată cu- 
vîntării rostite de șeful delegației so
vietice, A. I. Vîșinski. la 30 septem
brie.

Lloyd și-a început discursul prin a 
recunoaște faptul că în ultimul an în
cordarea în relațiile internaționale a 
slăbit considerabil și că la acesta 
au contribuit, printre altele, conferin
ța de la Berlin și conferința de la 
Geneva

Lloyd a căutat să justifice în fel

includerea pe ordinea de zi
a sesiunii Adunării Generale a 0. N. U.

a propunerii sovietice cu privire la reducerea armamentelor
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite :
In după amiaza zilei de 5 octombrie 

a fost convocat Comitetul General 
pentru a discuta problema includerii 
pe ordinea de zi a celei de a 9-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a celor două noi puncte prezentate de 
delegația U.R.S.S.

A. I. Vîșinski, șeful delegației so
vietice, a expus Comitetului conside
rentele delegației U.R.S.S. cu privire 
la necesitatea includerii pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a O.N.U. a 
punctului „Cu privire la încălcarea 
libertății de navigație în zona mări
lor Chinei”, ca problemă importantă 
și urgentă.

Reprezentantul clicii gomindaniste 
a propus amînarea discutării acestei 
probleme deoarece în prezent guver
nul francez duce tratative cu autori
tățile gomindaniste pentru reglemen
tarea incidentului petrecut cu vasul 
comercial sovietic „Tuapse”.

Comitetul General, cu o majoritate 
de nouă voturi, printre care voturile 
delegației S.U.A., Angliei și Franței, 
a adoptat hotărîrea de a amîna cu cîte- 
va zile examinarea propunerii sovie

și chip înjghebarea și existența a di
ferite alianțe și blocuri militare agre
sive. Intre altele, el a afirmat că 
blocul nord-atlantic și pactul de la 
Manilla ar fi tratate „pur defensive 
și pașnice” și ar corespunde întru to
tul Cartei O.N.U.

Reprezentantul Franței, De Beau- 
mont, a declarat că delegația sa sub
liniază cu satisfacție faptul că Aduna
rea Generală se întrunește pentru 
prima dată după mulți ani în condi
țiile cînd pe pămînt nu este război.

In încheiere, el s-a pronunțat pen
tru caracterul universal al O.N.U și 
în favoarea principiului ca porțile 
acestei organizații să fie deschise 
pentru toate țările iubitoare de pace.

In ședința din după amiaza zilei de 
4 octombrie a Adunării Generale a 
O.N.U.. la discuțiile generale au luat 
cuvîntul reprezentanții Poloniei, Ar
gentinei și R.S.S. Bieloruse.

tice de a include punctul sus-amintit 
pe ordinea de zi a sesiunii.

Comitetul General a trecut apoi ia 
examinarea problemei includerii pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a 
propunerii delegației sovietice „Cu 
privire la încheierea unei convenții 
internaționale (tratat) în problema 
reducerii armamentelor și interzicerii 
armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arrrie de extermi
nare în masă”.

Comitetul General a adoptat fără 
nici o obiecție hotărîrea de a recoman
da Adunării Generale să includă pro
punerea sovietică pe ordinea de zt 
și să o transmită spre examinare Co
mitetului nr. 1 (Comitetul Politic).

In cuvîntările lor asupra acestei 
probleme, reprezentanții Angliei, 
S.U.A. și Franței și-au exprimat pă
rerea că propunerea delegației so
vietice trebuie examinată în ședințele 
Comitetului Politic concomitent cu 
discutarea raportului comisiei de de
zarmare care figurează deja pe ordi
nea de zi a acestui Comitet. Repre
zentantul U.R.S.S. a declarat că pro
blema procedurii examinării propu
nerii sovietice trebuie hotărîtă de Co
mitetul Politic însuși.

Oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană s-au convins din 
propria lor experiență de justețea căii 
pe care pășește această țară, s-au 
convins de justețea lozincii; „Să pro
ducem mai mult și mai bun — ca să 
trăim mai bine“, lozincă lansată de 
Partidul Socialist Unit din Germania. 
Chezășia îndeplinirii cu succes a pla
nurilor economiei naționale ale repu
blicii este întrecerea socialistă de 
masă ce se desfășoară în R. D. Ger
mană pentru sporirea producției și 
pentru îmbunătățirea calității produc
ției, pentru a face din anul 1954 ,.A- 
nul marii inițiative“.

Chezășia îndeplinirii cu succes a 
planului pe anul 1954 este ajutorul 
prietenesc pe care Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară îl a- 
cordă Republicii Democrate Germane 
— reazemul luptei poporului german 
pentru o Germanie unită și iubitoare 
de pace.

In baza unor acorduri pe termen 
lung, Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară întrețin strînse 
relații comerciale cu R. D. Germană. 
Astfel au fost zădărnicite încercările 
cercurilor reacționare ale nuferilor 
occidentale și ale clicii de la Bonn 
de a împiedica construcția pașnică în 
R. D. Germană pe calea organizării 
unei blocade economice și a comer
țului exterior.

In cursul tratativelor din august 
1953, între Guvernul Sovietic și dele
gația guvernamentală a R. D. Ger
mane, Uniunea Sovietică a căzut de 
acord să livreze Republicii Democrate 
Germane în anul 1953, suplimentar la 
acordul comercial în vigoare, mărfuri

UN AJUTOR MĂREȚ ȘI DEZINTERESAT
în valoare de aproximativ 590 mili
oane ruble și să acorde R. D. Germa
ne un credit în valoare de 485 mili
oane ruble, dintre care 135 milioane 
ruble în valută liberă.

De la 1 ianuarie 1954 a intrat în 
vigoare acordul încheiat între guver
nul Uniunii Sovietice și guvernul 
R. D. Germane cu privire la ușurarea 
obligațiilor financiar-economice ale 
Germaniei, legate de consecințele răz
boiului. In conformitate cu acest a- 
cord, Republica Democrată Germană 
este scutită de plata părții rămase 
din datoriile de reparații față de 
Uniunea Sovietică și Republica Popu
lară Polonă, în valoare de aproape 
10.000.000.000 mărci. Cheltuielile R.D. 
Germane legate de prezența trupelor 
sovietice pe teritoriu! acestei țări, se 
reduc în așa fel îneît suma acestor chel
tuieli să nu depășească 5 la sută din 
veniturile bugetului de stat al repu
blicii. Anul acesta cheltuielile vor fi 
cu 350.000.000 mărci mai reduse față 
de anul 1953. Guvernul Sovietic a 
scutit R. D. Germană de plata dato
riei provenind din cheltuielile externe 
de ocupație care s-au acumulat după 
anul 1945 și a anulat*  datoriile de stat 
de după război ale Germaniei fată de 
Uniunea Sovietică.

Au fost trecute fără plată în pro
prietatea R. D. Germane 33 întreprin
deri care fuseseră trecute după răz
boi în proprietatea Uniunii Sovietice 
cu titlul de reparații. Valoarea globală 
a acestor întreprinderi este de
2.700.000.00'1 de mărci.

Întreprinderile au fost predate in 
stare de funcționare, cu toată docu
mentația tehnică, cu rezerve de ma
terie primă și semifabricate, cu acti
vele și pasivele potrivit situației la 
data de 1 ianuarie 1954

Despre starea în care se aflau între
prinderile la predarea lor în mîinile 
poporului german se poate judeca 
după cîteva exemple: In orășelul 
Leuna se află combinatul chimic „Leu- 
na Werke" — „Walter Ulbricht“. îna
inte de război, acest combinat apar
ținea concernului „I. G. Farbenindus- 
trie“. In august 1946, combinatul a 
fost predat societății de stat pe ac
țiuni pentru producția de îngrășămin
te. Secțiile combinatului aveau atunci 
un aspect de îngrămădire haotică, de 
ziduri dărîmate și de fier vechi, deoa
rece în timpul războiului combinatul 
fusese bombardat în nenumărate rîn- 
duri.

Sub conducerea inginerilor sovie
tici. combinatul a fost complet refă
cut. încă de anul trecut combinatul 
depășise nivelul producției antebelice. 
Administrația sovietică a combinatu
lui a alocat fonduri pentru construirea 
Unui club muncitoresc, pentru con
struirea a 300 apartamente noi pen
tru muncitori etc. A fost creat un cen
tru de învățămînt pentru 1.600 elevi. 
Valoarea actuală a combinatului 
„Leuna-Werke“ se ridică la sute de 
milioane de mărci.

Printre întreprinderile trecute în 
proprietatea Republicii Democrate 
Germane se numără si uzina „Siemens 

Plania“ din Berlin. ¡Și această între
prindere fusese deteriorată în urma 
bombardamentelor. Parcul de mașini 
al uzinei se învechise. Aceasta eră 
starea în care a fost preluată între
prinderea de inginerii sovietici. In pre
zent, în această uzină lucrează cîteva 
mii de persoane și ea produce consi
derabil mai mult decît înainte de răz
boi. Din 1947 și pînă în 1952, pro
ducția a sporit de aproape șapte ori. 
Pentru muncitorii întreprinderii au 
fost create condiții de muncă și o- 
dihnă pe care nici nu le puteau visă 
aceștia sub capitalism. Procesele grele 
de muncă au fost mecanizate, în a- 
teliere a fost instalat un sistem mo
dern de ventilație, a fost asigurat un 
regim alimentar special pentru mun
citorii care lucrează în condiții dău
nătoare sănătății, au fost înființate 
cabinete medicale, instalații de duș. 
Pe lîngă uzină au fost create o gră
diniță de copii, o casă de cultură etc. 
întreprinderea dispune în prezent de 
trei case de odihnă proprii si de o ta
bără de pionieri.

Uzina „Zemag-Zeitz“ din orașul 
Zeitz, în cei șapte ani cît a fost sub 
conducerea inginerilor sovietici, a spo
rit producția de 15 ori. Uzina pro
duce astăzi utilaje complicate pentru 
fabricile de brichete.

Toate aceste măsuri luate în vede
rea ușurării obligațiilor financiar- 
economice ale Germaniei, au creat 
cele mai favorabile premize pentru 
întărirea continuă a R. D. Germane 
și pentru îmbunătățirea vieții popu
lației ei. (Agerpres)
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