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Republica Bemocratâ Germană — 
factor activ al forțelor păcii in Europa

Republica Democrată Germană instaurată acum 5 ani, Ia 
7 octombrie 1949, întruchipează Germania nouă, Germania păcii 
și a muncii, a democrației și progresului. Aici, în partea de răsă
rit a țării, a apărut pentru prima dată în istorie un stat german 
iubitor de pace. Realizările Republicii Democrate Germane pe 
drumul construcției pașnice dovedesc în mod convingător cît 
de rodnice sînt rezultatele transformării vieții statului pe baza 
principiilor profund democratice ale acordului de la Potsdam’.

In cursul luptei lor pentru dezvoltarea unei economii paș
nice, oamenii muncii din R.D. Germană au obținut succese 
uriașe. Muncind pentru îndeplinirea planului cincinal ei au făcut 
posibilă în iinii generale micșorarea disproporțiilor din econo
mia națională a R’.D. Germană, provocate de scindarea Germa
niei. In perioada dintre anii 1951-1953 a fost creată o bază me
talurgică, a fost considerabil sporită capacitatea de producție în 
construcția de mașini, au fost create noi uzine de mașini grele și 
construcții navale, a fost organizată producția de mașini 
agricole moderne și a fost dezvoltată considerabil industria de 
produse chimice.

In perioada 1951-1953, volumul producției industriale a de
pășit cu 7 la sută volumul prevăzut de planul cincinal pentiu 
acești ani. Volumul producției întreprinderilor populare a crescut 
în 1953 cu 74,8 la sută în comparație cu anul 1950, în timp ce 
planul prevedea o creșiere de numai 61,6 la sută.

In domeniul agriculturii, încă în anul acesta producția de 
cereale, efectivul de cai, oi, porci etc. ating nivelul prevăzut pen
tru anul 1955.

Recenta hotărîre a Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania cu privire la sarcinile economice ale 
R.D. Germane pe anul 1955 — ultimul an al primului plan cin
cinal al economiei naționale a R.D. Germane subliniază că da 
torită eforturilor depuse de clasa muncitoare, de țărănimea 
muncitoare, de intelectualitate, cele mai importante sarcini ale 
planului cincinal al economiei naționale a R.D. Germane au și 
fost îndeplinite încă din anul 1953. Producția industrială glo
bală a crescut cu 60 la sută față de anul 1050.

Referindu-se la situația din agricultură, C.C. al P.S.U.G. a 
subliniat că recolta la hectar a sporit an de an, iar șeptelul de 
vite cornute mari a crescut considerabil.

Datorită eforturilor depuse de oamenii muncii din R.D. 
Geimană, care luptă pentru o înaltă productivitate a muncii, 
pentru «îmbunătățirea calității produselor și pentru reducerea 
prețului de cost al acestora, economia națională a R D Ger
mane se dezvoltă lună de lună. In cel de al doilea trimestru al 
anului 1954 producția industrială a crescut cu 12,5 la sută față 
de cel de al doilea trimestru al anului 1953. Potrivit hotărîrilor 
guvernului R.D. Germane, adoptate anul trecut, se acordă o 
atenție deosebită sporirii producției de mărfuri de larg consum.

In opera de dezvoltare a economiei naționale a R.D. Germane 
un rol deosebit a avut și are ajutorul sovietic dezinteresat care se 
manifestă în toate ramurile economiei. Este suficient să amintim 
de rezultatele trata!:^efor care au avut loc între guvernul 
U.R S.S. și delegația guvernamentală a R.D. Germane la Mos
cova, anul trecut, pentru ca să ne dăm seama de ceea ce a în
semnat pentru R.D. Germană ajutorul Uniunii Sovietice la care 

* s-az adăugat colaborarea strînsă eu celelalte țări ale lagărului 
păcii

In agricultură recolta la hectar a culturilor cerealiere și le
guminoase trebuie să crească. In vederea sporirii continue a pro
ductivității în agricultură acestei ramuri a economiei i se va 
acorda sub formă de alocații și credite de stat suma de 700 
milioane mărci. Hotărîrea prevede totodată că se vor aloca sume 
importante pentru construcția de locuințe, și în alte scopuri so
ciale și culturale.

Succesele economice repurtate de R.D. Germană provoacă 
o adevărata furie în rîndul militariștilor vestgermani și al pa
tronilor lor de peste ocean, cu atît mai mult cu cît succesele eco
nomiei de pace a R.D. Germane contrastează în mod vădit cu 
dezvoltarea unilaterală a economiei de război a Germaniei oc
cidentale. Guvernanții de la Bonn adîncesc criza economică în 
care se sbate Germania occidentală ca urmare a bugetului mili
tar umflat și refacerii Wermachtului. Inflația, șomajul, nenoro
cirile și mizeria oamenilor muncii se adîncesc continuu.

Rerublica Democrată Germană — stat al oamenilor muncii 
constituie o bază trainică a forțelor democratice ale poporului 
german în lupta pentru unitate și pace. El luptă neobosit pent:u 
ciearea une' Germanii unite, libere, democrate și iubitoare de 
pace.

Statul est-german este în același timp un important factor 
peni:li asigurarea unei păci trainice pe continentul european 
și în întreaga lume „Republica Democrată Germană — a de
clarat Otto Grolewohl — își va consacra toate forțele traducerii 
în viață ? propunerii sovietice cu privire la crearea unui sistem 
general european de securitate colectivă”.

La alegerile populare generale care vor avea loc la 17 oc
tombrie; poporul Republicii Democrate Germane, împreună cu 
forțele patriotice din Germania occidentală își vor da votul pen
tru continuarea politicii de menținere a păcii în Germania, pen
tru o polirică de pace, unitate și bunăstare.
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In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește avintul întrecerii socialiste
Succesele minerilor din Lupeni

Minerii de la mina Lupeni 
extrag zilnic tot mai mult căr
bune peste plan. Succesele 
obținute de ei în întrecere 
oglindesc hotărîreă lor de a-și 
depăși angajamentele luate 
în cinstea Gongresului parti
dului și a zilei de 7 Noiem
brie.

Pînă în ultima zi din luna 
septembrie planul pe întreaga 
mină a fost realizat în pro
porție de 106,9 la sută, fapt 
care oglindește munca inten
să a întregului colectiv.

Colectivul sectorului III a

reușit să realizeze planul în 
proporție de 131 la sută, de
venind astfel sector fruntaș. 
Nici la sectoarele II, I A și 
IV nu s-a muncit mai puțin. 
Astfel, sectorul II a dat cu 
8,5 la sută mai mult cărbune 
peste plan, sectorul I A cu 8,1 
la sută, iar sectorul IV cu 1,8 
la sută mai mult cărbune

La obținerea acestor suc
cese au contribuit multe bri
găzi de mineri. Brigada con
dusă de minerul Nicolae Mo- 
rotan, care și-a luat angaja- 
ifientul să realizeze 25 metri

cubi peste preliminar a rea
lizat 84 metri cubi peste plan, 
cea a minerului Mihai Mora- 
ru de la sectorul I B a rea
lizat 89 metri cubi față de 
30 metri cubi cît se angajase.

Brigada lui Mihai Demian 
a avut totdeauna realizări- 
frumoase. Acum ea se stră
duiește să obțină succese ști 
mai mari. Aceasta și-a luat 
angajamentul să extragă 20 
tone de cărbune în plus. Mem
brii brigăzii au muncit însă, 
cu spor depășind cu mult 
angajamentul luat.

Trecînd prin fața magazi
nului de desfacere a mobile
lor. nu se poate să nu admiri 
mobilele expuse. Cită bucurie 
aduce în casa minerului mo
bila nouă 1 Deseori se văd 
camioane încărcate cu mobi
lă, care se îndreaptă spre blo
curile de curînd date în folo
sință. Cerințele celor ce mun
cesc sînt din ce în ce mai 
mari. întreprinderea „6 Au
gust“ produce mereu mai 
multe garnituri de mobilă.

La tîmplărie, s-au luat an
gajamente frumoase în cin
stea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie. Tîm- 
plarii se străduiesc 
pecte angajamentul

să-și res- 
de a ter-

urmă, laCu vreun an în 
Petroșani, pe malul Jiului a1 
fost deschis un nou șantier 
de construcții. Locuitorii din 
apropiere priveau curioși la 
tehnicienii cate însemnau te
renul. la constructorii care 
scoteau primele lopeți de pă- 
mîrit din fundație.

— Blocuri de locuințe nu 
Dot fi, căci e prea. întins tere
nul pe care-1 sapă — își dă
deau părerea cei din vecină
tate. Pînă la urmă au aflat . 
de la constructori, că urma 
să se clădească o fabrică de 
pîine

★
Timpul s-a scurs repede. Cu 

fiecare lună ce trecea, zidurile 
fabricii de pîine din Petro
șani se înălțau tot mai sus. 
S-a pus acoperișul, s-a clădit 
garajul și altele. Pe schele îl 
puteai vedea pe tînărul ingi
ner al șantierului, care în
druma munca brigăzilor. Toți 
vroiau ca în luna decembrie, 
după cum prevedea planul, să 
termine în bu-ne condițiuni 
construcția fabricii.

Prin mijlocul lunii trecute, 
constructorii din Valea Jiului 
și-au luat noi angajamente în 
cinstea celui de al doilea Con
gres al partidului și a zilei de 

17 Noiembrie. Astfel, construc- 
| torii fabricii de pîine au por- 
I nit să-și analizeze posibilită
țile de muncă pentru a se în- 

' cadra în întrecere.
Unul dintre constructori a 

propus să se termine con
strucția fabricii de pîine în 
cinstea Congresului.

— Aceasta înseamnă să

f

Oameni de nădejde
mina cele 35 garnituri de mo
bilă de bucătărie și 10 garni
turi mobilă combinată.

Secția tapițerie, de curînd 
înființată, a atins o înaltă 
productivitate. Pînă la Con
gres tapițerii s-au angajat 
să execute 170 bucăți dorme
ze realizînd pînă în prezent 
92 bucăți. De oarece se pune 
un accent deosebit pe calita
tea dormezelor, colectivul de 
tapițeri caută să execute lu
cru de bună calitate. Tapițerul. 
Nicolae Hancaș și-a 
ca în întîmpinarea Congresu
lui să producă un număr de 
35 dormeze. Pînă la 1 octom
brie el a realizat 25 dormeze.

Brigăzile de la gaterul Lo- 

In întrecere cu timpui 
scurtăm cu aproape două luni 
de zile termenul planificat. E 
mult, n-o să putem — ziceau 
cîțiva.

Marea majoritate a con
structorilor a îmbrățișat însă 
cu căldură această idee. -Au 
dezbătut problema, și-au re
vizuit angajamentele. A fost 
socotit ceas cu ceas tot tim
pul cît mai era pînă la 30 
octombrie. Hotărîrea lor au 
înscris-o în angajamentul de 
întrecere; „In cinstea Congre
sului partidului, fabrica de 
pîine din Petroșani va fi dată 
în folosință“.

A început o muncă entu
ziastă. Sub conducerea maiș
trilor de șantier Zoltan Balog 
și Alexandru Lucaci, brigăzile 
specialiste de tencuitori ale 
tov. Ioan Kinal și Ludovic 
Dragoș au terminat aproape 
complet, în numai cîteva săp- 
tămîni, tencuirea exterioară a 
clădirii. Intr-un timp record 
au terminat lucrările de să
pături pentru canalizare și 
constructorii din brigada tov. 
Petru Boghiu.

Multe frămîntări a dat con
structorilor problema clădirii 
sediului administrativ al fa
bricii. Nu ajungeau oamenii, 
timpul de lucru. Atunci, mais
trul comunist Alex. Lucaci a 
format o brigadă de lucru 
dintre muncitorii calificați și 
necalificaț.i de pe șantier. 
Muncind în orele libere, de 
multe ori seara la lumina re- ' 
flectoarelor, această brigadă 
a terminat în numai patru zile 
lucrările de zidărie ale sediu- , 
lui administrativ.

Mai este o lună de zile

nea depășesc zi de zi planul 
de tăiere a buștenilor. Aici 
muncesc brigadierii Gheorghe 
Crăciun și Nicolae Vasiu.

In toate secțiile întreprin
derii „6 August“ lucrează oa
meni de nădejde. Prăjiturile 
gustoase sînt preparate cu 
îndemînare de tovarășa Hildă 
Grometz. Siropul de fructe 
este rodul muncii celor din bri
gada lui Arpad Schiebel.

Orașul Petroșani e împîn- 
zit de numeroasele secții ale 

propus întreprinderii „6 August". 
Secția tihichigerie, fabrica de 
sifoane. cea de ghiață, atelie
rele de confecții, precum și 
cele de cismărie, contribuie 
la îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale celor ce muncesc.

pînă la termenul angajamen
tului luat. Pe șantierul fabri
cii de pîine din Petroșani lu
crările se desfășoară cu avînt. 
Lucrarea se apropie tot mai 
mult de sfîrșit. Etajul doi al 
clădirii este deja gata și nu
mai geamgiul mai lucrează 
la montarea ferestrelor. Eta
jul 1 al clădirii va fi și el ter
minat.

O muncă rodnică desfășoa
ră muncitorii care înalță cup
toarele, montează utilajul. In 
adîncul cuptoarelor zidalrți a- 
șează rînduri de cărămidă de 
șamot, iar mecanicii.montea
ză elevatoarele, motoarele și 
celelalte utHaje. In sala mare 
a fabricii, mașinile de Iră- 
mîntat așteaptă deja să fie 
montate și puse în funcțiune. 
Echipele de muncitor; condu
se de dulgherul Beer Iosif, de 
zidarul Toth Mihai, de beto- 
nistul Ștefan Farcaș, de să
pătorul loan Pile și de mulți 
alții, își depășesc zi de zi nor
mele cu 40-60 la sută.

Planul calendaristic pe care 
și l-au făcut constructorii este 
respectat întocmai. Ei ter
mină și predau etajul 1 
și casa transformatorului; 
la 15 octombrie, va fi pre
dată fațada complet fen- 
cuită a clădirii și tot așa pe 
zile și etape vor fi gata toate 
lucrările. Constructorii de pe 
acest șantier își respectă cu- 
vîntul. In ziua Congresului 
partidului, fabrica de pîine din 
Petroșani, cu o capacitate de 
30.000 kg. pîine pe zi, va fi 
dată în folosință

MIHAI ȘTEFAN
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A 5-a aniversare a constituirii R. D. Germane
Dezvoltarea îavățămîntului 

superior
Din 1949, guvernul R.D. Germane 

a alocat 32.700.000 mărci pentru con
struirea Universității „Martin Lu
ther” din Halle Wittenberg. Din a- 
ceastă sumă, 13.000.000 mărci au 
fost folosite pentru Institutul de chi
mie. Pentru construirea a două noi 
clădiri ale Facultății muncitorești 
țărănești „Walter Ulbricht” se vor 
che’tui de asemenea cîteva milioane 
de mărci, iar alte 1.500.000 mărci sî ii 
prevărute pentru construirea de lo 
cu’nțe și instituții culturale și sportive 
destinate studenților.

Qrija pentru sănătatea 
oamenilor muncii

In urma hotărîrii din iulie cu pri
vire la dezvoltarea continuă a servi
ciilor pentru ocrotirea sănătății pu
blice, asistența medicală pentru oa
menii muncii din R.D. Germană s-a 
îmbunătățit considerabil. Se acordă 
o atenție deosebită popularizării re
gulilor de igiena în rînduriie popu
lației, dezvoltării asistenței meoica! 
la sate, construirii de noi policlinici 
și centre de prim ajutor la sate. Se 
acordă de asemenea o importanță 
deosebită calificării de medici potrivit 
cerințelor asistenței medicale și dez
voltării continue a științei medicale.

In perioada 1948 1953, în orașele 
R D. Germane au fost construite peste 
100 centre sanitare. In aceeași peri
oadă, numărul centrelor sanitare în
ființate la sate a crescut la 250. Au 
fost înființate institute de cercetări 
științifice în domeniul medicinei și 
un institut pentru combaterea tuber
culozei.

In întreprinderile industriei locale 
din regiunea Nordhausen s-a îmbu
nătățit mult asistența medicală acor
dată oamenilor muncii. Policlinica a 
fost extinsă și în prezent dispune de 
50 de paturi în plus, s-a construit o 
creșă, au fost procurate 11 mașini- 
ambulanțe și au fost înființate 24 de 
noi puncte de prim ajutor în fabrici. !

Noi propuneri de invenții și raționalizări
Aîuncitorii fabricii de difuzoare din 

Berlin au făcut anul acesta peste 
1.000 propuneri de raționalizări în 
vederea îmbunătățirii muncii. Dintre 
aceste propuneri, pînă în prezent au 
fost introduse în producție 352. Intro

Construcții urbanistice de mari proporții
Guvernul R.D. Germane acordă o 

mare atenție ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Unul din princi
palele obiective ale politicii guvernu
lui R.D. Germane este problema re
construcției orașelor și construirii de 
locuințe pentru muncitori și pentru 
familiile acestora.

Muncitorii de pe șantierul de con
strucție al Aleei Stalin au obținut im
portante succese. Ei și-au înde
plinit planul cu 32 zile înainte 
de termen și au redus cu 36.000 
mărci prețul de cost al construcției, 
traducînd astfel în viață lozinca „Să 
reducem prețul de cost, să nu risipim 
nici un ban !”.

Prin folosirea cărămizilor sparte 
ei au economisit 120.000 cărămizi în 
valoare de 15.850 mărci. Pentru a re
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ducerea acestor raționalizări va adu 
ce un beneficiu anual de peste 470.000 
mărci.

Anul acesta, în Republica Democra
tă Germană au fost înregistrate 54 
brevete de invenții.

duce prețul de cost al transporturilor, 
ei au luat inițiativa de a descărca 
materialele de construcții în apropierea 
macaralelor.

Lucrările de reconstrucție a ora
șului Halle înaintează într-un ritm 
viu și muncitorii constructori obțin 
frumoase succese. Anul trecut, în acest 
oraș au fost construite 1.000 aparta
mente.

De curînd au început primele lu
crări de construcție pe șantierul unde 
se vor înălța 30 apartamente pentru 
tinerii muncitori de la uzina „Walter 
Ulbricht” din Halle. Guvernul R.D. 
Germane a alocat 440.000 mărci pen
tru construirea acestor locuințe. Ast
fel, datorită sprijinului generos al gu
vernului, muncitorii acestei uzine vor 
avea în curînd locuințe confortabile.

★

★ ★

A treia expoziție 
agricolă a Repu
blicii Democrate 
Germane, care a 
avut loc de ia 
24.6—4.7.1954. In 
fotografie: o com
bină tip E 171, pro 
dusă de Uzina de 
Combine din Wei- 
mar.

★

★ ★

Un concurs 
al ansamblurilor corale 
din întreaga Germanie

Cu prilejul celei de a 90-a aniver
sări a corului „Neeber Schuler” — 
cei mai mare cor din Essen, — la 
Frankfurt pe Main a avut loc un con
curs de muzică corală. In marea sală 
de festivități din Frankfurt, aproxima
tiv 7.000 de persoane au asistat Ia 
concertul jubiliar la care au partici
pat 16 coruri. Au avut un deosafoit 
succes corurile din Republica Demo
crată Germană și anume cele din lo
calitățile Leipzig, Riesa, Magdeburg, 
Halle și Erfurt. Gorul de bărbați din 
Leipzig a participat cu întregul său 
efectiv de 120 persoane.

Cifre și fapte
— Puterea economică a R.D. ''Ger

mane crește continuu. In 1950 volu
mul global al producției industriale 
al R.D. Germane a depășit de 2,5 ori 
nivelul anului 1946, iar în 1954 va 
depăși acest nivel de 4 ori. In 1953, 
volumul producției agricole s-a dublat 
față de anul 1946

— Sporirea producției industriale 
și agricole constituie baza pentru im- 

fbunătăț.irea continuă a bunăstării 
maselor de oameni ai muncii din R. 
D. Germană. In cursul anului 1953, în 
RjD. Germană au fost efectuate cîteva 
reduceri de prețuri și a avut loc re
ducerea impozitelor. Numai în urma 
reducerii de prețuri efectuată în oc
tombrie 1953, venitul real al popu
lației din R.D. Germană a crescut cu 
540.000 000 mărci. Recent, a avut loc 
o nouă reducere de prețuri care va 
aduce populației o economie de 600 
milioane mărci pîrră la sfîrșitul anu
lui și de aproximativ 1.800.000.000 ia 
anul viitor.

— Anul acesta producția de mărfuri 
de larg consum a crescut considera
bil. Planul economiei naționale pre> 
vede sporirea producției acestor măr* 
furi pînă la 125 la sută față de nive* 
lui anului 1953. Printre altele, vor fi 
fabricate 26.000X100 perechi de încălță
minte, 222.000.000 m2 de țesături dfl 
bumbac, 61.500 motociclete, 841.400 
biciclete etc.

După încetarea războiului, a fost 
întocmită o hartă a orașului Dresda, 
pe care părțile distruse ale orașului 
au fost însemnate cu spații albe, iar 
cele neavariate — cu tonuri brune. 
Orașul și deci și harta ofereau un 
tablou înspăimîntător. Harta era a- 
proape în întregime acoperită de alb. 
Doar ici și colo cîteva pete brune, 
reprezentînd părțile de la periferia 
orașului. Mulți credeau că Dresda, 
unul din cele mai frumoase orașe din 
Europa occidentală, oraș cu o străve
che cultură, va trebui șters de pe 
hartă.

Dar lucrurile nu s-au întîmplat așa. 
Astăzi, Dresda a prins din nou viață. 
Toate podurile de peste Elba au fost 
îefăcute. Orașul are iarăși uzine și 
fabrici mari : uzina electrotehnică, 
— uzina de mecanică de precizie și 
de instrumente optice; fabrici de pie
lărie și fabrici de conserve alimentare. 
A fost pusă din nou în funcțiune fa
brica „Zeiss-Ikon”, ale cărei aparate 
de fotografiat „Kontax“ sînt bine cu
noscute în întreaga lume. Produsele 
„Zeiss-Ikdn” sînt astăzi căutate mai 
mult decît oricînd.

Pe harta orașului Dresda, mai 
există încă multe spații albe. Insa 
cartiere întregi au și fost reconstru
ite. Printre altele, a fost reconstruit 
centrul orașului, unde mii de munci
tori s-au instalat în locuințe noi și 
confortabile.

Este de asemenea în curs de re
construcție „orașul vechi”, care era 
un tezaur al arhitecturii gotice. Arhi- 
tecții, arheologii, specialiștii în isto

Renaște Drezda — 
orașul unei străvechi culturi

ria artelor, au reconstituit planurile 
clădirilor distruse, astfel încît aces
tea se reconstruiesc în forma lor ve
che. Au și fost date în folosință Tea
trul Mare și Teatrul Alic și în curînd 
va fi terminată clădirea Operei. Se 
reconstruiește și „Zwinger”, mîndria 
Dresdei, un complex de clădiri consti
tuind un fragment de istorie vie, nu 
numai pentru faptul că aci vor fi ins
talate o serie de muzee, ci și pentru 
faptul că stilul lui evocă cele mai 
mărețe tradiții ale artei arhitectonice 
germane.

La Dresda se construiește un în
treg cartier universitar. Au fost re
construite Și lărgite clădirile Politeh
nicii, Școalei superioare de arte plas
tice, Conservatorului. A crescut da 
asemenea numărul căminelor studen
țești. înainte de eliberare, la Politeh
nica din Dresda învățau 3.000 siu- 
denți, iar în prezent învață 14.009. 
Tot în cartierul universitar se cons
truiesc și clădirile Școalei superioare 
de pedagogie, Școalei superioare de 
comerț și a Facultății de medicină.

Rănile pricinuite de război se vin
decă rapid. Reconstrucția' se desfă
șoară într-un ritm viu. In curînd 
Diesda va deveni mai frumoasă și 
mai mare decît a fost vreodată.

★
Potrivit hotărîrii din martie 1952 

a guvernului Republicii Democrate 

Germane, în aprilie 1952 a luat ființă 
la Dresda Facultatea de transporturi 
— prima facultate de acest fel din 
Republica Democrată Germană. Ea 
are sarcina să formeze cadre de oa
meni de știință, ingineri și economiști, 
necesari transporturilor.

înainte, deși tehnica transporturi
lor se preda în institutele speciale 
afiliate facultăților, avîndu-se în ve
dere importanța transporturilor cu- 
rîiid după cel de al doilea război 
mondial a fost înființată o fa
cultate de transporturi pe lîngă Școa
la superioară tehnică din Dresda. Alai 
tîrziu, facultatea de transporturi s-a 
despărțit de Școala superioară teh
nică, transformîndu-se în facultate 
independentă.

In septembrie 1952 facultatea și a 
început cursurile cu un număr de 460 
studenți, pentru ca în primăvara anu
lui 1954 numărul acestora să creas
că la peste 1.000. In scopul asigură
rii desfășurării învățămîntului în con
diții bune, s-a trecut la construcția 
într-un ritm intens a noii clădiri a 
facultății, după proiectul prof. Pau- 
lik, laureat al Premiului de Stat.

Anul aGesta a început construirea 
clădirii destinate sălilor pentru semi- 
n; rii. Iri februarie 1955 va fi termi
nată prima parte a acestei aripi. Atunci 
se vor ține cursurile facultăți în 
noua clădire.

Aripa de răsărit a clădirii este des
tinată școlii feroviare în care vor pu- - 
tea învăța 1.000 de cursanți. Fiecare 
clasă de cursuri este calculată pentru 
24 elevi. Pe lîngă aceasta vor fi con
struite săli speciale pentru cursurile 
cerate

★
Numele multor artiști germani mari 

este strîns legat de Orchestra filar
monică din Dresda, înființată acum 
84 de ani. Ei și-au cîștigat un renu
me mondial și au contribuit la gloria 
Orchestrei filarmonice din Dresda.

După cel de al doilea război mon* 
d’eî orchestra, care numără astăzi 
aproape 100 membri, a trebuit s-o ia 
aproape de la început. Partiturile se 
pierduseră, iar o parte din artiști 
căzuseră victime ale războiului. As
tăzi, în rînduriie orchestrei sînt mulți 
tineri. Sînt mulți aceia care, datorită 
talentului lor deosebit, au intrat în 
orchestră imediat după absolvirea 
conservatorului. Orchestra este forma, 
tă din muzicieni de mare talent și din 
so'îștii cei mai valoroși. Ea este di
rijată de profesorul Heinz Bongarts, 
laureat al Premiului de Stat, unul 
din reprezentanții vechii tradiții cul
turale progresiste.

Cît de apropiate maselor populare 
sînt producțiile Orchestrei filarmoni
ce din Dresda reiese cu prisosință dii 
entuziasmul cu care primesc specta
torii concertele pe care aceasta le dă 
în Republica Democrată Germană și 
în Germania occidentală. (AgerpresL
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Ca orice panou de onoare, panoul 

Filaturii Lupeni are înscrise pe el nu
mele fruntașilor în lupta pentru o 
productivitate înaltă, ale celor care 
sînt în primele rînduri ale întrecerii 
pentru realizarea angajamentelor luate 
în cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie. Cei care trec 
pe coridorul din dreptul direcțiunii își 
opresc privirile asupra lui, citesc rea
lizările care oglindesc faptele texti- 
liștilor.

S-a oprit în fața panoului un grup 
de fete gălăgioase. Gitesc cu glas 
tare, discută între ele.

— Vezi Olivia, Maria Maxim, fata 
aceea micuță care lucrează la mași
na 10, e prima pe panou — se adre
sează una dintre fete celei de lîngă ea. 
Fiecare din grup și-a amintit cu oca
zia aceasta ziua aceea în care Măria 
Maxim a pășit pentru prima oară în 
secția lor, secția tineretului

★
Eră devreme. Sirena nu sunase 

încă de cinci și jumătate. Mariá se 
grăbea. Cu pași repezi se apropia de 
viitorul ei loc de muncă, de Filatura 
Lupeni. Zeci de întrebări o frămîntau. 
Cum va fi oare la fabrică? Ce va tre
bui să facă? Oare celelalte fete n-or 
să rîdă de ea? E așa de stîngace... Ci
tise ea în cărți și ziare, auzise la 
școală că acolo, în fabrică, munci
toarele dau kilograme de mătase pes
te plan. Dar mătasea e așa de sub
țire, firul e atît de gingaș, se rupe 
așa de repede!... Va putea oare să 
realizeze norma? E atît de mică... A- 
casă toți rîd de ea. Chiar și frățiorul 
cel mic i-a spus aseară, rîzînd ștren
gărește, că nici n-o s-o primească la 
fabrică, că doar n-o să-i dea ei voie 
să lucreze la mașinile acelea compli
cate. Dar nu-i nimic, o să le arate 
ea ce știe. Da, chiar și lui sară-sa cea 
mare, aceea care-i fruntașă în între
cere la depănat. Unde mai pui că toc
mai în depănat, unde e și ea, a fost 
repartizată. Și ce-i? Parcă soră-sa a 
fost mai mare ca ea cînd a intrat Ia 
fabrică? Ba poate era și mai mică... 
Și-apoi n-a primit ea mai deunăzi 
carnetul roșu de utemistă? Utemiștn 
trebuie să dea exemplu în muncăj 
,n-o să se facă tocmai ea de rulșine.

Așa, vorbindu-și singură, sfăturn- 
’du-se, hotărîtă ca din primqle ale să 
muncească cu rîvnă, Marfa a intrat 
în secție.

Fetele încă nu veniseră. In sala der 
panattdui era’ liniște. Mășimte aștep
tau mîinile harnicelor albine să te 
pornească. GurățerHa', bobinele așe
zate în stocuri, albul lucitor al măta- 
sei au sădit în inima Măriei teamă. 
S-a aproptet ca pași șovăielnici de 
prima mașină. Ce frumoasă el... Oare 
o s-o asculte?

Fetele au găsit-o în fața mâșinei. 
Una mai ' îndrăzneață a întrebat-o 
cum o cheamă. S-au împrietenit re
pede. Maria, ajutată de tovarășele ed, 
a început să lucreze.

...N-ă trecut nici o săptămînă de a- 
tunci și norma și-a lăsat-o în urmă. 
lAcum, rîde singură de teama pe care 
o încercase în prima ei zi die muncă.

-C

Fetele se agită în fața panoului.
— Apoi, Maria noastră merită să 

fie fruntașăl
— In cinstea Congresului dă peste 

o normă și jumătate pe zi!

Muncitorii și tehnicienii de Ia pre- 
parația Petrila sînt hotărîți ca anga
jamentele luate de ei în cinstea celui 
de al Ildea Congres al partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie să fie traduse 
în fapte.

In cursul lunii septembrie, munci
torii lăcătuși de Ia întreținerea pre- 
parației au înscris noi și însemnate 
succese în îndeplinirea sarcinilor lor 
de plan. Echipa de lăcătuși compusă 
din tov. llie Farcaș, Anton Varșeg, 
Constantin Alexandru și Ladislau 
Roșnai și-au depășit sarcinile de plan 
cu peste 50 la sută.

Folosind metoda Cuznețov, de re-

— E vrednică Maria, are o depă
șire de 83 la sută...

— Dar de Olga Gorgan ce spuneți' 
fetelor? Iar â depășit planul cu 93 
la sută! — intervine o fată cu ochi 
jucăuși și păr buclat.

— Uitați-vă, e și Ioana Gherman 
pe panoul Se face foc Ioana asta cînd 
are bobine rele. Aleargă de ici-colo, 
de parcă-i sfîrlează,

— Parcă Maria Liska, responsabila 
noastră de brigadă, stă prost? Vedeți 
dacă a căutat să studieze și să aplice 
în brigadă cele mai bune metode de 
muncă? A dat cu 121 lă sută mai 
multe sculuri peste plan — spune cu 
mîndrie Elena, una dintre membrele 
brigăzii utemiste.

★
De cînd i-a fost încredințată con

ducerea unei brigăzi utemiste, Maria 
Liska s-a străduit să organizeze te
meinic munca brigăzii, să reducă tim
pii morți, să îndeplinească planul.

Ea început n-a știut ce altitudine, să 
aibă față de fete, de tovarășele ei cu 
care de ani de zile muncea alături 
Neastîmpărata aia de Susana i-a dat 
mult de gîndit. Nu prea își vedea de 
treabă fata asta; îi plăcea să flecă- 
rească toată ziua, să treacă timpul 
maî repede. S-a gîndit s-o certe, dar 
a renunțat. Susana s-ar fi grăbit să-i 
răspundă obraznic și toate fetele i-ar 
fi urmat exemplul.

Tocmai Susana, în care Maria a- 
vea atîta încredere, își făcea de cap. 
S-o dea în altă brigadă? — se gîn- 
dea Maria. Nu, nu așa! Să-i spună 
mai bine la ieșirea din șut, în drum 
spre casă, că nu e bine ce face. Să-i 
vorbească, așa prietenește... Să-i arate 
că nepăsarea ei îngreunează munca 
celorlalte fete, să-i vorbească de fru
musețea muncii colective, de legătu
ra ce trebuie să existe între fetele 
din brigadă. Ele trag căruța în sus 
și ea îi dă brînci la vale. Nu e just ce 
face! Ar fi mai bine să-i arate’ toate 
astea în ședință, s-o critice tovără- 
șeștel Ii e prietenă? Tocmai de aceea 
o va ajuta’, ea trebuie să înțeleagă, să 
se îndrepte.

Colectivul a ajutat-o pe Susana să 
ajungă fetele din urmă. Acum nu-i 
mai auzi gura toată ziua, iar mîinile 
îi fug de la an capăt te altul al ma
șinii.

★
— Fetelor, Ioana Gîrleă lucrează 

în contul lui ’551 A luat-o calenda
rului înainte.

‘— Olivia Belovan dă aproape două 
norme pe zi! — se făleiște o altă to
varășă cu responsabila lor de bri
gadă.

— Se vede că vi-e dragă secția 
voastră, dar la răsucit nu vă uitați 
de loc? Aduceți-vă numai aminte cît 
aveați de furcă cu bobinele rele care 
veneau de la răsucit. O fi avînd răsu- 
citul vină, dar acolo mai sînt și frun
tașe în producție — se repede către 
stolul de fete tma de Ia răsucit. Uite, 
Ida Rezi, cea care aplică metoda 
Marșruth, și-a depășit-cu 102 la sută 
pla’nul. Și Flortca Avram și Suciu 
Ravecâ...

— Mi se pâre că răsucitul o să 
ne-o ia înainte — o întrerup speriate 
fetele de la’ depănat.

...Discuția animată din fața panou
lui a oprit din drum pe cei care ieșeau 
de la secția filatură.

își realizează angajamentele
condiționare a sculelor folosite și a 
diferitelor piese, echipa de lăcătuși 
condusă de tov. Iuliu Toth a recon
diționat multe scule și piese. In acest 
fel, membrii echipei au realizat o e- 
conomie de 20 la sută din valoarea 
pieselor programate pentru uzură, tot
odată ei și-au depășit sarcinile de 
plan cu 33 la sută.

Semnificative sînt și succesele mun
citorilor tîmplari care depun toate e- 
forturile în executarea lucrărilor de 
lemn ale preparației. De exemplu, 
tîmplarul Adalbert Daniel, cu echipa 
sa a realizat o depășire a sarcinilor 
de plan de 44 la sută.

— Gura vă merge, dar treaba... 
Nici n-a mai putut continua tînărul 
loan Turtoi, că fetele au și sărit cu 
gura pe el.

— Mâi bine citește și tu panoul — 
îi aruncă vorba Florica Avram

— Tu ce-ai realizat în cinstea 
Congresului, viteazule?

— Stați, că m-ați asurzit! Cunosc 
realizările voastre, dar voi habar n-a- 
veți de ale noastre. Ia uitați-vă, frumoa
selor, ce scrie pe panou: loan Turtoi 
depășire 87 la sută. Asta nu vă spune 
nimic?

*
E greu să lucrezi în filatură. Toți 

recunosc asta, dar mai bine o știu 
cei ce muncesc acolo. Cînd intri în 
secție nu te mai înduri să pleci, deși 
aerul nu-i tocmai plăcut. Era și mai 
greu înainte, dar acum s au luat mă
suri de protecția muncii.

Lâ una din mașini îl găsești pe 
loan Turtoi. Nu vorbește mult flă
căul ăsta! Are o brigadă de filatori 
buni. Muncesc după un program de 
lucru, loan Turtoi vine la șut mai 
repede cu 10 minute. Își pregătește 
toate cele necesare. Lucrează după 
metoda Marșruth. Nici un minut nu 
pierde. Supraveghează cu grijă bo
binele, reduce deșeurile. La sfîrșitul 
șutului pleacă spre casă vesel. Iar a 
depășit planul. Și- ceilalți filatori, A- 
lexandru Pop, Vasile Tomșa, loan 
Tomescu, au urcat mai sus linia ro
șie a graficului.

★
înconjurat de fete loan Turtoi caută 

să le Convingă că nu numai ele mun
cesc.

— Lasă-le Ioane, așa-s fetele... în
crezute — îi șoptește la ureche un lă
cătuș, care continuă apoi tare: — Ce, 
vreți să spuneți cumva că, dacă nu 
vă reparam și îngrijeam noi mași
nile, realizați ceea ce scrie pe panou? 
Aș vrea s-o văd și p’asta! Ați uitat 
că echipa tovarășului Ignațiu Braiti- 
gan a reușit, în cinstea Congresului, 
să reducă timpul de staționare al ma
șinilor cu 92 la sută? Că Alexandru 
Crăiniceanu a turnat apărători de a- 
luminiu pentru mașinile de la răsucit, 
ca să ușureze munca« voastră?.

— Nu ne lua așa repede — răs
pund în cor fetele.

— Lăsați-mă să vorbesc, că voi 
de o oră trăncăniți aici! Ați auzit ori 
nu, că inovatorul Ludovic Krakovschi 
întîmpină Congresul partidului și 
ziua de 7 Noiembrie cu terminarea 
modificării ce-o faice la o mașină de 
l'ilaj — pe conoizi? Faceți bine și nu 
vă mai lăudați atîta.

★
Grupul s-â împrăștiat. Au pornit 

către casă. Fiecare se gîndește cum 
să muncească mai bine. In firele ce 
ies zilnic din mîinile lor își vor îm-i 
pleti dragostea față de partid, față 
de cei ce muncesc. Pianul de produc
ție pe întreprindere, în urmă angaja
mentelor ce și le-'au luat în cinstea 
Congresului și a celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, a fost îndeplinit în 
proporție de 100,2 la sută, iar cel de 
calitate — de 102 la sută. Aceste rea
lizări constituie un succes de seamă 
al filăturiștrtor din Lupeni, care măi 
lunile trecute erau sub plan.

DOINA TRIF

Cu sarcinile de plan realizate în 
proporție de 140 la sută a încheiat 
luna septembrie și echipa de vulca- 
nizatori condusă de tînărul Ștefan 
Tudoran.

Frumoase sînt succesele obținute 
în această perioadă de echipa de lâ 
întreținerea pompelor condusă de tov.; 
Victor Rotaru, echipa de curelari con
dusă de tov. Iosif Guld, echipa de lâ 
întreținerea rețelei electrice condusă 
de electricianul Adalbert Hirș și bo
binatorul Francisc Boca. Toate aceste 
echipe, în cinstea Congresului, șl-au 
depășit sarcinile de plan pe luna tre
cută cu 33-45 la sută.

Pentru dezvoltarea 
agriculturii

In regiunea Hunedoara, în lumina 
proiectului Directivelor celui de al 
II-lea Congres al partidului cu privi
re la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani, se studiază posibilitățile 
de dezvoltare într-o măsură tot mai 
largă a diferitelor ramuri ale agricul
turii, de sporire continuă a produc
ției agricole.

In regiunea Hunedoara suprafețele 
nefolosite pînă acum sau ocupate cu j 
pășuni cu o productivitate extrem de 
redusă, vor fi desțelenite, redîndu-se 
agriculturii în următorii doi ani o 1 
suprafață de peste 4.000 ha. Prin Iii- 
crări de îndiguire și îndreptări de 
cursuri de ape, care inundă suprafețe 
însemnate de terenuri, vor fi redate 
agriculturii încă 1.000 ha. Pentru ex
tinderea livezilor de pomi fructiferi 
și a suprafețelor plantate cu viță de 
vie, vor fi amenajate pepiniere viti- 
pomicole pe o suprafață de peste 40 
ha. Suprafața pepinierelor silvice e- 
xistente va crește cu 8 ha. de pe care 
se va asigura materialul săditor ne
cesar noilor plantări de stejar, salcîm 

‘și alte esențe pe o suprafață de peste 
' 60 ha. teren degradat. Acolo unde te- 

. renurile sînt supuse alunecării, se vor 
face lucrări de ameliorare care vor 
ajuta la fixarea solului și totodată vor 
crea posibilitatea cultivării lor în bune 
condiții.

'Paralel cu executarea acestor lu
crări, se va da o mare atenție și dez
voltării creșterii animalelor. Pînă în 
1956, în întreaga regiune, numărul 
vacilor va crește cu 15.000, iar nu
mărul oilor cu 80.000. Se vor îmbu
nătăți rasele de oi, prin creșterea nu
mărului de oi cu lînă semifină, care 
se adaptează bine condițiilor de creș
tere din regiune. De asemenea, se va’ 
dubla numărul familiilor de albine, 
iar numărul păsărilor va spori cu 30 
la sută.

Pentru crearea unei puternice baze 
furajere, producția de ierburi perene 
va crește cu 60 la sută, se vor dubla 
culturile de . plante furajere, iar însi- 
lozarea furajelor se ya face într-o 
proporție de 5 ori mâi mare. Întreagă 
suprafață cultivată cu culturi furajere 
vă crește cu 30.000 ha. Pentru mă
rirea productivității pășunilor, pe 
mări suprafețe de pășuni vor fi apli-> 
cate îngrășăminte naturale și chimice.

(Agerpres)

lntîlnire pugilisticâ
In localitatea Salonta Mare s-â 

desfășurat o întîlnire pugilisticâ între 
colectivele sportive Minerul Vulcan 
și Recolta Oradea. Această întîlnire, 
care a avut loc în ziua de I octom
brie a. c., s-a terminat, după o luptă 
dîrză, cu scorul de 8—4 în favoarea 
echipei Minerul Vulcan.

S-â’u remaicat cu acest prilej tov. 
Mihai Peneș (categoria minimă), Eu
gen Mîndru (categoria muscă), loan 
Manea (categoria cocoș) și Nicolae 
Bărbulescu (categoria ușoară).

GH. RUSU 
corespondent

Verificarea tehnică 
a autovehiculelor, tractoarelor 

rutiere și motocicletelor
Direcțiunea Generală a Miliției â- 

duce la cunoștință că la data de 15 
octombrie 1954 va începe pe întreg 
teritoriul R.P.R. verificarea tehnică a 
autovehiculelor, tractoarelor rutiere și 
motocicletelor.

Autovehiculele supuse verificării1! 
tehnice vor fi prezentate la’ comisiile 
organizate pe lîngă Direcțiile Miliții
lor de regiuni, unde sînt înscrise în 
circulație.

Autovehiculele aflate în misiune în 
alte regiuni se vor prezenta la veri
ficare în fața comisiijlor organizate pe 
lîngă Direcția Miliției regiunii în 
raza căreia se găsesc.

Neprezentarea la verificare a auto
vehiculelor, tractoarelor rutiere și mo
tocicletelor, atrage sancționarea pro
prietarilor sau deținătorilor acestora 
în confo? uitate cu prevederile art. 
19 din Decretul nr. 143/1952.
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Ecourile presei străine
în legătură cu propunerea sovietică 
în problema reducerii armamentelor

,STEAGUL ROȘU

Al 10-lea Congres al Partidului Comunist 
din Finlanda

PARIS (Agerpres). — TASS
Presa acordă o mare atenție pro

punerii lui A. I. Vîșinski, șeful dele
gației sovietice la O.N.U., în proble
ma reducerii armamentelor. Toate 
ziarele subliniază în unanimitate că 
noua propunere sovietică constituie 
„un mare pas înainte” pe calea so
luționării problemei reducerii arma
mentelor.

Ziarul ..Le Monde” a consacrat un 
articol de fond cuvîntării lui A. I. 
Vîșinski.

Considerînd că „în propunerile lui 
Vîșinski există cîteva puncte care 
trebuie precizate”, ziarul scrie : 
„Oricum ar fi, în cercurile O.N.U. se 
recunoaște că în direcția soluționării 
problemei dezarmărilor s-a făcut cel 
mai mare pas care a fost făcut cînd- 
va în decurs de cîțiva ani”.

Ziarul „Libération” scrie într-un 
articol de fond consacrat propunerii 
șefului delegației sovietice : „In pre
zent Mendes-France a avut de ales 
între înarmarea Germaniei sau dezar
marea generală.

Președintele Consiliului de miniștri 
s-a pronunțat pentru înarmarea Ger
maniei ; el a hotărît că ea este ine
vitabilă. El a subapreciat capacitatea 
unei țări ca Franța de a hotărî sin
gură soarta ei, fără a ceda presiunii 
din afară.

Astăzi 'el are toate motivele să pu
nă capăt acestei alternative, să dea 
ascultare vocii opiniei publice și să 
înlăture primejdia pe care o repre
zintă pentru Franța refacerea arma
tei germane.

In prezent nu se mai poate recurge 
la șiretlicuri. Dacă Mendes-France a 
intenționat, după cum le place unora 
să afirme, să cîștige timp, în mo- 

¡mentul de față i se oferă ocazia să 
adopte o poziție clară, să pună capăt 

(neliniștii care a cuprins popoarele și, 
bazîndu-se pe sprijinul forțelor iubi
toare de pace, șă aleagă calea trata
tivelor cu privire la dezarmare”.

LONDRA (Agerpres). — TASS
La 2 octombrie, ziarul „Star” a con

sacrat un articol redacțional propune
rilor făcute de A.I. Vîsinski la Adu
narea Generală a O.N.U. în problema 
dezarmării. Ziarul cere să se studieze 
propunerile sovietice la „nivelul cel 
mai înalt”.

Ziarul „Daily Herald“' cheamă de 
asemenea puterile occidentale „să 

ducă tratative cu Rusia pentru a lă
muri dacă poate fi realizat un pro
gres”.

NEW YORK (Agerpres). — TASS
Reprezentantul S.U.A. în O.N.U., 

Lodge, a transmis presei spre publi
care o declarație cu privire la propu
nerea sovietică în problema reduce
rii armamentelor șj a interzicerii ar
melor de exterminare în masă. După' 
ce susține că cuvîntarea lui A.I. Vîșins
ki ar cuprinde „inexactități crase în le
gătură cu S.U.A.“, în această decla
rație se arată că „S.U.A. vor examina 
propunerea sovietică în mod obiectiv, 
în speranța sinceră că ea se va do
vedi a fi un pas real pe calea spre 
o dezarmare generală, efectivă si rea
lă”. •

Intr-un articol redacțional, ziarul 
„New York Times” încearcă să pre
zinte propunerea sovietică cu privire 

la dezarmare ca fiind „complicată” și 
„neclară“. Totodată ziarul consideră 
că dacă această propunere reprezintă 
o schimbare radicală a poziției so
vietice anterioare, „ea va da o nouă 
speranță de înlăturare a impasului 
îndelungat în problema dezarmării”.

BELGRAD (Agerpres). — TASS
După cum anunță agenția Taniug, 

comentatorul ziarului „Borba”, refe- 
rindu-se la noua propunere sovietică 
în problema reducerii armamentelor, 
scrie că această propunere va avea, 
fără îndoială, repercusiuni favorabile 
asupra evoluției ulterioare a acestei 
probleme care are o importanță atît 
de mare pentru relațiile internațio
nale.

Autorul articolului subliniază că 
slăbirea continuă a încordării inter
naționale depinde de reducerea arma
mentelor. Orice progres în problema 
dezarmării, scrie el, ar exercita o in
fluență favorabilă asupra desfășurării 
acestui proces.

E drept că nu se poate sconta o 
evoluție rapidă și ușoară în direcția 
unei înțelegeri definitive, scrie în în
cheiere comentatorul. Dar chiar și cel 
mai neînsemnat succes în acest dome
niu ar justifica eforturile depuse. Un 
acord în această problemă ar deschide 
omenirii posibilități fără precedent. 
Uriașele realizări în domeniul fizicii 
atomice ar putea fi folosite pentru ri
dicarea bunăstării omenirii și pentru 
cauza păcii, în loc să fie folosite pen
tru fabricarea de arme.

HELSINKI (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 2 octombrie s-a deschis la Hel
sinki în sala cinematografului „Ca
pitol“ cel de al 10-lea Congres al 
Partidului Comunist din Finlanda.

Congresul a fost deschis de Aimo 
Aaltonen, președintele Partidului Co
munist din Finlanda, care a propus 
să se cinstească printr-un moment

Celui de al 10-lea Congres al Partidului Comunist din Finlanda.
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice trimite 

un salut frățesc celui de al 10-lea Congres al Partidului Comunist din 
Finlanda.

Partidul Comunist din Finlanda — detașamentul de avangardă al cla
sei muncitoare finlandeze — duice o luntă consecventă pentru interesele 
vitale ale oamenilor muncii, pentru o cale independentă, democrată și paș
nică de dezvoltare a Finlandei, împotriva reacțiunii imperialiste, pentru 
pace și prietenie între popoarele Finlandei și Uniunii Sovietice în inte
resul păcii în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice urează 
Partidului Comunist din Finlanda noi succese în opera de educare a mem
brilor partidului în spiritul marxism-leninismului și al internaționalismului 
proletar, în opera de apărare a păcii și a independenței naționale a țării, 
în lupta pentru interesele vitale ale oamenilor muncii și pentru întărirea 
unității clasei muncitoare

Trăiască Partidul Comunist din Finlanda I
Trăiască prietenia șl colaborarea dintre popoarele Finlandei și Uniunii 

Sovietice I
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL* UNIUNII SOVIETICE

Delegații și oaspeții au întâmpinat 
cu aplauze furtunoase și urale mesa
jul de salut al C.C. al P.C.U.S.

La ședința din seara zilei de 2 oc
tombrie a Congresului, Viile Pessi, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Finlanda, a prezentat raportul de 
activitate al C.C. al Partidului Co
munist din Finlanda. Au urmat dis
cuții la raport.

Congresul a ascultat de asemenea 
raportul Comisiei de validare.

Nota guvernului Indiei adresată guvernului 5. LL A.
CALCUTTA (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France Presse, 
directorul general al departamentului 
aviației civile al Indiei, Djain, a a- 
nunțat că guvernul Indiei a adresat 
guvernului Statelor Unite o notă în 
care cere ca societățile americane de 
aviație, care funcționează în prezent 

de reculegere memoria marelui con
tinuator al operei lui Lenin, 1. V. Sta- 
lin, precum și memoria unuia din fon
datorii Partidului Comunist din Fin
landa, Șandra-Lehtinen.

S-a dat apoi citire mesajului de sa
lut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în care se spune:

HELSINKI (Agerpres). — TASS
In ședința din 3 octombrie, la Con

gres au fost citite telegramele de sa
lut din partea C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și a C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea. Congresul 
a fost salutat de reprezentanți ai 
partidelor comuniste din Italia, Aus
tria și Norvegia, de reprezentantul 
Partidului Muncitoresc Romîn, de 
delegații de muncitori finlandezi, de 
tineret Și de' pionieri.

Lucrările Congresului continuă.

în India, să-și înceteze activitatea la' 
16 ianuarie 1955. La această dată 
expiră termenul acordului cu privire 
la legăturile aeriene dintre cele două 
țări. Djain a declarat eă India este 
dispusă să reînoiască acest acord cu 
condiția ca două din articolele lui 
să fie modificate.

Recent, un tînăr german din micul 
orășel vest-german Schweinfurt ă a- 
vut prilejul să viziteze Uniunea So
vietică cu o delegație de tineret 'din 
Germania occidentaiă. Munca pașni
că constructivă a poporului sovietic, 
lupta pentru pace, și prietenie între 
popoare, au produs asupra tînărului 
din orășelul de provincie din Germa
nia occidentală o impresie de neui
tat. Inapoindu-se acasă, el și-a îm
părtășit impresiile cititorilor ziarului 
vest-german „Bayerisches Volksecho“ 
din Germania occidentală. După ce 
a relatat ce a văzut în Țara Socialis
mului, tînărul s-a referit, fără să vrea, 
la realitatea adenaueristă.

La noi. scrie el, se pregătește un 
nou război împotriva Uniunii Sovie
tice. La noi vor să forțeze tineretul 
să slujească în armata de mercenari. 
La noi domină din nou fasciștii care 
visează un nou marș împotriva Ră
săritului.

Departamentul misterios al lui 
Blank, cu uriașul său aparat — de 
fapt Ministerul de Război de la Bonn 
— există desigur nu numai pentru a 
plăti salariile funcționarilor săi. După 
cum a relatat în repetate rînduri pre
sa germană, el se ocupă direct de 
pregătirea armatei și în special de 
înregistrarea și pregătirea corpului 
de comandă al viitorului Wehrmacht. 
După cum se știe, din sînul. acestui 
departament au ieșit recent la lumină 
proiecte de legi militare, printre care

Tinerii germani 
nu vor să fie mercenari

și legea cu privire la serviciul mili
tar obligatoriu.

Strategii de la Bonn, cuprinși de 
furie, caută să înainteze cu orice preț 
pe calea remilitarizării și pregătirii 
de război. Ei vor să transforme țara 
într-o cazarmă, deși știu prea bine 
că poporul german preferă construc
ția de locuințe, școli și spitale. Ei 
pregătesc pentru tineret uniforme de 
mercenari, deși știu că tineretul Ger
maniei occidentale visează la o mun
că și învățătură pașnică și asigurată.

Tînăra generație din Germania oc
cidentală își dă din ce în ce mai bine 
seama de faptul incontestabil că lupta 
pentru viitorul său fericit înseamnă 
în primul rînd lupta împotriva poli
ticii militariste antinaționale a lui A- 
denauer. Mișcarea împotriva militari
zării și fascizării Germaniei occiden
tale, pentru unificarea pașnică a Ger
maniei, a cuprins cele mai largi pă
turi ale tineretului german.

Recent a avut loc la Frankfurt pe 
Main o adunare a organizației locale 
social-democrate de tineret „Șoimii". 
PartiCipanții la adunare au adoptat 
o rezoluție în care condamnă actuala 
politică a cercurilor guvernante de la 
Bonn. „Înarmarea Germaniei, se spu- 

de N. NIKITIN
ne în rezoluție, duce la încordarea în 
relațiile internaționale. Cei care vor 
pace trebuie să folosească toate po
sibilitățile pentru ducerea unor trata
tive cinstite în vederea reglementării 
pașnice a problemelor litigioase“.

„Noi, tinerii social-democrați din 
Frankfurt, se spune în încheierea re
zoluției, ne adresăm tuturor germa
nilor din Apusul și Răsăritul Germa
niei: sprijiniți lupta noastră, contri- 
buiți la construirea unei vieți fără 
războaie și exploatare".

Tineretul muncitor vest-german â 
participat activ la mișcarea grevistă 
a metalurgiștilor din Bavaria și a 
personalului din instituțiile comunale 
din Hamburg.

Căutînd să înfrîngă protestul tine
retului, autoritățile vest-germane re
curg la persecuții și represiuni. Ti
nerii luptători pentru pace și unitatea 
patriei sînt aruncați în închisori sau 
amendați numai pentru faptul că ră- 
mîn credincioși datoriei lor patriotice 
față de națiunea și poporul german. 
Fără nici un fel de motiv zace de 
cîteva luni în închisoarea din Düssel
dorf tînărul patriot german Werner 
Wechsel. La Flensburg a fost arestat 
tînărul muncitor H. Scholl pentru 
faptul că a activat în organizația „Ti

nerii pionieri“. La Dortmund a fost 
arestat ilegal și aruncat în închisoare 
minerul Heinz Hammerschmidt, în 
vîrstă de 20 de ani, pentru faptul că 
a fost membru al organizației progre
siste de tineret „Uniunea Tineretului 
Liber German". Pot fi citate foarte 
multe exemple de acest fel.

Totuși autoritățile de la Bonn se 
înșeală amarnic dacă speră să aducă 
astfel la tăcere pe tinerii luptători 
pentru pace și unitatea patriei și să 
înlăture prin aceasta piedicile care ’ 
stau în calea remilitarizării Germa
niei occidentale. Nici închisoarea, nici 
persecuțiile nu sînt în stare să frîn- 
gă voința de neclintit a tinerilor pa- 
trioți în lupta pentru unitatea Germa
niei, împotriva planurilor agresive ale 
clicii adenaueriste.

închisoarea nu va zdruncina con
vingerile mele, scrie din închisoare 
tînărul patriot Erwin Elinski, condam
nat pentru lupta împotriva recrutării 
forțate în armată.

Prefer să zac ani de zile în închi
soare decît să iau în inîini arma de 
dragul unor interese străine. In închi
soarea din Hanovra, unde mă aflu, 
mă gîndesc necontenit la Ernst Thäl
mann. In această perioadă grea, a- 
ceasta constituie pentru noi o pildă 
de curaj și perseverență... Cînd voi 
ieși din închisoare, voi lupta cu și 
mai multă energie decît pînă acum 
pentru pace și un viitor fericit pentru 
tineretul german. (Agerpres),
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