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— Nicolae Szaltasy .• De-ar putea
brazii să vorbească..; _

(pag. 2-a)
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Oamenilor muncii — 
produse de calitate!

Progiamul de măsuri economice elaborat de plenara din 
august 1953 a C.C. al P.M.R., pune în fața întreprinderilor meta
lurgice, de industrie locală și cooperației meșteșugărești din 
patria noastră sarcina de a dezvolta producția de bunuri de larg 
consum pentiu a asigur-a o abundență de mărfuri necesare satis
facerii1 tot mai depline a cerințelor mereu crescînde ale celor ce 

, muncesc. îndrumate de către organizațiile de partid și sfaturile 
populare, numeroase întreprinderi industriale și cooperatiste din 
raionul nostru au trecut la fabricarea de bunuri de larg consum, 
iar altele și-au lărgit sortimentele.

In cursul acestui an au obținut succese în direcția producerii 
de bunuri de larg consum și a deservirii oamenilor muncii, 
colectivul Uzinei de utilaj minier, colectivul întreprinderii de 
industrie locală „6 August”, cooperativa „30 Decembrie” Pe
troșani, colectivul Filaturii-Lupeni și altele. In cadrul secției de 
bunuri de larg consum de la Uzina de utilaj minier din Petro 
șani, secție care valorifică în bună parte deșeurile din uzină, 
s-au produs în acest an 50 sobe de gătit, un număr însemnat de 
lopeți, cazane, lighiane de'tablă și alte produse metalice. Valorifi- 
cînd 'resurse locale întreprinderea „6 AuguȘt” a produs mo
bilă, produse metalice și alimentare căutate de oamenii muncii.

Succesele dobîndite în direcția valorificării rezervelor inter
ne și a resurselor locale pentru producerea de bunuri de larg 
consum nu sînt însă în măsură să satisfacă cerințele oamenilor 
muncii din raionul nostru, cu privire la cantitatea, sortimente și 
în special la calitate.. Dacă sobele produse la U.U.M.P. sînt de 
o construcție trainică și frumoase ca ¿aspect exterior, fapt care 
a fost remarcat de numeroșii vizitatori tai recentei expoziții de la 
Petroșani, nu tot același lucru se'poate spune despre mobila de 
bucătărie produsă de întreprinderea „6 August“ și cooperativa 
„Partizanul . Nu se poate spune că mobila de bucătărie produsă 
de cele două unități n-ar avea un aspect atrăgător, însă execu
ția-ei, calitatea materialelor folosite în procesul de fabricație 
lasă mult de dorit, fapt care duce la deteriorarea ei prematură.

Oamenii muncii din raionul nostru cer îmbunătățirea con
tinuă a calității nu numai a produselor'de larg consum, ci și a 
confecțiilor executate de cooperativele meșteșugărești, cer ca ei 
să fie deserviți promt și la timpul potrivit. In direcția deservirii 
populației muncitoare și a calității confecțiilor, membrii și con
ducerea cooperativei „Sprijinul minier” Petroșani, nu se bu
cură dpo apreciere bună din partea majorității oamenilor muncii. 
In special la unitățile .din Petroșani ale acestei cooperative nu
meroși oameni ai muncii' sînt purtați- zile întregi cu promisiuni; 
de multe ori confecțiile sînt lucrate neglijent, pătate la călcat, etc.

Problema sporirii producției bunurilor de larg consum, a 
lărgirii soitimentelor și în special a îmbunătățirii calității a- 
cestor bunuri, trebuie să stea în centrul atenției conducerilor în
treprinderilor industriale și ale cooperativelor meșteșugărești, ea 
trebuie să constituie o preocupare de Cinste a muncitorilor și teh
nicienilor din secțiile de bunuri de larg consum și de la coope
rativele meșteșugărești. Fără a neglija lărgirea producției de bu
nuri1- de larg consum, ci, dimpotrivă preocupîndu-se permanent 
de sporirea sortimentelor, conducerile întreprinderii „6 August“ 
și a cooperativei „Partizanul” trebuie să ia toate măsurile pentru 
îrribunătățirea calității mobilei produse, atît în ceea ce privește 
aspectul exterior cît și a trăiniciei.

îmbunătățirea continuă a’calității bunurilor de larg con
sum — aspect exterior, trăinicie, varietate de modele — nu se 
poate obține decît printr-o strînsă legătură cu oamenii muncii 
cărora le sînt destinate aceste bunuri, prin consultarea lor. Cea' 
mai bună legătură între oamenii muncii. — cumpărători și lu
crătorii din întreprinderile producătoare de bunuri de larg’ con
sum se poate face prin rețeaua comerțului de stat și coopera
tist. Conducerile O.C.L. — Petroșani și U.R.C.A.D. care achizi
ționează aceste produse de larg consum (sau au datoria să le 
achiziționeze), trebuie să țină seama' de sugestiile și cerințele 
oamenilor muncii șizsă determine întreprinderile producătoare 
de bunuri de larg consum de a fabrica cantitățile și sortimentele 
ceiute, de a pune un accent deosebit pe calitate și aspect.

Valorificarea resurselor locale și a rezervelor interne în sco
pul producerii de bunuri de consum popular bune, ieftine și fru
moase trebuie să constituie o preocupare de căpetenie a sfatu
rilor populare.

Ca și în alte domenii de activitate, succesul în dezvoltarea 
producției de bunuri de larg consum și a îmbunătățirii calității 
acestora, depinde în măsură hotărîtoare de munca organizațiilor 
ae partid și sindicale din întreprinderile, producătoare și din orga
nizațiile comerciale. Organizațiile de partid și sindicale tre
buie să mobilizeze colectivele unităților producătoare de bunuri 
de larg consum la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, la* 
sporirea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor 
și ieftinirea lor continuă.

In scopul asigurării unei satisfaceri tot mai depline a ne
cesităților mereu crescînde ale oamenilor, muncii, pentru valori
ficarea resurselor locale și a rezervelor interne, să acordăm 
toată atenția sporirii producției de bunuri de larg consum, lăr
girii sortimentelor și ridicării calității lor la nivelul cerințelor 
omului muncitori - - ’

In întrecere
pentru o înaltă productivitate a muncii

Intr-o secție a uzinei de utilaj minier
E dimineață. In toate sec

țiile Uzinei de utilaj minier 
din Petroșani, muncitorii și 
tehnicienii se pregătesc ca 
peste cîteva minute să încea
pă o nouă zi de muncă. In 
secția mecanică fiecare mun
citor își verifică mașina la 
care lucrează, o șterge și pre
gătește începerea lucrului. 
La ora 6 toate mașinile- 
unelte au intrat în funcțiune.

In intervalul 1—13 mai 
muncitorii și tehnicienii din 
secția mecanică și-au inten

Zilele care au trecut din 
hma mai s-au caracterizat 
printr-o intensificare a între
cerii socialiste. Minerii și 
tehnicienii de la mina Lu- 
peni se străduiesc să-și în
treacă realizările pe care 
le-au obținut în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai-. După 14 zile de mun
că, în fruntea întrecerii pe mi
nă se află minerii din briga
da condusă de tov. Petru Pă- 
duraru care și-au depășit în 
fiecare șut cu 176 la sută sar 
cinile de plan. La baza a-

Sălile clubului din Ani- 
noasa sînt în fiecare după 
amiază ocupate fie de echipa 
de teatru a sindicatului mi
nier, fie de cea de dansuri , 
sau de coriști. Biblioteca 
este frecventată de mulți ci
titori, iar în sala de șah nu
meroși iubitori ai acestui 
sport își petrec o bună parte 
din timpul liber.

Spectacole pentru mineri

Cortina s-a ridicat încet. 
In sală s-a așternut tăcerea. 
Ochii spectatorilor sînt ațin
tiți spre scena cu decoruri 
simple, pe care se joacă co
media ,, Forma-i formă” de 
Costin Dodu. Spectatorii au 
în față un tablou care înfă
țișează un birocrat ce poartă 
pe drumuri oamenii muncii 

veniți să-și rezolve diferite 
probleme...

Echipa de teatru a sindica
tului miner din Aninoasa 
compusă din 10 persoane a 
prezentat atît în localitate 
cît și în deplasare mai multe 
piese printre care „Frații”, 
„Tovarășul referent princi
pal” și altele. Rolurile aces
tor piese au fost interpretate 
cu succes de tinere talente 
locale ca Cornelia Buzdu
gan, Elena Liciu, Mariana . 
Diaconescu, Anastasia Buf
tea, Eugen Popa, Constantin 
Marcu, Petru Stoica, Eme- 
ric Lany, Constantin Onete 
și alții. 

sificat eforturile pentru a do- 
bîndi o cit mai înaltă pro
ductivitate a muncii. Mun
citorii Tiberiu Doboși, loan 
Ursu, Iosif Szabo, Caroi 
Reisz si Ștefan Cioban și-au 
denăsit sarcinii'’ 4 ’■'lan în 
meaie cu go-i2(J la suta.

Numărul muncitorilor din 
.această secție care își de
pășesc cu mult sarcinile de 
plan a crescut considerabil 
în ultimul timp. Astfel, tov. 
Alexandru Demeter, Francisc 
Sink, Dumitru Furnea, An

Folosind din plin utilajele
cestui succes stă disciplina 
și dragostea față de muncă 
a tuturor minerilor din bri
gadă. In această brigadă gri 
ja și folosirea d'n plin a uti
lajului este o preocupare de 
căpetenie. La sfîrșitul fiecă
rui schimb uneltele sînt 
șterse de praf și unse pentru 
ca minerii din schimbul ur
mător să poată începe lucrul 
cu spor.

Brigada niinerului Nicolae 
Stăncioiu este formată în 
bună parte din tineri veniți 
de curînd la mina Lupenn

Viața culturală a unei mine

' — Am avut zile de mare
bucurie de cînd activez în 
echipa de cor a sindicatului 
minier — spunea o coristă 
din Aninoasa. Mai frurpos ca 
oricînd este să cînți în fața 
spectatorilor.

Coriștii din Aninoasa s-au 
deplasat la Iscroni, Vulcan, 
Paroșeni, Lupeni, Geoagiu 
și-n alte localități unde au 
interpretat cîntece în fața a 
sute de muncitori.. Cîntecul 
parcă-i însuflețea pe oameni, 
le dădea noi puteri de mun
că. Coriștii nu vor uita cît de 
bine au fost primite corul și 
echipa' de dansuri de cons
tructorii d’in Iscroni sau de 
oamenii muncii aflați la băi
le Geoagiu, anul trecut.

La concursul echipelor ar
tistice de amatori din 1952- 
1953, corul din Aninoasa' s a 
clasat al doilea pe regiune. 
Printre coriști întîlnești bă- 
trîni de aproape 60 de ani ca 
Itîmnlarul Carol Iacob. mi
nerul loan Csaszar, meca
nicul subteran Ștefan Abe- 
la sau tineri ca strungarii 
Teofil Blag și Ileana Anda. 
Cîntă în cor și gospodinele 
Elena Popescu, Irina Slo- 
venschi împreună cu fiul său 
Rudolf, student ,1a Institutul 
de Mine „Gh Gheor^hiu- 
Dei” si alții. /

Echipa de dansuri ,a înre
gistrat și ea succese frumoa
se în activitatea sa'. Această 
echipă este formată în mare 
parte din elemente tinere ca 

drei Orban și Alex. Ghe- 
țu își depășesc zi de zi pla
nul de producție, la prelu
crarea pieselor pentru uti
lajele și- mecanismele minie
re cu 75—88 Ia sută. Alți 
muncitori strungari, frezori 
și rectificatori, printre care 
tov. Mihai Fîntînaru, Vasile 
Voiculescu, Arpad Kelemen, 
Iosif Rusii, Iosif Orban și 
Lucian Paul și-au întrecut în 
fiecare zi din această lună, 
programul de lucru cu 60-80 
la' sută.

Și în această brigadă utila
jele sînt îngrijite și folosite 
din plin. Ca urmare a aces
tui fapt, minerii din brigadă 
au încheiat fiecare zi lucră
toare care a trecut din . a- 
ceastă lună cu depășiri de 
plan de 84 la sută.

Folosind din plin utilajul 
cu care au fost înzestrate lo
curile lor de muncă au ob
ținut în această perioadă de* 
pășiri de plan între 40—60 
la sută și brigăzile conduse 
de minerii Iosif Pali, Iosif 
Cutași, Petru Ciot și altele.

Vasile Băbuț, Maria Costea, 
Stela Catană și numeroși al
ții. Dansurile Țarina, Sîrba, 
Cîrligul, Ca la Breaza și ce
lelalte au fost apreciate mult 
de spectatori.

La biblioteca clubului

Ștefan Prada își dăduse 
de vreo cîteva ore uneltele 
de lucru în primire tovară
șilor din schimbul următor. 
Către seară ' l-am văzut ie
șind de la bibliotecă cu tean
cul de cărți sub braț. După 
minerul Ștefan Prada au' ve
nit să împrumute cărți de la 

, biblioteca clubului vagoneta
rul Ștefan Grus, electricianul 
Ion Vînătoru, gospodina 
Eva Mitrea si alți oameni ai 
muncii care figurează printre 
cei mai pasionați cititori ai 
bibliotecii.

Biblioteca clubului minier 
din Aninoasa are între 460- 
490 cititori permanenți pe 
lună. Ea numără 17.000 vo
lume, astfel că cititorii au 
de unde alege cărți după pre
ferință. In scopul populari
zării cărții, se fac deseori 
recenzii cu cititorii. Recenzi
ile sînt transmise și prin 
stația de radioficare.

F -...Cu fiecare nouă zi, la A- 
ninoasa au loc noi eveni
mente culturale. Minerii de 
aici participă tot mai activ 
la viata culturală a minei, 
ridicîndu-și astfel nivelul po
litic, ideologic șî cultural.

E. FAQUREL



STEAGUL ROȘU

Peiitru o temeinică pregătire a examenelor de sfîrșit de an 
la Institutul de Mine din Petroșani

Ls Institutul de Mine „Gh. Gheor
ghiu-Dej” din Petroșani se va desfă
șura în curînd sesiunea examenelor de 
sfîrșit de an. Acest eveniment va con
stitui un Bilanț al activității studen
ților și cadrelor didactice. De aceea, 
el este așteptat cu mult interes nu 
numai, de studenții dornici să arate 
succesele dobîndite de ei în însușirea 
științei, nu numai de profesori și ,de 
conducerea institutului, ci de toți oa
menii muncii din Valea Jiului, care 
¡prin eforturile lor creează școlii, în 
fiecare an, condiții tot mai bune de 
muncă.

Examenele din prima sesiune a 
acestui an școlar au confirmat prin 
fapte că învățămîntul în Institutul de' 
Miné „Gh. Gheorghiu-Dej“ a marcat 
un pași înainte în dezvoltarea sa. Cu 
prilejui sesiunii trecute a fost evidentă 
atenția pe care studenții au acordat-o 
însușirii disciplinelor științifice, a fost 
evidentă, pe de altă parte, grija spo
rită a cadrelor didactice față de nivelul 
examinării, creșterea exigenței lor și 
a simțului de răspundere față de ni
velul cunoștințelor studenților, față 
de calificativele acordate. Printre su
tele de studenți care au obținut Cele 
mai frumoase rezultate la învățătură 

• se numără și tov. Tiberiu Coloși, Va- 
sile Pop, Constantin Ungureanu, Ro- 
zalia Gruber și alții.

Cu toate că învățămîntul în Insti
tutul de Mine din Petroșani a marcat 

’ anul acesta un succes deosebit față 
de anii trecuți, s-au observat cu pri
lejul primei sesiuni a examenelor și 
unele lipsuri. Față de aceste lipsuri, 
conducerea Institutului de Mine a luat 
măsuri concrete de a crea premizele 
desfășurării pe semestrul al II-lea a 
unei activități calitativ superioare, de 
natură să impună învățămîntului mi
nier superior un ritm mare de dez
voltare, ritm - care e caracteristic 
luptei pentru construirea socialismu
lui în țara noastră. Astfel, încă de la. 
începutul actualului semestru s-au 
elaborat planuri amănunțite de. pre
gătire și desfășurare a sesiunii de 
examene, s-a îmbunătățit frecvența la 
cursuri și seminarii. Studenții sînt 
antrenați să participe la orele de con-

In rafturile bibliotecii raionale din 
Petroșani miile de cărți și broșuri, 
sînt aranjate fiecare după clasificarea 
zecimală.

Numeroși oameni ai, muncii din în
treprinderile și instituțiile din Petro- 
ișani vin să împrumute cărți de la bi
blioteca raională. Iată-1 pe lăcătușul 
Alex. Nkula intrînd în bibliotecă.

— Tovarășe bibliotecară, am adus 
„Poezii“ de G. Coșbuc. Dă-mi, te rog, 
cartea „Călătorind prin Moscova” de

Se vor organiza ore de sin- 
disciplinele mai grele, 
studenților prilejul să repete

cu materiale didactice 
cu manuale, cursuri și

orelor de meditații, a

sultații. 
teză la

Dînd 
și să sintetizeze materialul însușit în 
cursul anului, iar corpului didactic 
posibilitatea să verifice cunoștințele 

, studenților și priceperea lor de a lega 
aceste cunoștințe de practica construi
rii socialismului, examenele de sfîrșit 
de an vor contribui efectiv la îmbună
tățirea muncii studenților și a cadrelor 
didactice.

Pentru a asigura o bună pregătire 
și desfășurare a examenelor, conduce
rea Institutului de Mine „Gh. Gheor
ghiu-Dej“ din Petroșani și-a propus 
ca peHaza unui plan de muncă să 
controleze dacă s-a asigurat biblio
grafia necesară, să vegheze la înzestra 
rea bibliotecii 
de specialitate, 
traduceri.

Organizarea 
orelor de sinteză și de recapitularea 
materiei, precum și înmulțirea ore
lor de consultații individuale și corec
tive, sînt probleme de care se preocupă 
colectivele de catedră în această ulti
mă perioadă a anului școlar, de a 
ajuta la buna pregătire a studenților 
pentru examene.

Decanatul se ocupă din prima de
cadă a lunii mai, de justa planificare 
a examenelor, de afișarea orariilor de 
consultații și a programelor, de sta
bilirea problemelor pentru examen.

Conducerea Institutului se va pre
ocupa cu toată seriozitatea ca exa
menele de sfîrșit de an să se desfă
șoare la un nivel superior. Colecti
vele de catedră, în strînsă colaborare 
cu decanatul, se vor interesa din timp 
de stabilirea problemelor asupra că
rora vor fi examinați studenții și vor 
acorda o deosebită atenție metodelor 
de examinare a studenților și justei' 
aprecieri a cunoștințelor lor.

Pregătirea examenelor trebuie să 
dea studenților posibilitatea de a-șf 

.însuși cunoștințe sistematizate, să le 
dea posibilitatea să-și completeze la
cunele pe care le-au avut în asimila
rea materiei. In acest scop, corpul 
didactic al Institutului de Mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, va de-

La biblioteca raională
Z. Stancu. Bibliotecara ia cartea din 
raft îl servește, apoi tovarășul Ni-' 
cula pleacă. In locul lui rămase tova
rășul Gheorghe Vendrami. Trecu și el 
cu privirea fugitiv asupra unor cărți.

— Tovarășă, dă-rtii și mie ceva de 
scriitorul sovietic Crucinschi — i se 
adresă bibliotecarei tovarășul Gh. 
Vendrami. Bibliotecara îi puse pe 
masă un teanc de cărți, din care șo
ferul Vendrami își alege „In țara 

pune toate eforturile pentru a-i învăța 
pe studenți să studieze organizat și 
cu perseverență, să-i sprijine la învă
țătură și să se preocupe de continua 
ridicare a nivelului lor de pregătire 
profesională

Un rol important în organizarea și 
desfășurarea examenelor de sfîrșit de 
ar îl au organizațiile de masă, care își 
vor intensifica, sub conducerea orga
nizației de partid, activitatea în a- 
ceastă perioadă. Organizația U.T.M- 
din cadrul institutului va antrena stu
denții în vederea pregătirii lor te
meinice, a participării lor la orele 
de consultații și de recapitularea ma
teriei. Principala preocupare a orga
nizației U.T.M. este aceea de a în- 

Tări disciplina în rîndurile studenți
lor, de a cultiva în fiecare student sim
țul răspunderii față de învățătură. Or
ganizația sindicală din Institut se va 
preocupa, în strînsă legătură cu con
ducerea, să asigure studenților con
diții bune de învățătură.

In această perioadă organizațiile de 
masă vor evita supraîncărcarea stu
denților cu alte sarcini, colaborînd la 
întocmirea unui just program de pre
gătire a examenelor.

Studenții Institutului trebuie să 
aibe în vedere că la baza pregătirii 
lor stă studiul individual, un studiu, 
temeinic, permanent. Ei trebuie să do
vedească multă conștiinciozitate în 
asimilarea materialului predat la 
cursuri, să evite pregătirea în „asalt“. 
Studenții trebuie să lupte pentru în
lăturarea bucherismului și a memori
zării mecanice a cunoștințelor. Ei tre
buie âă înțeleagă precíemele care le 
studiază și să lege problemele teo
retice de practica producției.

Studiul adîncit, munca perseveren
tă pentru însușirea învățăturii consti
tuie sarcina de bază a fiecărui stu
dent. Studenții noștri trebuie să fie 
însuflețiți de conștiința că nivelul lor 
de cunoștințe și gradul l^r de pregă
tire, constituie factorul deter
minant în munca lor de viitor.

ILIE 
Decan la

CONSTANTINESCU
Institutul de Mine din 
./Petroșani

de S. Crucinschi și „I® fa-prietenilor” 
rnilie“ de A. Ferenciuc.

In acea zi, au vizitat biblioteca nu
meroși elevi ai școlilor elementare din 
oraș. Printre aceștia se află Nicolae 
Sasu, Ana Popescu, Mircea Lazăr, 
care au împrumutat cărțile „Ce să fii” 
de E. Permiac, „Tabăra pionierească”, 
„Versuri alese” de B. DeșUu, „Cîn- 
tec de leagăn al Doncăi” de M. Bres- 
lașu și altele.

Editura Consiliului Central al Sin-
dicatelor -

— - J .

O uzină fruntașă
pag. 124 lei 1,50

Lucrarea cuprinde într-un număr 
de nouă articole expunerile muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor de ia 
uzina de stat nr. 2 de rulmenți din 
Moscova.

Autorii articolelor vorbesc despre 
metodele folosite de întregul colectiv 
al uzinei pentru ridicarea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și economisirea de 
riale.

mate-

A. SAPAROV

!n
1,20*

Lucrarea lui 
patru schițe literare :

porturi
pag. 96 lei

A. Saparov cuprinde 
: „Oamenii con

duc mașinile”, „Un simplu macara
giu”, „Fata de pe digul Lesnoi”, „Mi
lioanele lui Ruzma Ivanovici”.,

Autorul zugrăvește în aceste schițe 
aspecte din viața și munca oamenilor 
sovietici care lucrează în diferite sec
toare ale portului.

Pentru oamenii muncit din porturile 
noastre lucrarea va fi foarte utilă de
oarece în afara conținutului său dis- 
criptiv, ea cuprinde și o serie de me
tode de muncă și de organizarea 
muncii.

După metoda Titov
reportaj de Victor Adrian

•ț pag. 64 lei 0,70
Volumul cuprinde un amplu repor

taj asupra activității întreprinderii re
gionale de transporturi auto din Ora
șul Stalin. In reportaj sînt însuflețite 
aspecte semnificative ale ■ muncii în
tregului colectiv și figuri de muncitori 
fruntași.

Se prezintă succesele obținute de 
acest colectiv de muncitori și tehni
cieni care au dezvoltat mișcarea suta- 
miistă șî și-au însușit metoda șofe
rului sovietic I. I. Titov de parcurgere 
a unei distanțe de 300.000 km. fără 
reparații capitale.

Reportajul cuprinde numeroase epi
soade din activitatea colectivului au
tobazei, din întrecerea' socialistă, 
consfătuirile de producție și din via
ța șoferilor șî a celorlalți muncitori ai 
autobazei.

Volumul înfățișînd experiența do- 
bîndită în muncă de un colectiv de 
muncitori din țara noastră care își 
însușesc experiența sovietică repre
zintă o lectură plăcută pentru cititor 
și un izvor de învățăminte.,

Răspunzînd cu entuziasm chemării 
partidului și guvernului, sute de ti
neri, pionieri, elevi și studenți din 
Petroșani au muncit cu elan pentru 
împădurirea dealurilor care mărginesc 
orașul, încadrîndu-se 
ca voluntară de folos 
zată în cadrul „Lunii

astfel în mun- 
obștesc organi- 
Pădurii“

Pe poteci ce duc spre munte

Soarele revarsă șiroaie de lumină 
învăluind totul într-un vesmînt țesut 
în fire aurite, seînteietoare. De jur îm
prejur, pînă hăt departe, dealurile 

i freamătă de furiunatecul svon al 
glasurilor tinerești care se împletesc 
cu rîsete pline'de voie bună. Parcă 
însăși bătrînul Parîng își pleacă frun
tea înzăpezită, salutînd semeț grupul 
de pionieri, elevi și studenți din Pe
troșani care cu sapele pe umeri urcă 
voinicește coasta.

Poteca le călăuzește pașii pe lînp 
clădirea impozantă a Institutului de 
Mine „Gh. Gheorghiu-Dej” care își 
profilează în. linii precise silueta pe 
fondul albasfru al cerului. Apoi, mai 
departe, rînd pe rînd deoparte și de 
alta a potecii se înșiră într-o aliniere 
perfectă brazi înalți care răspîndesc

De-ar putea brazii sâ vorbească...
în aerul dimineți miresme parfumate.

— De-ar putea pădurile acestea să 
vorbească I — spune pădurarul Petru 
Popa zîmbind, cuprins și el de voia 
bună a tinerilor care îl întovărășesc.

— Ele ne-ar povesti, șoptind ușor 
din cetini, despre vremurile grele 
dinainte, cînd la umbra . lor minerii 
din Valea Jiului sărbătoreau ziua de 
1 Mai, sau despre ședințele pe care 
uteciștii, frații noștri mai mari le ți
neau frri urmăriți de siguranță — 
adăugă pioniera Aurelia Miiclea, pe 
a cărei cravată roșie soarele primă
văratec își , trimitea cu dărnicie razele.

...Iată că poteca părăsește pădurea, 
care face loc unui luminiș întins. Co
vorul de un verde proaspăt al ierbii 
este pe alocurea întrerupt de scheletele 
trunchiurilor arse, carbonizate, rămă
șițele vechilor păduri defrișate fără 
milă 
curi.

lor își ridică 
proaspăt să-

ușor, pe ne

de foștii stăpîni ai acestor lo-

Începe munca

Un popas scurt. Cîteva cuvinte 
rostite de un tovarăș pădurar care

arată apoi practic cum trebuie sădit 
și munca începe cu elan tineresc. Din 
primele momente se dezlănțuie între
cerea între brigăzile de tineri.

Sapele lovesc cu îndîrjire pămîntul 
verziu. Fâșiile de glie se răstoarnă cu 
lepeziciune iar în locul 
mlădițele firave puieții 
diți.

Vremea trece în zbor
observate. Fețele multora exprimă deja 
oboseală, dar ei continuă să lucreze 
cu și mai multă dîrzenie. întrecerea 
continuă. Prima este grupa to
varășului Tiberiu Loy, student frun
taș la învățătură. Ajutoarele sale sînt 
elevele Elena Buscimschi și Elena 
Cristescu. Cu repeziciune și îndemî- 
nare ele plantează 
feții Cu aceeași 
aceste eleve însetate de cunoștințe, la 
școală sau acasă la masa de scris. 
IDe aceea, ele au în catalog numai nd- 
te de 4 și 5.

numeroși pu- 
rîvnă, învață

1 i ■ ■ ■ ■»■

Am să mă fac inginer silvic

Nici pionierii nu vor să se dea bă
tuți în întrecere. Mînuiesc cu stîngăcie 
sapa grea care nu vrea să se supună. 
Dar totuși puieții răsar și în sectorul 
lor rînd pe rînd cu repeziciune. Aju
tați de instructorul superior al unității, 
tov. AAitrică, pionierii Maria Tolvay, 
Aurel Robu, Ladislau Tolvay și alții 
au sădit împreună peste 100 de puieți.

Suflîndu-și în palme cu strășnicie 
micul pionier Ladislau Tolvay 
clasa IV spune :

— îmi place pădurea. Am să 
fac inginer silvic...

ir
Munca a luat sfîrșit. Locul 

dinainte este împînzit cu sute de puieți. 
Pădurea aceasta tînără va crește, va 
prinde rădăcini și se va înălța -alături 
de săditorii ei.

De-ar putea brazii să vorbească ei 
ar spune că sarcina noastră a tutu
ror este aceea de a lupta cu îndîrjire 
ca aceste tinere mlădițe ale viitoarelor 
păduri să se înalțe în pace spre zările 
albastre.

NICOLAE SZALLASY 
membru al cercului literar „Minerul”

* Petroșani

din

ma

gol
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Declarațiile guvernelor de rezistentă 
din Patet-Lao și Khmer

„M o a r t e a regilor“

ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații transmite:

La 13 mai, guvernul de rezistență 
din Patet-Lao a dat publicității o de
clarație prin care sprijină declarația 
făcută la conferința de la Geneva în 
ziua de 10 mai de delegația Republi
cii Democrate Vietnam. Declarația 
este semnata de Sufanuvong, primul 

i ministru al guvernului de rezistență 
î din Patet-Lao. in declarație •? spu
ne :

Poporul și guvernul de rezistență 
din Patet-Lao consideră că poziția de

Ședința din 14 mai a conferinței de la Geneva
GENEVA (Agerpres).
La 14 mai a avut loc cea de a patra 

ședință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne consacrată problemei indochine- 
2e. Ședința a fost prezidată de V.M. 
Molotov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. Primul a luat cuvîntul V. 
M. Molotov, care a rostit o importan
tă cuvîntare.

Arătînd că unii delegați, care au 
luat cuvîntul în ședințele precedente, 
au evitat să se refere la faptele isto
rice, V.M. Molotov a precizat care 
este adevăratul caracter al războiului 
din Indochina.

Bazat pe fapte istorice, șeful dele
gației sovietice a arătat că singurul 
guvern legal în Vietnam este guver
nul Republicii Democrate Vietnam.

Referindu-se la afirmațiile reprezen
tantului lui Bao-Dai, că guvernul 
francez ar fi asigurat prin acordurile 
recent negociate independența Vietna
mului, Molotov a arătat că este bine 
cunoscut faptul că numai o mică parte 
din teritoriul Vietnamului cade în 
competența regimului lui Bao-Dai.

A început evacuarea primului grup de răniți francezi 
luați prizonieri la Dien Bien Fu

\ HANOI (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse începerea evacuării primului 
¡grup de 450 de răniți din forțele 
corpului expediționar francez, care au 
'căzut prizonieri la Dien Bien Fu a'

Mesajul comandantului trupelor franceze 
din nordul Vietnamului

HANOI (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

comandantul trupelor Uniunii Fran
ceze din nordul Vietnamului a adre
sat un mesaj înaltului comandant 
ial forțelor populare vietnameze, în 
care arată că în urma primelor între
vederi care au avut loc între dele
gația franceză și reprezentanți ai for
țelor populare s-a ajuns la un acord

Vizita făcută de A.
GENEVA (Agerpres). — China 

Nouă.
La 14 mai, Anthony Eden, șeful 

delegației engleze la Geneva, a vizitat

Succesul grevei muncitorilor • agricoli din Italia
ROMA (Agerpres). — Ziarul „Uni

ta” relatează că greva celor 100.000 
muncitori agricoli din regiunea Rovi- 
fo a și început să dea roade. Peste 

30 mari proprietari de pămînt au ac

R. P. Chineză membră în Comitetul olimpic internațional
ATENA (Agerpres). — Agenția publica Populară Chineză ca membră 

France Presse anunță că Comfitetul în comitet. ' w
olimpic internațional a ^deptat Re-

legației Republicii Democrate Viet
nam corespunde întru totul năzuințe
lor poporului- și guvernului de rezis
tență din Patet-Lao.

ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații transmite:

La 13 mai, guvernul de rezistență 
din Khmer a dat publicității o decla
rație prin care sprijină declarația fă
cută la 10 mai la Geneva de delegația 
Republicii Democrate Vietnam la con
ferința de la Geneva. Declarația este 
semnată de Son Ngok Min, șeful gu
vernului de rezistență din Khmer.

In încheierea cuvîntării sale, V. M. 
Molotov a atras atenția asupra -situa
ției în care fee află Franța în alege
rea drumului pe care îl va urma în 
rezolvarea situației din Indochina: o 
cale este aceea de a continua răz
boiul în Indochina și de a-1 extinde, 
în interesele unor planuri agresive. A- 
ceastă cale nu promite nimic bun și 
nici nu va satisface interesele națio
nale ale Franței. Cealaltă cale este 
calea negocierilor cu poporul vietna
mez și mai departe, în aceeași direc
ție, asigurarea încetării războiului și a 
stabilirii păcii în Indochina. Numai 
pe această cale este posibilă stabili
rea unei .înțelegeri mutuale și unor 
relații prietenești între Franța și po
poarele Indochinei.

In continuarea ședinței a luat cu
vîntul ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, BidaulL Punctul de vedere 
susținut de Bidault prezintă lipsa ini
țială a propunerilor delegației franceze 
și anume faptul că delegația franceză 
separă artificial problemele militare 
de cele politice.

fost fixată pentru dimineața zilei de 
14 mai. După cum se știe, acordul asu
pra evacuării răniților a fost realizat 
în urma propunerilor lui Fam Van 
Dong, șeful delegației R.D. Vietnam, 
făcute la conferința de la Geneva.

în ceea ce privește evacuarea răniți
lor de la Dien Bien Fu. Comandamen
tul francez — se arată mai departe 
în mesaj — „mulțumește reprezen
tanților înaltului comandament al ar
matei populare vietnameze pentru gri
ja umanitară cu care forțele populare 
s-au ocupat de soarta răniților fran
cezi“ luați prizonieri la Dien Bien 
Fu.

Eden lui Ciu En-Îai
pe ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, șeful dele
gației R. P. Chineze. întrevederea a 
durat 30 de minute.

ceptat să semneze tyi nou contract 
colectiv prin care se satisfac revendi
cările muncitorilor agricoli privitoare 
la salarii.

á

Intr-o zi — acest lucru se întîmpla 
în anul 1935 — într-unul din
ulțimele etaje ale unui sgîrie-nori din 
New York, în care era instalat biroul 
editurii de ziare a lui Louis Baron, 
s-au adunat cinci tineri ziariști ame
ricani. Nici unul nu avea mai mult 
de 30 de ani. Toți erau pătrunși de 
aceeași idee nobilă — de a. porni o 
cruciadă împotriva minciunii, de a 
lupta pentru adevăr. „Noi sîntem regii 
prezentului — exclama Louis Baron
— deoarece purtăm coroană și ținem 
sceptrul adevărului”.

Tinerii hotărîră să scoată o revistă 
săptămînală. Ei au numit vlăstarul 
lor „Faruf” (Beacon). Revistei „Bea
con“ îi revine sarcina în fața căreia 
au capitulat toate ziarele din lume
— au declarat întemeietorii ei. „Bea
con” va scoate la iveală substratul e- 
venimentelor din zilele noastre, va 
străbate prin vălul superficialității și 
întîmplării și va smulge măștile per
sonajelor principale.

Louis Baron, editorul lui „Beacon”, 
a acordat redactorilor săi o deplină 
libertate de acțiune. Revista nu era 
subordonată nici agențiilor de publi
citate, nici grupurilor politice influ
ente. „Beacon“ relata numai fapte și a- 
nume astfel de fapte pe care celelalte 
publicații preferau să le treacă sub tă
cere. Cu timpul „Beacon” a devenit 
o revistă populară. Tns'etați după drep
tate, cititorii o cumpărau ca pîinea 
caldă, iar tirajul ei era în continuă 
creștere. „Beacon” se transformă în- 
tr-o puternică întreprindere financia
ră. Ea era luată în seamă, se mani
festa teama față de ea. Li se părea 
fondatorilor revistei că au și devenit 
„regi ai adevărului”, dar...

Dar tocmai în momentul cînd se 
părea că „Beacon” se găsea aproape 
de scopul pe care și l-au propus ti
nerii redactori, a izbucnit o criză im
placabilă, Louis Baron, editornl lui 
„Beacon”, amețit de marile venituri 
ale revistei, s-a aruncat în viitoarea 
luptelor politice. Pe deplin conștient 
de forța lui „Beacon”, Baron a vrut 
s-o folosească pentru înfăptuirea pla
nurilor sale ambițioase. El intră în 
legătură cu sferele politice înalte ale 
S.U.A. Dacă odinioară „Beacon” re
lata fapte călăuzindu-se după princi
piul „fără a se ține seama de persoa
nă”, acum în coșul redacțional că
deau tot mai des materialele privind 
persoanele cu care Baron „a avut 
cinstea” să stea la masă.

Tinerii ziariști — fondatorii lui 
„Beacon” — în trecut înflăcărați en
tuziaști, au început să înțeleagă tot 
mai clar că ei „nu erau regi ai ade
vărului“, ci pur și simplu slugi ale 
ambițiosului Baron. Ei s-au convins 
de spulberarea iluziilor lor. „Simt că 
în mine s-a stins ceva” — spunea 
unul dintre ei — redactorul Barclay. 
„Regii adevărului” au părăsit scena. 
Unii au fost răsturnați,iar alții au de
pus ei înșiși greaua' „coroană a ade
vărului” care le depășea puterile, li
nul a plecat ca corespondent rviitar 
pe front de unde nu s-a mai întors. 
Altul a părăsit pe „Beacon” pentru a 
publica o carte veridică în care de
mască pe Cian I<ai-și, carte pe care 
„Beacon” refuză s-o tipărească, de
oarece Baron era „îndrăgostit” de ge 
neralissimul din Taiwan...

Acum Baron nu-și mai amintea de 
principiul „adevărului”. El născoci un 
nou „principiu” — principiul „adevă
rului suprem” în virtutea căruia, po
trivit spuselor lui, datoria fiecărui zia
rist american cu stare de spirit „pg-_ 
triotică” ar fi „mobilizarea patriei 
prin crearea unei idei preconcepute 
împotriva pericolului comunist”. Pen
tru realizarea acestui scop sînt bune 

de M. STURLÎA ;
orice mijloace, fie chiar minciuna, ca
lomnia, înșelăciunea.. „Beacon” de
veni un cuib de scribi falsificatori.

Noul roman al scriitorului ameri
can Charles Wertenbaker „Moartea 
regilor“ (x) ne arată cum s-a trans
format „Beacon”, cum s-au spulberat 
iluziile fondatorilor revistei.

„Beacon“ este o revistă născocită; 
o astfel de revistă nu a existat și nici 
nu există în S.U.A. Evenimentele 
descrise în romanul „Moartea regi
lor” au însă un substrat real. Nu 
este întîmplător faptul că îndată du
pă publicarea acestui roman, presa a- 
mericană a declarat că revista „Bea
con“ este în realitate „Time” —- 
una dintre cele mai mari reviste reac
ționare americane, iar Baron simbo
lizează pe editorul ei, unul din regii 
presei din S.U.A. — Henry Luce.

Această concluzie nu este lipsită de 
temei. Wertenbaker, autorul romanu
lui, a fost în decurs de mai mulți ani 
redactor și corespondent al revistei 
„Time”. Aidoma unor eroi ai romanu
lui său, Wertenbaker credea că ro
lul unui ziarist în presa capitalistă 
era acela de „purtător al adevărului”. 
Aidoma eroilor săi, el a fost dezamă
git și s-a despărțit de revista „Time” 
și de editorii ei.

Asemănarea dintre Louis Baron și 
Henry Luce nu se oprește aici. Oare 
nu seamănă principiul „adevărului 
suprem” formulat de Baron cu „cam
pania adevărului” pe care o desfă
șoară Henry Luce? Datoria unui zia
rist american „loial“, propăvăduiește 
Baron, este întreținerea isteriei anti
comuniste. Prototipul său — Luce, 
consideră de asemenea că este necesar 
„un război sfînt creștinesc” împotriva 
comunismului. Luce finanțează fai
mosul post de radio „Europa liberă” 
— sursă murdară de minciuni și ca
lomnii, numindu-1 „Glasul adevăru
lui”. Nimeni altul decît vicepreședin
tele companiei „Time”, Jackson, aco
lit al Iui Luce, conduce așa-zisul „răz
boi psihologic” împotriva Uniunii So
vietice. Insfîrșit, g’idpma revistei „Bea
con”, „Time” nu este o simplă re
vistă, ci o mare întreprindere. Parte
nerii lui Luce în compania „Time” 
sînt cei mai mari magnați americani, 
printre care figurează rockefellerii, 

morganii și harrimanii, „Time” între
ține strînse legături cu societățile 
„Westinghouse Electric”, „American 
Express”, „Revnolds Metal“, care con
trolează principalele ramuri ale eco
nomiei Taiwanului, precum și cu cor
porația „Manati Sugar”, în mîinile 
căreia sînt concentrate 60 la sută din 
industria zahărului a Taiwanului. Iată 
unde se află ascuns izvorul „dragos
tei înduioșătoare” a lui Henry Luce 
față de Cian Kai-și!

Romanul lui Wertenbaker, „Moar- 
tea regilor”, nu este o iștorie auten- 
tică a revistei „Time” și a editorului 
ei Luce. Niciodată, nici măcar la în
ceputul activității sale publicistice, Lu
ce nu și-a propus să răspîndească să- 
mînța de adevăr sau ceva în acest 
gen. De la înălțimea sgîrie-norilor 
ziarelor sale, el nu a coborît niciodată 
nici măcar pînă la iluziile liberale ale 
lui Wertenbaker. Aici trebuie să sub
liniem că însuși autorul romanului 
nu este nici pe departe un scrii
tor progresist și este îndoelnic ca ci
neva, în afară de McCarthy, ar putea 
să-l bănuiască de „antiamericanism‘\ 
„lipsă de loialitate” sau „simpatii pro- 
comuniste”. Sînt însă cu atît mai 
semnificative mărturisirile sale făcute 
în cartea „Moartea regilor”. (Ager
pres) („Izvestia”).

y

(x) Charles Wertenbaker. „The 
Death of Kings”. Random House,; 
New York, 1954. - ■
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