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Pentru o mai bună deservire 
a consumatorilor!

Grijă pentru om, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
sale de trai materiale și culturale, stă în centrul politicii regimu
lui nostru de democrație populară. Această grijă este oglindită 
de preocuparea partidului pentru sporirea continuă a producției bu
nurilor de. Ir rg consum, pentru construirea de noi locuințe pentru 
muncitori, pentru lărgirea rețelei de unități sanitare, creșe, cambie 
de zi, pentru îmbunătățirea aprovizionării celor ce muncesc cu 
produse alimentare și industriale.

In anii regimului nostru democrat-populrr comerțul a devenit 
o armă puternică pusă în slujba creșterii necontenite a nivelului 
de trai a1 celor ce muncesc. Prin mijlocirea comerțului socialist, 
statui pune la îndemîna maselor iargi de oameni ai muncii can 
tități mereu sporite de bunuri de larg consum. Peste tot se deschid 
noi mag: zine, se îmbogățesc sortimentele de mărfuri care apar in 
rafturile magazinelor.

In unitățile comerțului nostru socialist muncesc oameni noi. 
Ei se străduiesc să-și însușească o atitudine nouă față de muncă 
și bunul obștesc, din care să lipsească cu desăvîrșire vechile tră
sături ale comerțului capitalist, care urmărea înșelarea și jefuirea 
cumuărătorului. Astăzi, în majorit. tea magazinelor, cetățeanul 
este întîmpinat cu dragoste și servit cu atenție, în așa fe'. încît 
din magazin să plece cît mai mulțumit. Este o adevăr:tă plăcere 
să intri în magazinele textile nr. 31 și 32, „Magazinele tineretu
lui“ din Petroșani, în magazinul alimentar specirl nr. 
15 din Petrila. magazinul special nr. 22 din Vulcan și 
altele Curățenia, ordinea și felul plăcut în care sînt așez; te 
mărfurile în rafturi sau vitrine, promptitudinea cu care ser
vesc brigăzile de bună deservire din rce-M magazine, atitudinea 
atentă și plină de grijă a personalului fală de cerințele oamenilor 
muncii, oglindesc transformările mari din comerțul nostru. Oame
nii muncii au cuvinte de laudă despre aceste mag:zine. Despre 
modul corect și tovărășesc în care sînt deserviți în restaurantul 
„Cărbunele“ din Lonea, vorbesc cu drag minerii și muncitorii 
din rceastă localitate. Succesele brigăzii de ospătari de aici se 
datoresc bunei organizări a muncii, condițiilor favorabile de mun
că create de către conducerea restaurantului, cr și atitudinii 
noi față de muncă pe care și-au însușit-o lucrătorii de aici.

Activitatea frumorsă a brigăzilor de bună deservire, întărește 
convingerea oamenilor muncii din Valea Jiului că în comerțul 
socialist se poate și trebuie muncit în chip nou spre deplina mul
țumii e a consum: torilor muncitori.

Dar tot atît de legitimă este indignarea oamenilor muncii, 
atunci cînd într-un magazin alimenter sau într-un local de ali
mentație publică îi întâmpină murdăria, dezordinea și dezinteresul 
unor vînzători Astfel, la magazinul textil special din Vulcan, vîn- 
zătoarele își pierd timpul de lucru cu plimbări pe stradă sau pie
rind după diferite interese personale se poartă urît cu cumpă
rătorii, le răspund răstit. La magazinul nr. 49 textil din Cimpa, 
vînzătorii nu respectă orarul de deschidere și închidere al magi- 
zinului, servesc cu întîietate pe cunoștințele lor, etc. La bufetul 
„Prahova“ din Petroșani și la restaurantul „Straja“ din Vulcan, 
curățenia lasă de dorit, ospătarii au atitudine nedemnă față de 
oamenii muncii consumatori; se mai folosesc și acum obiceiuri 
vechi pietlnzîndu-se bacșișuri, sau bruseîndu-se muncitorii.

Astfel de manifestări și atitudini n-au ce căuta în comerțul 
nostru socialist, ele trebuiesc cămbătute cu tărie atît de către oa
menii muncii consumatori cît și de către lucrătorii cinstiți dm 
comerț. Aceștia trebuie să ia atitudine hotărîtă față de acei 
lucrători, care nu caută să deservească în mod civilizat pe oa
menii muncii.

Ideea călăuzitoare a întregii activități a lucrătorilor din co
merțul socialist, trebuie să fie aceea că lor li s-a încredințat mi
siunea de a servi interesele cumpărătorului, de a contribui la o 
mai bună aprovizionare, la ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Lucrătorii din comerț trebuie să aibă grijă pentru 
ca magazinele să fie în permanență bine aprovizionate cu măr
furi variate și de calitate superioară. Ei trebuie să ajute organele 
de conducere din comerț pentru înlăturarea unor deficiențe ce 
mai persistă ca repartizarea nejustă a mărfurilor între diferite 
magazine și localități, nerespectarea nevoilor de sezon, necu
noașterea preferințelor și gusturilor clienților.

Cerințele consumatorului de azi — om al muncii — sînt 
mari. El pretinde să fie servit civilizat; el, vrea să știe ce se 
găsește nou spre vînzare, spre ? se putea orienta în cumpără
turi, pentru a cheltui cu chibzuință banii lui. De aceea, lucrătorii 
din comerț, trebuie să depună toate eforturile spre a ridica munca 
lor la înălțimea acestor cerințe ale consumatorilor.

Oiganele de partid și sindicale din comerț trebuie să-i edjice 
pe lucrători în spiritul noilor cerințe ce se pretind lucrătorilor 
din comerțul socialist, să dea o deosebită atenție înființării de 
cît mai multe brigăzi de bună deservire în magazine, să conducă 
întrecere? în unitățile comerțului de. stat pentru buna deservire 
a consum: torilor, pentru obținerea titlului de brigadă de bună 
deservire fruntașă și a titlului de fruntaș în comerțul de.stat.

Să luptăm pentru o cît mai bună deservire a consumatorilor 
în unitățile comerțului nostru socialist 1

Oamenii muncii 
se pregătesc „ă 

Angajamentele 
tinerelor muncitoare
Numeroase brigăzi utemis- 

te de la Filatura Lupeni și-au 
luat angajamente sporite în 
întâmpinarea zilei de 1 Mai.

Fikitoarele din brigada u- 
temistă condusă de Eleonora 
Frățilă și-au luat angaja
mentul să-și depășească pla
nul de producție cu 1,5 la 
sută, să îmbunătățească ca
litatea firelor cu 3 la sută 
față de luna martie și să eli
mine deficientei- la sortarea 
sculurilor. Bobinatoarele M. 
Crăiniceanu, Dița Ciucur, lu- 
liana Balint și Paraschiva 
Gothard de asemenea și-au 
luat angajamentul să-și depă
șească planul de producție cu 
3-4 la sută, să îmbunătățeas
că calitatea firului bobinat 
față de luna, martie, cu. 3 la 
sută și să reducă deșeurile. 
cu 5 la sută.

Exemplul lor l-au urmat și 
brigăzile uteuiiste conduse de 
tov Maria Ambrus si Roza- 
lia Socika, care s-au angajat 
sa întîmpine ziua de 1 Mai 
cu noi realizări în producție.

Roadele
Unul din factorii de sea

mă care condiționează mun
ca minerilor din abataje la 
minele de cărbuni este trans
portul. De felul cum este or
ganizată munca în sectorul 
de transport depinde aprovi
zionarea la timp cu vagonete 
poale ;si materiale a abataje
lor. In această direcție co
lectivul minei Uricani a rea
lizat o serie de succese.

Pe baza propunerilor ju«+e 
făcute de mineri în . consfă
tuirile de producție, condu
cerea minei Uricani a trecut 
la îmbunătățirea muncii în 
sectorul de transport. S-a 
stabilit astfel timpul necesar 
pe bază de grafic pentru 
transportul efectuat de loco

din întreprinderile Văii Jiului 
întîmpine cu cinste ziua de 1 Mai

Zilnic sosesc la redacția 
noastră vești care oglin
desc hotărîrea oamenilor 
muncii din minele și între
prinderile Văii Jiului de a 
intîmpina 1 Mai — ziua 
■solidarității .nter națio iale a 
c&lor ce muncesc — cu noi 
și însemnate succese in bă
tălia pentru îna mlinirea si 
depășirea sarcim.^r de plan.

0 nouă brigadă aplică 
metoda graficului ciclic

La 1 aprilie a. c., brigada 
de tineret condusă de frunta
șul în întrecerea socialistă 
Gheorghe Croitoru de la mina 
Petrila a trecut să lucreze 
după metoda sovietică a gra
ficului ciclic. Organizindu-și 
munca pe bază de grafic ci
clic tinerii din această briga
dă și-au luat angajamente 
sporite în cinstea zilei de 1 
Mai. Printre altele, ei s-au 
angajat să-și depășească nor
mele în luna aprilie cu 40 la 
sută.

Pînă în prezent, tinerii mi
neri din această brigadă își 
îndeplinesc cu cinste angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă.

M. MOPARU 
corespondent

La depoul fruntaș 
pe tară

Muncitorii de la depoul 
C.F.P. Petroșani, depou frun
taș pe țară, desfășoară larg 
întrecerea socialistă.

In întâmpinarea zilei de 1 
Mai, brigăzile care conduc 
locomotivele nr. 130.5o2 și 
■30.537 și-au luat angaja
mente sporite în muncă. Prin
tre aîteie, aceste brigăz; s-au 
angajat să elimine complet 
reparațiile între două spălări, 
reparațiile sub 503 lei să fie 
executate cu mijloace po prii, 
să realizeze economii de com
bustibil de 15 la sută și !â 
uleiuri de 1 la sulă, să re- 
morchezt trenuri cu un tonaj 
sporii cu 10 ia sută. Dm bri
găzile acestor locomotive fac 
parte mecanici și fochiști ca 
Iuliu Gyôrfi, Traian Balog, 
Carol Schelt, Ion Crișan și 
alții.

Angajamente asemănătoare 
în cinstea zilei de 1 Mai și-au 
mai’ luat numeroase brigăzi 
de mecanici și fochiști, mun
citori de la atelierele de re
parație și tehnicieni de la de
poul C.F.R. Petroșani.

muncii temeinic organizate
motive pe diferite trasee la 
suprafață și în subteran, 
timp în care este posibilă a- 
provizionarea abatajelor cu 
vagonetele necesare. Parcul 
de vagonete a fost mărit 
prin repararea și punerea în 
circulație a unui număr mare, 
de vagonete care au stat ne
folosite. De asemenea, s-a 
trecut la prelucrarea pe fie
care schimb a sarcinilor ca
re revin tuturor mecanicilor 
de locomotive.

Toate aceste măsuri tehni- 
co-organizatorice au. dus ia' 
creșterea vitezei de «circulație 
a locomotivelor și vagonete- 
lor. Odată cu aceasta s-a 
creat posibilitate pentru mun
citorii din sectorul de trans
port să-și ridice simțitor -cîș-

tigurile Așa de pildă, în ziua 
de 24 martie a c mecanicii 
Dănilă Cibian, Alexandru 
Mariaș, Iosif Bagy. Nicolae 
Costul^cu, cuplătorii Nicolae 
Golben. Wilhelm Molnarovici, 
Nicolae Chioveanu și rnulti 
alții au întrecut praficul de 
transport cu 18-66 la. sută, 
realizînd în aceea zi cîștiguri 
medii de 27-52 lei.

Buna organizare a muncii 
în sectorul de transport a 
contribuit din plin la reali
zarea de către colectivul de 
muncitori mineri de la mina 
Uricani. a sarcinilor de plan 
la cărbune pe luna martie a.c. 
în proporție de 107 7 la sută.

GHEORGHE ■ EAHU 
corespondent

Copilărie fericită
lar. In acest scop, în Valea 
Jiului se lărgește rețeaua cie 
creșe, cămine de zi. grădinițe 
și unități sanitare, care apără

Grija față de copiii oăme-i 
nilor muncii constituie o 
preocupare de seamă a regi
mului nostru democrat-popu-

sănătatea copidor oamenilor 
muncii.

La Lupeni funcționează 
două creșe și două cămine de 
zi, la Aninoasa, Petroșani și 
Petrila funcționează câmtii'? 
de zi. iar în fiecare localitate 
există grădinițe de popii

Zilele trecute, 'a Petrila s-a 
deschis c creșă pentru '•ooiii 
muncitoarelor care lucrează la 
mină. Creșa cuprinde 3 dor
mitoare cu 20 paturi, o sală 
mare, bucătărie, baie. etc.

Numeroși eonii printre care 
Iosif Căorar. Florin Ștoleâ. 
Dani--1 Groapă. Ovidiu; A'idi 
și alții sînt îngrijiți cu dra
goste în noua creșă de la Pe
trila.

IN CLIȘEU Copiii sînt 
îngrijiți cu atenție și dragoste 
de medicii specialiști.
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Tovarășilor de la întreprinderea 703 construcții 
nu le place curățenia ? *

Notă

Cabinetul tehnic se plimbă...

Acum în primele zile ale primăve
rii, oamenii muncii din Valea Jiului 
desfășoară acțiuni tot mai intense 
pentru înfrumusețarea localităților 
noastre. In fiecare zi se curăță cîte 
un parc, cîte o stradă, grădinile sîrrt 
săpate și însămînțate iar în incinta a 
numeroase întreprinderi locurile Vi
rane au început să se transforme în 
grădini cu flori.

Numai la întreprinderea 703 con
strucții din Petrila nu se face nimic 
pentru a se înfrumuseța locurile de 
muncă și terenurile din preajma șan
tierelor. Conducerea acestei întreprin
deri n-a luat nici o măsură pentru a 
îndepărta grămezile de gunoaie și 
moloz de pe acele șantiere unde' lu
crările au fost terminate încă din 
toamna anului trecut. Așa de pildă, 
la căminele muncitorești, în loc să fie 
curățat gunoiul și molozul, acesta este 
„complectat" cu alte grămezi pe care 
le descarcă mașinile întreprinderii 
703.

Tot aici barâcămentele care au de

La magazinul nr. 143 Uricani 
trebuie introdusă ordine

Comisia de control obștesc de pe 
lîngă comitetul de întreprindere ăl 
minei Uricani desfășoară o rodnică 
activitate. Una din preocupările co
misiei este și buna deservire a celor 
ce muncesc de către lucrătorii din 
magazinele O.G.L și cooperatiste din 
localitate.

Efectuînd la 25 martie ă.c. un con
trol lâ magazinul O.C.L. nr. 143 din 
Uricani, comisia a găsit în raionul 
băuturi un sac cu cca. 40-50 kg. po
rumb dosit de vreo 25 de zile. In ă- 
celași timp, la secția raționate nu se

Unde lipsește controlul se cuibăresc neregulile
In anii trecuți în localitatea Cimpâ 

au fost deschise diferite unități ale 
comerțului socialist, pentru a se asi
gura o mai bună aprovizionare a 
populației cu cele necesare traiului.

Totuși, gestionarul magazinului rff. 
49 textil din Citnpa, tov. Petru Iacob. 
nefiind controlat în muncă, se desin- 
teresează de activitatea magazinului. 
Astfel, în timp ce în'magazin sînt u- 
nele produse textile (mătăsuri, pînză. 
tricotaje, etc.) lipsesc articole de în
călțăminte — pantofi, sandale, bo

servit lucrările în timpul cînd se con
struiau căminele și cantina, au fost 
demontate. O bună parte din mate
rialele de construcții — țigla și că
rămizile — au rămas printre grăme
zile de moloz și gunoaie provenite de 
la demontarea baracamentelor.

In felul acesta, pe lîngă faptul că 
acțiunea de curățire și înfrumusețare 
a orașului Petrila nu este sprijinită 
de conducerea întreprinderii 703, pe 
șantierele acestei întreprinderi se 
irosesc cantități însemnate de mate
riale.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila are datoria să 
vegheze ca acțiunea de înfrumuseța
re a orașului să nu fie frînată de ne
glijența conducerii întreprinderii 703 
construcții. El trebuie să insiste în 
același timp, pe lîngă toate întreprin
derile din oraș pentru a sprijini a- 
ceastă inițiativă a oamenilor muncii 
din orașul Petrila.

IOSIF SUHAN
serviciul. gospodăriei de locuințe* 

Petrila

distribuia porumbul cuvenit oameni
lor muncii pe motiv că nu este. Hal
vaua venită pentru oamenii muncii 
este servită în condiții nehigienice. 
.Magazinul nr. 143 este găsit deseori 
murdar.

Direcțiunea O.C.L. Petroșani tre
buie să tragă la răspundere pe ges
tionarul magazinului, tov. Vasile Vă
duva. Să se întroneze în acest maga
zin ordinea, cinstea și curățenia.

GHEORGHE SICA 
muncitor Uricani

canci — cu toate că alte magazine 
din Valea Jiului sînt bine aprovizio
nate cu asemenea produse. Tot aici 
nu se respectă orariul de funcționare 
a magazinului. Acest magazin se des
chide mai tîrziu și se închide mai de
vreme decît este programat.

Conducerea O.C.L. trebuie să iă 
măsuri pentru lichidarea acestor lip
suri.

ELENA POPA 
muncitoare Cimpa

Cabinetul tehnic al minei Petrila’ 
ește tînăr; a fost înființat în 1952 
potrivit Hotărîrii guvernului cu pri
vire la activitatea cabinetelor tehnice 
din întreprinderi. Deși are o scurtă 
existență, se pot spune multe lucruri 
bune despre acest cabinet. De pildă, 
el este înzestrat cu o bibliotecă teh
nică, are în fruntea Iui un inovator, 
pe tov. Florian Blaj, și a atras în 
jurul său un colectiv larg de inova
tori.

Totuși, activitatea cabinetului nu 
este încă la înălțimea sarcinilor. Ea 
este stînjenită de desele mutări ale 
cabinetului. Mutarea cabinetului teh
nic prin diferite localuri merită să 
fie arătată cititorilor pentru a se ve
dea, fie și numai sub acest aspect, 
de cîtă „prețuire“ se bucură din par
tea conducerii minei Petrila (director 
tov. Al. Cosma) acest focar de răs- 
pîndire a experienței înaintate.

La început, cabinetul tehnic a func
ționat într-un birou, apoi în alt birou 
de la etajul clădirii administrative. 
Fiind incomod pentru alte servicii, 
cabinetul tehnic a fost trimis la plim
bare în afara incintei exploatării, în 
orașul Petrila. Acolo n-a mai deran
jat pe nimeni, dar nici el n-ă mai 
fost deranjat de nimeni, nici măcar 
de.„ inovatori. După un timp, soco- 
tindu-se că s-a plictisit de singură
tate, cabinetul tehnic a fost adus din 
nou în incinta minei și instalat în 
locul frizeriei, la subsol, apoi nu se 
mai știe undei Trebuie arătat că în- 
tr-un timp cabinetul tehnic a mâi fost 
instalat (data exactă nu se poate sta
bili cu precizie) într-o clădire de lîn
gă birouri, care se spune că ar fi fost

Notl bibliografica

Ion Creangă: OPERE
Opera completă a marelui poves

titor moldovean Ion Creangă apare 
într-o nouă ediție, în colecția „Cla
sicii Romîni". tipărită de Editura de 
Stat pentru Literatură și Artă.

In cuprinsul volumului „Ope
re“ cititorii vor afla minunatele 
„Amintiri din copilărie“, poveștile și 
povestirile, precum și o serie de alte 
scrieri'mai puțin cunoscute cum ar fi 
de pildă: „Fragmente de biografie", 
„Acul și barosul“, „Inul și cămeșa“, 
„Ursul pîcîlit de vulpe“, „Pîcală“ și 
„O lecție de a lui Creanga“.

„Creangă — scrie acad. prof. G. 
Călinescu — e o dovadă că numai 
ridicată pe gîndirea nefalsificată a 
poporului și pe experiența de viață și 

amenajată special pentru cabinetul 
tehnic. Nu se știe din ce motive, a 
fost trimis și de aici la plimbare.

Jn momentul de față cabinetul teh
nic își face popasul la Colțul Roșu 
al atelierului mecanic. Acest local 
este spațios, dar are un cusur: nu 
este frecventat de muncitorii și teh
nicienii mineri care trebuie să treacă 
prin ateliere pentru a ajunge la ca
binet.

Conducerea minei s-a sesizat de a- 
cest neajuns și de aceea (se pare) 
a hotărît să amenajeze local pentru 
cabinet... sub halda de steril. Cunos- 
cînd preocuparea pe care o manifestă 
conducerea minei pentru activitatea 
cabinetului, putem să spunem că un 
local mai demn de această „preocu
pare“ nici nu se putea! Dacă în ac
tualul local, cabinetul tehnic , este vi
zitat de bine de rău de către unii 
muncitori din ateliere, acolo sub 
haldă nu va mai fi vizitat de nimeni.

Inovatorii de ia mina Petrila își 
pun îngrijorați întrebarea: care va fi 
următoarea etapă în plimbarea cabi
netului tehnic al minei Petrila? Pen
tru că, de sub haldă pînă sus pe hal
dă, acolo unde se aruncă sterilul, nu 
mai e decît un pas!

Fie ca tovarășii din conducerea mi
nei Petrila să-și dea în sfîișit seama 
de acest unic pas care mai desparte 
cabinetul tehnic de înmormîntarea 
iui în halda de steril, și să-i amena
jeze un local corespunzător, într-un 
ldc corespunzător.

Să-l mai mute odată, dar pentru 
totdeauna!

I. MANEA

de artă a acestuia strînsă în folclor, 
se poate naște o mare literatură rea
listă“.

Intr-adevăr, opera lui Creangă, a- ‘ 
vînd un viguros caracter realist, în
fățișează viața de fiecare zi a po
porului, munca, obiceiurile și tradi
țiile lui. Adăpîndu-se din izvoarele 
nesecate ale poporului, amintirile și 
poveștile sînt nemuritoare prin ca
racterul lor popular, prin marea artă 
de povestitor' a lui Creangă.

Noua ediție de „Opere“ va contri
bui la o și mâi largă răspîndire â 
scrierilor marelui povestitor din Hu- 
mulești în rîndurile poporului din 
care s-a ridicat, și pentru care a scris.

Apicultura — izvor de bunăstare a oamenilor muncii
; Mierea obținută de la stupi poate 
înlocui în bună parte zahărul în ali
mentația omului. Pe„ lîngă faptul că 
mierea de albine are o putere mare 
de hrănire, ajută mult la vindecarea 
unor boli și în special a celor de sto
mac. In hrana copiilor mierea de al
bine trebuie să fie nelipsită, deoare
ce fiind bogată în vitamine ajută la* 
creștere. Mierea de fînețe — din „mii 
de flori“ — cum i se mai spune, este 
socotită pe bună dreptate medicinală.

Ceara de albine este și ea necesară 
în industrie și este folosită la 35-40 
produse industriale.

In agricultură albinele aduc foloa
se mari în sporirea recoltelor, deoa
rece cu ajutorul lor se face poleniza
rea. Aproape toate speciile de pomi 
fructiferi sînt polenizați în cea mai 
mare parte de către albine. De ase
menea, o bună parte din legume ca 
varza, guliile ceaoa și castraveții, 
precum și alte legume sînt poleni- 
zate de către albine. S-a dovedit că 
plantele și pomii care au fost pole
nizați de albine dau o producție de 
2-3 ori mai mare decît cei polenizați 
de vînt.

Cine poate deveni stupar
Cea mai mare parte dintre oamenii 

muncii au posibilitatea de a avea pe 
lîngă casă 5-10 stupi care pe lîngă 
că îmbunătățesc starea materială a 
gospodăriei lor, duc la o întrebuin
țare plăcută și folositoare a timpului 
liber.

Stuparului nu i se cere o pregătire 
specială, ci numai dragoste față de 
albine, pricepere și o oarecare prac
tică. Pentru a deveni stupar este ab
solut necesar să citim cît mai mult 
despre viața albinelor, cum trebuiesc 
ele îngrijite, metodele întrebuințate 
de stuparii fruntași din gospodăriile 
de stat și gospodăriile agricole colec
tive, care obțin an de an recolte tot 
mai mari de miere și ceară.

Pentru stuparii începători, 2-3 
stupi sau cei mult 5 sînt destui. Cei 
mai recomandați sînt stupii sistema
tici, Ca unelte sînt suficiente masca 
și afumătorul. Pe măsură ce vom cu
noaște mai bine stupăritul, vom putea 
înmulți numărul stupilor și vom pro
cura celelalte unelte necesare.

Stuparii cu practică îndelungată 
âu datoria de a da sfaturi și îndru
mări pentru a ajuta pe începători, a- 
rătîndu-le metodele întrebuințate de 
ei. Trebuie înlăturat definitiv vechiul 
obicei de a nu arăta și la alți înce
pători cum se face stupăritul.

Dăm mai jos cîtevâ sfaturi prac
tice despre lucrările din stupărie în 
actuala perioadă.
îngrijirea stupilor în a doua jumătate 
a iernii și scoaterea lor de Ia iernat

In primele luni de iernare albinele 
n-au niciun fel de activitate. Dar o- 
dată cu apropierea primăverii, ele se 
desmorțesc. consumă miere mai mul
tă și îndeamnă matca pentru a în
cepe ouatul.

In lunile februarie, martie și apri
lie cînd încă este frig, vizitarea stu
pilor se va face prin ascultare. Dacă 
în stupi se aude un zgomot surd și 
liniștit. înseamnă că albinele sînt în 
ghem și au hrana necesară. Dacă însă 
zgomotul este nervos, aceasta dove
dește că stupul nu mai are provizii, 
fie că mierea a rămas numai în ra- 
mele laterale și albinele nu îndrăz
nesc să iasă din ghem pentru a se 
hrăni și mai ales puietul care începe 
să se dezvolte în cuib, fie că mierea 
a fost consumată în întregime.

Dacă vom avea stupi suspecți în 
care nu se aude zgomot, vizitarea lor 
se va face într-o cameră închisă cu 
temperatură de peste 20 grade și numai 
după cel puțin 2 ore de la introduce

rea stupului în cameră, cînd vom pu
tea face și complectarea proviziilor.

Odată cu primele raze călduțe ale 
soarelui de primăvară, albinele ies 
din stupi, fie pentru a aduce apă, fie 
pentru a face zborul de curățire. O- 
dată cu aceasta putem observa și pu
terea coloniei după numărul albine
lor ce se întorc în stup pe minut (30 
albine pe minut indică o populație 
puternică, 20 mediocră și 10 slabă).

Dacă în stupină avem zăpadă, a- 
ceasta se va îndepărta, sau se va îm
prăștia în fața stupilor paie, frunze 
uscate și coceni, pentru ca albinele 
ieșite din stupi să nu rămînă afară 
amorțite și să se poată întoarce în 
coșniță.

Scîndurîca din fața urdinișului nu 
trebuie să .lipsească, deoarece albi
nele avînd prea multă lumină ies din 
stun, matca dezvoltă ouatul și pe ra
mele laterale, iar dacă timnul se va’ 
răci din nou va rămîne puietul des
coperit și va muri. Aceasta nu numai 
că va împiedica dezvoltarea puietului 
de mai tîrziu. dar se poate răspîndi 
boala numită „putrezirea puietului“.

In primele zile călduroase se poate 
face vizita de primăvară a stupilor 
iernați afară, precum și scoaterea din 
adăpost a stupilor iernați în adăpos
turi. Dacă timpul nu se încălzește su
ficient vom amîna această lucrare.

Stupii iernați în adăpost vor fi 
scoși toți în aceeași zi pentru a se
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Miaerii și tehnicienii de la mina Vulcan și-au ales 
noul comitet sindical de întreprindere

In sala frumos pavoazată a clubu
lui minerilor din Vulcan, a avut loc 
zilele rcestea conferința pentru ale
gerea noului comitet sindical de în
treprindere al minei. In fața de'.e- 
gațiloi și invitaților, tov. loan Zach, 
pieșeairnele comitetului, a prezentat 
darea de seamă rsupra îndeplinirii 
contractului colectiv pe anul 1953. Din 
darea de seamă au reieșit atît reali- 
zifrile cît și ipsurih din activitatea 
vechiului comitet de întreprindere în 
îndeplinirea prevederilor contractului 
colectiv.

Ca o rerlizare importantă la care 
a contribuit întregul colectiv al minei,, 
este îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor .de plan rinuale la extracția 
de cărbune. Acest lucru a făcut ca 
minerii și tehnicienii minei Vulcan 
să se situeze în fruntea întrecerii so
cialiste între colectivele minelor din 
Vaier Jiului. Comparativ cu anul
1952, în anul 1953 producția de căr
bune a minei Vulcan a crescut eu 
18,7 la sută.

O preocupare de căpetenie ? avut 
comitetul de întreprindere și în reali- 
zrrea acelor puncte din contractul 
colectiv care sînt în mod direct legate 
de ridici rea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii. Ast
fel, darea de seamă a arătat că în anul
1953, 152 de familii de mineri au pri
mit locuințe noi confortabile, ru fost 
deschise noi magazine speciale pentru 
aprovizionarea minerilor, tinerii noi 
vaniți Ia minr Vulcan au primit un 
eămin cu 170 locuri.

In urma succeselor obținute în rea
lizarea sarcinilor de plan, minerii, 
tehnicienii și inginerii minei Vulcan 
'au primii pe lîngă salarii însemnate, 
premii. Numai în anul trecut colecti
vul acestei mine a primit drept prime 
de producție suma de 518.249 Iei, 
premii de depășire a ciclurilor în sumă 
de 52.651 lei și prime de miner fruntaș 
51.656 lei .

Pentru protecția muncii au fost chel- 
tuiți 704.216 lei. Uo. număr însemnat 
d'e mineri și tehnîBenj și-? petrecut 
concediul de odihnă în stațiunile bal- 
neo-olimaterice din patria noastră. 
T»ate aceste rerjizări dovedesc că co
mitetul âfe întreprindere s-a preocupat 
nu numai de problemele producției, ci 
și de ridicarea continuă a nivelului 
de trei al minerilor.

Totuși, darea de seamă n-a cuprins 
unele probleme destul de importante. 
Zecile de mineri și tehnicieni care au 
luat cuvîntul au arătat în cadrul dis- 

evita furtișagul și pe cît posibil să 
fie puși în aceleași locuri din anul 
trecut.

Odată cu vizita de primăvară a 
stupilor trebuie să observăm prezență 
măteii în stup și starea ei; dacă exis
tă puiet; situația cuibului; dacă stu- 
prl are provizii (miere și păstură).

Vizita trebuie să fie cît mai scurtă 
și totodată pentru a ajuta dezvolta
rea puietului se var apropia ramele 
de cuib, se vor scoat ramele goale 
la margini, apropiindu-se , de cuib 
rame cu miere și păstură (hrană pen
tru puiet).

Tot cu ocazia crimei vizite vom 
face și curățirea fundurilor la stupi. 
Stupii slabi vor fi împreunați ime
diat. iar măteile* *fie că le vom păs
tra în nuclee speciale, fie că vom în
locui măteile bătrîne cu altele de la 
stupi mai puternici. Nu trebuie să 
împreunăm (contopim) niciodată doi 
stupi slabi, ci totdeauna unul slab cu 
unul bun.

La stupii cu rezerve puține se vor 
face complectări de rame cu miere 
de la alți stupi care au mai multă 
hrană sau cu rame din rezervele re
ținute din toamnă. Se poate da și 
miere extrasă care se va turna căl
duță în fagurii goi de rezervă ce se 
vor pune în stup la marginea cuibu
lui, după ce au fost lăsați să se scur
gă bine.

In faguri goi putem da și sirop de 

cuțiilor numeroase lipsuri ale vechiu
lui comitet.

Realizările minei noastre sînt fru
moase — a arătț t tov. Victor Khelț 
— dar ele ar fi fost și mai mari d?că 
vechiul comitet sindical s-ar fi ocupat 
cu mai mult spirit de răspundere de 
edificarea tinerilor noi veniți Ia mina 
Vulcan și dacă el ar fi sprijinit și ín
éit mat în permanență corn teteie (le 
secție și grupele sindicale. Lipsuri 
avem și noi membrii sindicatului — 
?i arătat în continuare tov. Khelț — 
fiindcă n-am căutat să ajutăm în mun
că comitetul nostru de întreprindere, 
nu l-am criticat !a timp pentru lipsu
rile avute.

Tov. Petru Opre? a criticat vechiul 
comitet de întreprindere pentru fap
tul că nici pînă în prezent stadionul 
„Minerul“ nu are tribună, * iar stația 
de radioamplificare nu este folosită. 
Vechiul comitet de întreprindere nu s-a 
preocupat de aceste probleme. In con
tinuare, el a propus să fie înființate noi 
posturi srnitare de prim ajutor.

In darea de seamă — a spus toy. 
Maria Jurca — s-: arătat că a fost 
realizată o economie de exploxiv de 
25 la sută față de indicile planificat. 
Dacă comitetul smdîcal în colaborare 
cu conducerea minei s-ar fi preocup?! 
în mai mare măsură de evidența eco
nomiilor, acest lucru s-ar fi putut face 
și lr alte materiale. Popularizarea mi
nerilor și muncitorilor care realizează 
economii, n-a constituit o preocupare 
a comitetului sindicri. Tovarășul Lu
dovic Antal a arătat că comitetul sin
dical 'ifirmă c" prohlerrn schimbului 
la fața locului de muncă este rezolvată 
la minr Vulcan. Dar realitatea nu este 
tocmai așa La mina Vulcan mai sînt 
încă unii mineri care părăsesc locul 
de muncă cu 20—30 minute mai de 
vreme da sfîrșitui lucrului, iar alții 
intră tîrz’u în mină fiindcă distribui
rea lămpilor se face defectuos. Dacă 
tov. loan Zach', președintele comitetului 
de întreprindere, ?r fi dus o muncă 
temeinică de teren, el putea să cu
noască fceste lipsuri șj să ia măsu-i 
concrete de înlăturare a lor. Mina noas 
tră — a arătat tov. Antal — e în plină 
dezvoltare. Zi de zi sosesc din Uniunea 
Sovietică noi și noi utilaje. Insă un 
fapt negativ 'este acela că la mina 
norstră comitetul de întreprindere n-a 
făcut decit foarte puțin pentru a an
trena masa largă de muncitori 1? păs
trarea în bune condtțiuni a acestui 
utilaj. Dovadă de nepăsare față de 
utilai ? dat chiar gospodarul minei 

zahăr format din 2 părți zahăr și o 
parte apă sau pastă de zahăr cu mie
re. Pentru formarea pastei se va în
călzi mierea la un foc mic, ameste- 
cîndu-se treptat cu zahăr.

Proviziile de miere zaharisită tre
buiesc înlocuite ca și păstură alterată.

Legea privitoare la dezvoltarea 
creșterii animalelor pe anii 1954-56, 
votată de Marea Adunare Națională, 
pune în fața sfaturilor populare, oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
printre altele, sarcina folosirii pe 
scară largă a condițiilor naturale e- 
xistente în țara noastră pentru dez
voltarea apiculturii de către cît mai 
multe gospodării individuale țără
nești, ale muncitorilor și funcționari
lor. Pînă la sfîrșitui anului 1956 nu
mărul familiilor de albine din țara 
noastră trebuie să ajungă la cel pu
țin L100.000.

Pentru traducerea în viață a aces
tei importante sarcini menite să con
tribuie la îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii, o sar
cină de seamă le revine și oamenilor 
muncii din raionul nostru; de a spori 
cîț mai mult această importantă ra
mură a agriculturii.

Să dăm cea mai mare atenție lu
crărilor de primăvară în stupărie pen
tru a obține dezvoltarea coloniilor de 
aibine și o, recoltă bogată de miere 
și ceară! ,

I. MACRA 

tovarășul P'erloti, care a lăsat utilaje 
prețioase pradă ploilor și zăpezii. In 
anul trecut — : arătat în continuare 
tov. Ludovic Antal — brigada mea a 
trecut la aplicarea metodei graficului 
ciclic. Lipsită de sprjinul comitetului 
de întreprindere și a conducerii minei 
care n-au veghiat la asigurarea con
dițiilor tehnico-orgrnizatorice nece
sare, brigada noastră nu și-a înde
plinit ciclurile planificate. In loc să ia 
măsuri tehnico-org: nizatorice, condu
cerea minei de comun acord cu comi
tetul de întreprindere, au scos brigada 
din ciclu.

Din discuțiile purtate de tov. Nico- 
lae Morar, Eugen Nistor, Dumitru Lu- 
c?,, Ludovic Carvenschi, Eugen Kar- 
pati, losif Lăzăruț, Sîmion Straja, 
Teodor Blaga și alții a reieșit de ase
mene?. că vechiul comitet de întreprin 
dere a neglii:^ numeroase probleme 
care ar fi dus la creșterea producției 
și productivității muncii, la ridierrea 
nivelului de trai material și cultural 
al minerilor.

Trecînau-se la alegerea noului co
mitet de întreprindere minerii și teh
nicienii de la mina Vulcrn au propus 
să facă Darte din comitet, cei mai buni 
dintre ei, care ah dovedit prin munca 
lor că sînt demni de ?■ face parte din 
rîndul conducătorilor celei mai largi 
organizații de masă de la mină.

In fața noului comitet sindicii de 
întreprindere stau sarcini deosebit de 
importante. El trebuie să antreneze pe 
toți min-erii și tehnicienii de la mina 
Vulcf n la luptă activă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la toți indicii, să-i educe în spiri
tul unei noi atitudini față de muncă 
și avutul obștesc. Concomitent cu sar
cinile de producție, comitetul sindical 
va trebui să acorde o importanță deo
sebită traducerii în viață a hotărîrilor 
plenrrei lărgite a C.C. al P.M.R. din 

19—20 august 1953, hotărîri care 
au drept scop ridierrea grabnică a 
bunăstării celor ce muncesc.

Noul comitet de întreprindere de la 
mina Vulcrm va trebui să învețe din 
lipsurile vechiului comitet, și să tină 
cont de criticiie și propunerile făcute 
cu prilejul alegerilor, să țină o legă
tură mai strînsă cu masa largă ? Iu 
crătorilor din întreprindere. Numai 
astfel, el se va putea achita de sarci
nile cs-i revin.

D. CRIȘAN

SPORT

Campionatul de basket al școlilor medii 
și profesionale din Valea Jiului

Duminică a avut loc la Lupeni un 
campionat de baschet al școlilor medii 
și profesionale din raion, la care au 
participat 9 echipe. Concursul — bine 
organizat — s-a bucurat de prezența 
unui public numeros și a contribuit 
la popularizarea acestui joc sportiv 
în rîndul oamenilor muncii din Lu
peni. Meciurile au fost viu disputate. 
Întrecerile feminine însă, au avut un 
nivel tehnic scăzut.

lată rezultatele tehnice înregistrate;
Feminin: Școala medie rotnină Pe-, 

troșani — Școala medie romînă Lu
peni 16—4; Școala medie maghiară 
Petroșani — Școala Tehnică Medie 
de Cărbune Lupeni 8—6; Școala me
die romînă Lupeni — Școala Medie 
Tehnică de Cărbune Lupeni 4—0; 
Școala medie romînă Petroșani — 
Școala medie maghiară Petroșani 
20—5.

Clasamentul: 1. Școala medie ro
mînă Petroșani; 2. Școla medie ma
ghiară Petroșani; 3. Școala medie ro
mînă Lupeni; 4. Școala Medie Tehni
că de Cărbune Lupeni.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE IN „STEAGUL ROȘU“ 
„Să răspîndim larg presa!

S-o difuzăm la timp!“
In legătură cu articolele publicate 

în „Steagul Roșu“ nr. 1397, 1404 și 
1405 sub titlul „Să răspîndim larg 
presa! S-o difuzăm la timpi“ redac
ția a primit o scrisoare de răspuns 
din partea conducerii oficiului PTTR 
Petroșani în care se arată printre al
tele:

Pe lîngă rezultatele pozitive obți
nute în perioada de cînd difuzarea 
presei — prin Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri și a C.C. al P.M.R. din 
1 august 1952 — a trecut în sarcina 
oficiilor P.T.T.R., mai avem o serie 
de lipsuri atît în ceea ce privește e- 
vidența abonaților cît și difuzarea 
presei de către oficiile P.T.T.R.

Articolele critice apărute în ziarul 
„Steagul Roșu“ au fost bine venite. 
Ele au constituit un îndreptar în mun
ca noastră.

Insușindu-ne critica justă am luat 
hotărîrea ca lipsurile și deficiențele 
grave existente, să fie înlăturate. Vom 
introduce la secția raională de difu
zare a presei și la oficiile P.T.T.R. 
o evidență statistică clară a abona
mentelor oamenilor muncii și vom lua 
poziție hotărită împotriva diriginți- 
lor, factorilor poștali și a funcționa
rilor care sînt nepăsători față de felul 
cum ajung ziarele și alte publicații 
în mîinile minerilor și a tuturor oa
menilor muncii din Valea Jiului.

In încheierea scrisorii de răspuns 
se spune: Vom lupta ca fiecare ziar 
sau revistă să ajungă în cele mai 
bune condițiuni, fără întîrziere și fără 
lipsuri în mîinile cititorilor și ne vom 
strădui ca presa să fie cît mai larg 
popularizată și răspîndită în toate lo
calitățile din Valea Jiului. La această 
hotărîre se atașează conducerea și 
întreg colectivul oficiului P.T.T.R. 
Petroșani.

Tinerii — în primele rînduri
Tinerii muncitori de lă complexul 

de muncă din Livezeni obțin în fie
care zi însemnate succese în produc
ție.

Lucrînd la confecționarea de noi 
piese și utilaje necesare muncitorilor 
de pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului, tinerii muncitori Petre 
Ilcuș și Virgil Doboară au rea
lizat pe luna martie depășiri medii 
de norme de 250 la sută, situîndu-se 
în nrimele rînduri ale întrecerii so
cialiste.

FLORIAN ALBU 
corespondent

Masculin: Școala medie maghiară 
Petroșani — Școala medie romînă 
Lupeni 25—15; Școaia medie romînă 
Petroșani — Școala Medie Tehnică 
de Cărbune Lupeni 20—10; Școala 
Medie Tehnică de Cărbune Lupeni — 
Școala medie romînă Lupeni 24—13; 
Școala medie romînă Petroșani — 
Școala medie maghiară Petroșani 
28—11.

Clasamentul: 1. Școală medie ro
mînă Petroșani; 2. Școala medie ma
ghiară Petroșani; 3. Școala Medie 
Tehnică de Cărbune Lupeni; 4. Școa
la medie romînă Lupeni.

La concursul școlilor profesionale, 
Școala metalurgică Lupeni ă ocupat 
locul I, deoarece Școala profesională 
Petroșani nu s-a prezentat.

Jucînd amical cu Școala profesio
nală metalurgică Lupeni, Școala’ me
die romînă Petroșani a ciștigaf cu 
52—33, după un meci viu disputat.

C CAPAȚÎNA 
corespondent



4 STEAGUL ROȘU

A 9-a aniversare a
BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.l.
La 3 aprilie a avut loc la Buda

pesta o ședință festivă a Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare, consacrată celei de a 9-a ani
versări a eliberării Ungariei de că
tre Armata Sovietică. La ședință au 
participat membri ai Biroului Poli
tic și ai Secretariatului C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria 
în frunte cu Rakosi Matyas, prim se
cretar al Comitetului Central, mem
bri ai guvernului ungar în frunte cu 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Năgy Tmre, orecum și ambasadorul 
l’.R.S.S. în Ungaria, E. D. Kiselev.

Apro Antal, membru în Biroul Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria și vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, a pre
zentat raportul cu privire la cea de 

împotriva reînarmării
LONDRA (Agerpres). — TASS
La 3 aprilie a înceout la Londra 

conferința extraordinară pe întreaga 
Anglie îmoorriva reînarmării Germa
niei occidentale, conferință organi
zată de Comitetul englez p'entru apă
rarea păcii.

Luînd cuvintui în cadrul conferin
ței. savantul-fizician dr. Burhop a 
criifcat lipsa de dorință a S.U.A. de 
a rezolva în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite problema interzicerii 
armelor de exterminare în masă.

D. M Pritt. membru în Consiliul 
Mondial ăl Păcii, a prezentat un ra-

Puternice demonstrații în Franța 
T**ipotriva „armatei europene“

PARIS (Agerpres). — La 4 apri
lie în 18 orașe din Franța au avut loc 
adunări populare de protest împotri
va constituirii „armatei europene“.

La adunarea care a avut loc la 
Lyon au luat parte peste 1000 de re
prezentanți ai partizanilor păcii din 
departamentul Rhone. In cadrul adu
nării a luat cuvîntul radicalul Vien- 
net. ajutor de primar al orașului 
Lyon, care a reprezentat pe preșe

eliberării Ungariei 
a 9-a aniversare a eliberării Unga
riei de către Armata Sovietică.

★
In dimineața zilei de 4 aprilie a 

avut loc în piața ,,I. V. Stalin“ din 
Budapesta o paradă a unităților Ar
matei Populare Ungare.

La tribuna guvernamentală se aflau 
membrii Biroului Politic și ai secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia în frunte cu Rakosi Matyas, 
prim-secretar al C.C., membrii guver
nului ungar în frunte cu Nagy Imre, 
președintele ’ Consiliului de Miniștri. 
Dobi Istvan, președintele Prezidiului 
Republicii Populare Ungare, și alții.

In tribuna oaspeților se aflau frun
tași din industrie și agricultură, re
prezentanți de seamă ai științei și 
culturii din Ungaria. E. D. Kiselev, 
ambasadorul U.R.S.S. în Ungaria, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ministrul apărării al Ungariei, ge- 
neralul-locotenent Bata Istvan. care 
a primit parada, a rostit o cuvîntare.

Germaniei occidentale
port cu privire la problemă germană.

La 4 aprilie conferința și-a încheiat 
lucrările. Participanții — comuniști, 
conservatori, laburiști, reprezentanți 
ai diferitelor organizații sindicale și 
de masă — au căzut de acord asupra 
conținutului unei rezoluții care chea
mă poporul englez să-și strîngă rîn- 
durile sub lozinca : ,,Să înceteze înar
marea Germaniei și să se obțină pa
cea în Europa!“

De asemenea a fost adoptată în u- 
nanimitate și o rezoluție în care este 
salutată apropiata conferință de la 
Geneva.

dintele de onoare al Adunării națio
nale franceze Edouard Herriot. El a 
declarat: „S.U.A. ar vrea să ne ră
pească independența, dar noi vrem să 
o menținem... Trebuie să realizăm 11- 
nitatea cu toate popoarele, cu toate 
țările din Răsărit care — sînt con
vins de acest lucru — se gîndesc la 
un singur lucru: să găsească calea 
spre pace prin tratative, iar nu prin 
constituirea de blocuri“.

Manifestație de protest în fața ambasadei franceze 
din New Deliii

NEW DELHI (Agerpres). — La 5 
aprilie a avut loc în fața clădirii am
basadei franceze din New Delhi o 
puternică manifestație de protest îm
potriva menținerii dominației colo
nialiștilor francezi în colonia Pondi
chéry.

Samavolniciile autorităților colonialiste din Guyana britanica
GEORGETOWN (Agerpres). — 

Corespondentul din Georgetown al 
agenției Reuter comunică că la 3 a- 
prilie doctorul Cheddi Jagan, fostul 
prim ministru al Guyanei britanice, 
a fost arestat. El este învinuit de „în
călcarea decretului de stare excepțio
nală“.

★
GEORGETOWN (Agerpres). —

Un oaspete nepoftit
Principiile și țelurile Organizației 

Națiunilor Unite sini bine cunoscu
te. Această organizație mondială a 
fost creată, după cum se arată in 
Carta et, pentru „a feri generațiile 
viitoare de calamitățile războiului 
care a pricinuit omenirii, de două 
ori în cursul vieții noastre suferințe 
de riedescris, pentru a afirma din 
nou credința în drepturile funda
mentale ale omului, in demnitatea și 
valoarea persoanei umane, în ega
litatea de drepturi a bărbaților și a 
femeilor, în egalitatea de drepturi 
a națiunilor mari și mici..."

Și acum inchipuiți-vă următorul 
tablou: pe poarta acestei organiza
ții dă buzna ca „observator per
manent" un individ cunoscut prin 
participarea sa activă la pregătirea 
si dezlănțuirea unuia din războa
iele care au pricinuit omenirii su
ferințe de nedescris.

Cine este acest „observator"? Este 
un nazist cunoscut, fostul diplomat 
hitlerist Peter Pfeiffer. Guvernul lui 
Adenauer l-a numit... „observator 
permanent" la O.N.U. înainte de 
război Pfeiffer a ocupat posturi di
plomatice de răspundere la ambasa
dele hitleriste din Roma și Paris. In 
1940 Pfeiffer s-a înscris oficial în 
partidul nazist, și a fost trimis in 
Algeria in calitate de consul gene
ral. Luat prizonier de trupele ame
ricane, Pfeiffer n-a nimerit la sfir-

Intre manifestanți și poliție a avut 
'mc < ciocnire. France Presse rela
tează că situația din cele patru pose
siuni franceze din India rămîne în- 
c< rdată. La 31 martie, autoritățile 
colonialiste au arestat pe primarii lo
calităților Mannadipch și Nattapaco.

După cum anunță agenția ReuterMa 
4 aprilie autoritățile colonialiste en
gleze din Guyana britanică au ares
tat pe Janet Jagan, secretar general 
al Partidului Popular Progresist — 
soția lui Cheddi Jagan, fost prim mi
nistru al Guyanei — precum și pe 
alți fruntași ai partidului, sub acu
zația falsă de a fi desfășurat activi
tate „ilegală“.

șitul războiului după gratii, ci in 
postul de director al școlii diploma
tice din Speyer (B avar ia) a .gu
vernului" de la Bonn. In 1952, el a 
condus serviciul personalului din 
ministerul de externe al lui Ade
nauer. După cum vedem, drept pe
deapsă. știuca a fost aruncată in 
riu...

Știrile apărute în presă la începu
tul lunii martie cu privire la hotări- 
rea guvernului de la Bonn dc u tri
mite un „observator permanent" la 
O.N.U. au provocat indignarea opi
niei publice democratice. Dar protec
torii americani ai lui Adenauer s-au 
străduit să îndrepte această indig
nare numai împotriva persoanei lui 
Pfeiffer și să abată astfel atenția o- 
piniei publice de la lucrul principal 
și anume de la numirea cu ajutorul 
căreia regimul de la Bonn încearcă 
să se strecoare in O.N.U. pe scara 
din dos. Astfel ziarul „New York 
Times" scria că ..Națiunile Unite 
intenționează să înștiințeze guver
nul vest-german că ar fi mai bine 
ca la O.N.U. să nu fie un fost na
zist ca observator al Bonn-ului".

Nici ziarul „New York Times" și 
nici' celelalte ziare americane n-au 
suflat însă nici o vorbă asupra fap
tului că însăși numirea unui repre
zentant o/ Bonn-idui este oj și 
în contradicție cu Carta O.N.U.

(Din „Timpuri Noi")

A rămas puțin timp pînă la des
chiderea conferinței de la Geneva. Se 
știe că la această conferință urmează 
să fie examinate două probleme im
portante: reglementarea pașnică a 
problemei coreene și restabilirea păcii 
în Indochina.

Presa străină relatează însă noi și 
noi d: .te în legătură cu faptul că 
S.U.A. hu-și concentrează deloc aten
ția asupra problemelor păcii, ci asu
pra extinderii războiului în Indochina.

Comentatorul ziarului „New York 
Times“, Reston. de obicei bine infor
mat, a anunțat din Washington că 
Grupul mixt al șefilor de stat major 
din S.U.A., precum și secretarul de 
stat, Dulie®, examinează în prezent 
o serie de probleme legate de războml 
din Indochina. Este suficient să cu
noști ac;ste probleme pentru a putga 
să-ți dai seama cît de cinic se desfă
șoară pregătirile în vederea ameste
cului direct al S.U.A. în războiul din 
Indochina.

Iată probleme care, după cum re
iate: ză Reston, sînt discutate în Pen
tagon (departamentul de război al 
S.U.A.) în ajunul conferinței de la 
Genev? : trimiterea imediată în IndO' 
china a unor bombardiere americane 
si avioane de transport; pregătirea 
ne scaia mai largă de aviatori din rîn- 
durile militarilor ^baodaiști de la ba
zele americane din Filipine; crearea 
unui „coro internațional de aviatori“ 
care vor fi recrutrți în serviciul fran
cezilor sau al „guvernului“ lui Bao

Cum „se pregătește“ 
pentru conferința de

Dai. Ar fi cazul să arătăm că acist 
sau are o însemnătate destui de mare. 
Acest sru înseamnă că clica miFta- 
ristă americană, care pînă acum își 
camufla amestecul sub masca așa zi
sului „ajutor“ acordat Franței, trece 
în prezent mai fățiș la o participare 
directă ia război, constituind un „corp 
internațional“ pe lîngă acolitul său, 
Bao Dai, adică trecînd peste Franța. 
Pentru ca să nu existe nici o îndoială 
în acest sens, „New York Times“ sub
liniază că „corpul internațional va fi 
finanțat direct de Statele Unite“.

Ziarul arată de asemenea că Gru
pul mixt al șefilor de stat major exa
minează împreună cu Dulles probleme, 
presiunii care trebuie exercitată asu
pra Franței pentru a „convinge pe 
frrncezi să permită Statelor Unite să 
ajute (?) la pregătirea militară a 
vietnamezilor“.

Profitînd de situația economică grea 
a Franței, Pentagonul încearcă să în
lăture comandamentul francez de la 
conducerea războiului îrf Indochina și 
sub pretextul că „la Washington se ob
servă tendința de a se concentra aten
ția asupra ușurării poverij ce apasă 
pe umerii francezilor, prin întărirea 
armatei vietnameze (adică baodaiste) 
și prin găsirea căilor și mijloacelor 
necesare pentru aceasta 1“.

Pentagonul 
la Geneva 

de M. AFONIN
Dar ce înseamnă „întărirea armatei 

vietnameze“ ?.
După cum se știe, cercurile guver

nante americane încearcă de mult să 
if, în mîinile lor „întărirea“ trupelor 
marionetă, văzînd în aceasta mijlocul 
cel mai simplu pentru a prelua condu
cerea tuturor treburilor în Indochina.

Declarînd în mod demagogic că 
S.U.A. și-ar fi pus drept scop „să ușu
reze povara pe care o suportă fran
cezii“, persoanele oficiale din S.U.A. 
arată totodată în mod direct'că acum 
nici nu poate fi vorba despre plecarea 
francezilor din Indochina. „Departa
mentul de stat și Ministerul apărării, 
scrie Reston, sînt preocupate... de fe
lul cum să mențină (!) pe francezi în 
război“. Cu alte cuvinte, aceasta în
seamnă că S.U.A. vor conduce, iar sol
dați! francezi vor lupta și vor muri.

Toate aceste fapte dovedesc că cer
curile guvernanfp ale S.U.A. urmăresc 
ttn scop bine determinat: continuarea 
războiului în Indochina prin folosire?, 
soldaților francezi și asiatici, consoli
darea pozițiilor economice și strate
gice ale S.U.A. în acerstă regiune.

Este absolut evident câ problemele 
discutate la conferința conducătorilor 
Pentagonului și Departamentului de 
Stat nu au nitnic comun cu interesele 

popoarelor din Indochina și cu cauza 
păcii. Măsurile crre se elaborează la 
Pentagon .periclitează interesele națio
nale ale Franței, deoarece nu continu
are? războiului în Indochina ci reali
zarea unui acord cu privire la înceta
rea focului poate să consolideze pozi
țiile ei internaționale, să-i asigure sta* 
bilitate internă.

In această privință nu sînt lipsite 
dp interes relatările observatorului 
american Bernard Fall, care a vizitat 
recent Indochina. In articolul său „O 
rezolvare în Indochina“, publicat în 
revista americană „Nation“ din 6 
martie a.c., el întreabă: Ce pot face 
francezii înșiși sau participanții la 
conferința de la Geneva pentru a asi
gura încetarea focului în Indochina ? 
„Două alternative, arată Fall, pot fi 
considerate ca excluse: victoria „to
tală“ a francezilor și evacurrea prin 
lupte... Repurtarea unei victorii hotă- 
rîtoare ar impune eforturi militare pe 
care Franța nu a putut să le facă nici 
măcar la începutul războiului și, desij 
gur, nu le va putea face nici acum..,“

Autorul ajunge la concluzia că pen* 
tru francezi „tratativele reprezintă 
singurul mijloc pentru rezolvarea pro
blemei și, după cum a propus Nehru, 
primul pas trebuie să fie încetarea fo
cului“.

Nu este nevoie să mai spunem că 
politica aventurilor militare, desfă
șurată de S.U.A., duce la intensifica
rea încordării internaționale. (Ager
pres) . :
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