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Mașina de extracție 
mnlticablu 
de fa L M, Lonea

In probe
mecanice

In ziua de 9 februarie a. c. 
pe șantierul complexului mi
nier Lonea a fost pusă în pro
be mecanice cea mai mare in
stalație de extracție din Valea 
Jiului. Este vorba de mașina 
de extracție multicablu de Ia 
«oul puț principal de extrac
ție care s-a construit pentru 
concentrarea întregii producții 
de la cele 3 guri de mină — 
Cimpa, Lonea și Jieț. Noua in
stalație de extracție este ac
ționată de două motoare elec
trice de cîte 800 kW fiecare 
și care vor dezvolta o viteză 
de extracție de 12 metri pe 
secundă.

Această instalație modernă a 
fost montată în turnul puțului 
de extracție, înalt de 54 me
tri, și va avea o capacitate de 
extracție. Ia o adîncime de 550 
metri, de 8 tone cărbune pe 
fiecare cursă.

Casa mașinii de ex
tracție multicablu de ia 
noul puț modern — 
Lonea II.

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR
Utilaje livrate 
peste plan

torii din această echipă au reparat 
peste planul de producție 20 de în
trerupătoare, 14 motoare electrice 
precum și alte utilaje. Din echipa e-

ф Azi pleacă din 
Petroșani spre Predeal 
echipa reprezentativă 
de-juniori a Văii Jiu
lui la schi, pentru a 
participa la un con
curs dotat cu „Cupa 
Orașelor". Din echipă 
fac parte juniorii Cio- 
flica Grigore, Marines
cu Ioan, Velovan

ф In cadrul lecto
ratului. pentru cultură 
generală de pe.- lingă' 
clubul din Uricani a 
fost prezentată ieri o 
expunere despre isto
ria literaturii române.

• Formația de mu
zică ușoară a O.S.T.A.

ACTUALITATEA

Ioan, Stoica Petru 
și junioarele Sicht 
Ana, Keltz Lidia, Stan- 
ciu Rodica.

0 Comitetul orășe
nesc al U.T.C. din Pe- 
trila organizează azi. 
la ora 20, o joie a ti
neretului. In cadrul 
joii sint programate 
jocuri ghicitoare cu 
premii și lecții de 
dansuri moderne.

București își încheie 
azi turneul oficial prin 
Valea Jiului cu spec
tacolul „Muzică ușoa
ră în două... reprize”. 
Spectacolul, susținut 
de Aurelian Andrees- 
cu, Sonia Cruceru, 
Luigi Ionescu, Dan 
Spătaru și alți cunos- 
cuți interpreți de mu
zică ușoară, a lost 
prezentat în Lupeni,

Vulcan, Petroșani, Pe- 
trila și Lonea.

ф Ieri după-amiază 
la clubul muncitoresc 
din Petroșani a avut 
loc un montaj literar 
cu tema „Iți mnițu- 
mim partid iubit pen
tru tinerețea noastră 
fericită".

ф Azi, la ora 8, la 
stația de radioficare 
a Uzinei de reparat 
utilaj minier Petro
șani are loc un sim
pozion tehnic pe tema 
„Noutăți în turnăto
rie". Prezintă ingine
rul Dula Aurel.

• Miine, la ace
eași oră (8), lăcătu
șul Medrea Adrian de 
la Uzina de reparat 
utilaj minier Petro
șani va expune la sta
ția de radioficare a 
uzinei un material 
privind „Protecția 
muncii In construcția 
de mașini".

Colectivul de muncă ai U.R.U.M.P. 
Petroșani își materializează în fapte 
hotărîrea de a-și îndeplini planul de 
producție și angajamentele în în
trecerea socialistă din primul an al 
cincinalului. In luna ianuarie acest 
colectiv și-a depășit planul la pro
ducția marfă cu 25 la sută, iar la 
producția globală ctr 13 la sută. E§- 
te demn de remarcat faptul că pla
nul a fost realizat la toate sorti
mentele. De pildă, la piesele de 
schimb furnizate exploatărilor mi
niere, planul a fost depășit cu 82 
de tone. Au mai fost livrate peste 
plan 25 tone de utilaje, 118 tone de 
armături metalice Т.Н. și 5 tone de 
tuburi pentru aeraj.

IOAN BERTOT1 
tehnolog

Echipă evidențiată
La sectorul XIII al minei: Lupeni 

echipa condusă de Navradi Iosif a 
fost declarată evidențiată în întrece
rea socialistă pe luna ianuarie. In- 
deplinindu-și angajamentele, munci-

vidențiată fac parte și tinerii ute- 
ciști Brandt Bernat, Preotu Mihai și 
Bistrian Ervin.

ARDELEANU IOAN 
electrician

Luna cărțîî la sate
In aceste zile la biblioteca cămi

nului cultural din Bărbăteni dom
nește o forfotă neobișnuită. Atrași 
de acțiunile întreprinse de cadrele 
didactice în cadrul „Lunii cărții la 
sate" zeci de țărani și muncitori din 
localitate împrumută sau restituie 
cărți. De la începutul lunii februa
rie pînă în prezent, 34 de noi ci
titori și-au întocmit fișe pentru 
cărți. Printre noii cititori se numără 
Flcronesc loan, Pavelonesc Ion, Ari- 
bășoi Maria, Rad Maria, Dăneasă 
Eleonora. De la standul de cărți cu 
vînzare se,bucură de apreciere în
deosebi cărțile de știință populari
zată.

EMIL TETILEANU 
învățător

Fruntașii 
minei

ф Ultima numărătoare
• 576 steluțe purpurii
• Purtători ai distinc

ției prin tradiție
Să ții evidenta întregii can

tități de cărbune extrasă de 
minerii aninoseni peste plan 
intr-un an de zile nu-i lucru 
de șagă. Evidenta insă trebuie 
tinută și încă la zi. Minerii 
din Aninoasa vor să știe în 
orice moment cum stau cu în
deplinirea planului și a anga
jamentelor de întrecere. Așa 
că în fiecare dimineață se face 
numărătoarea vagonetelor de 
cărbune extrase și trimise spre 
preparație, iar pe graficul în
trecerii apar cifre noi ce indi-

CARNET
că recolta extrasă din abataje. 
Ultima numărătoare din anul 
trecut s-a făcut înainte de a 
intra în noul cincinal. Cifrele 
indicau o depășite de plan 
cam de vreo 20 000 de tone de 
cărbune. Făuritorii acestui suc
ces sint toți salariafii minei 
înmănunchiafi intr-un colectiv 
unit, harnic și entuziast. Con
tribuția la succes nu a fost 
însă uniformă. Ponderea cea 
mai mare au adus-o minerii 
din abataje în frunte cu co
muniștii. Bineînțeles că nu se 
poate minimaliza nici aportul 
muncitorilor de la transport, al 
mecanicilor și electricienilor, al 
tuturor acelora care au con
tribuit la buna desfășurare a 
procesului de producție. Celor 
mai buni, dintre cei buni li > 
s-au inmînat recent steluțele 
purpurii de „Fruntaș în între- 
cerea pe anul 1965".. Și numă
rul lor e mare. Se ridică la 
576. Mindr.ia de a avea numă
rul cel mai mare de fruntași 
o are colectivul sectorului I, 
dar stau bine cu fruntașii și 
cei de la III Pîscu, fV Priboi 
și de la transport.

Dintre cei 576 de fruntași în 
întrecerea socialistă majorita
tea au obfinut această distinc
ție pentru prima dată. La mina 
Aninoasa sint insă 132 de 
fruntași purtători ai acestei 
distincții prin tradiție, care de 
trei ani consecutiv cuceresc 
acest titlu de cinste. Printre 
aceștia se numără minerii co
muniști Cristea Aurel, David 
loan. Boyle Iosif din sectorul 
I, Palko Ioan de la II, Schnei
der Francisc de la III.

Urmările unei vieți duble

Printre lucră
torii secției de 
transport de la 
I.C.O. Petroșani, 
comunistul Banyai 
Iosif este cunos
cut ca un șofer 
cu o ridicată cali
ficare profesiona
lă, punctual la ser
viciu și cu o com
portare civilizată 
față de pasageri.

Zilele trecute, înainte 
de a intra in mină, co
muniștii organizației de 
bază nr. 1 A de la mina 
Dilja, și cîțiva invitați, 
au participat la aduna
rea generală in care s-au 
discutat abaterile de la 
morală săvitșite de iov. 
Vintilă Ștefan membru 
ăl acestei organizații, e- 
roul foiletonului „Romeo 
de la Dilja". In adunare, 
pe lingă cele consemna
te in foileton, au fost 
arătate și alte abateri 
comise de acest zis ca
valer modern.

Fiind delăsător, super
ficial și indisciplinal a 
creai multe greutăți or
tacilor săi, organizației 
de partid. Pentru abateri 
repetate, anul trecut, în 
februarie, a fost sancțio
nat cu vot de blam și 
destituit din munca de 

, secretar al organizației 
de tineret și de membru 
al biroului organizației 
de partid. Dar. in loc să 
se îndrepte, a continuat 
viața dublă ce o ducea 
alături de G. T„ a con
tinuat să-și neglijeze 
propria familie și să o 
terorizeze pe cealaltă. 
La șut venea obosit, 
maiștrii nu știau unde 
să-l plaseze, pentru că

brigăzile nu acceptau 
să-l primească la lucru. 
Deseori, invocînd diferi
te pretexte, cerea per
misiunea să plece de la 
șut mai devreme. Fiind 
ocupat pînă peste cap 
cu urmărirea lui G. T.. 
n-a găsit timp să se o-

DUPĂ APARIȚIA 
FOILETONULUI 

„ROMEO 
DE LA DÎLJA"

cupe de familia sa, nici 
de indeplinirea sarcini
lor de partid. Incepind 
din toamna anului tre
cut, n-a participat nici
odată la învățămîntul 
de partid.

Era în joc soarta a 
două familii in cate am
bii soți erau membri de 
partid; era in joc soarta 
a 3 copii. Inginerul Fe
lea Mircea, șeful secto
rului, a discutat de-a 
lungul unui an cel pu
țin de 20 de ori cu Vin
tilă. L-au sfătuit să-și 
schimbe modul de viață 
și de comportare mem
brii biroului organizației

de bază, maiștrii, nume
roși cunoscuți ai săi. A 
discutat cu el și secre
tarul comitetului de 
partid al exploatării, tov. 
Vesa, dar totul s-a do
vedit a ti in zadar.

G. T. poartă o mare 
parte din vină deoarece, 
profitind de condescen
denta sofului, a acceptat 
o vreme prietenia lui 
Vintilă; apoi, l-a refuzat 
și iar a cochetat cu el 
cind a avut prilejul. In 
adunare, Vintilă, încer- 
cînd să pară un om can
did, a căutat să scape 
de răspundere învmuin- 
d-o pe G. T. și plîngîn- 
du-se că... l-a indus în 
eroare ț! ?) Comuniștii 
care au luat cuvintui, 
printre care tovarășii 
Cosma Remus, Rotaru 
Dumitru, Felea Mircea, 
Brezeanu Dumitru, Daisa 
Vasile, Thaler Ludovic 
și Moldovan Ioan, i-au 
arătat că întreaga sa 
comportare din ultimul 
timp este incompatibilă 
cu calitatea unui mem
bru de partid, faptele 
sale du Însemnat o pată 
pe obrazul întregului co
lectiv al minei.

Unul dintre partici
panta la discuții, mine
rul Radov Mihai, a re

latat următorul fapt im
presionant : A avut 14 
copii. Din motive diferi
te, nu-i trăiește însă nici 
unul. In urmă cu ani a 
înfiat un copil străin 
cind acesta a împlinit 
abia 7 zile. Acum, bă
iatul a împlinit 17 ani. 
este elev in anul III ia 
școala profesională și o- 
mul se mîndrește cu ei.

— Cu ce se vor min
ări copiii tăi, dacă tu 
continui să duci o astfel 
de viață ? l-a întrebat pe 
Vintilă tovarășul Radov.

Adunarea generală a 
hotărît, în unanimitate, 
excluderea din rîndurile 
partidului a lui Vintilă 
Ștefan.

★
Vintilă a plecat din 

adunate cu lacrimi în 
ochi. Pare a ii dovada 
că regretă sincer cele 
săvtrșite. Era și timpul... 
Dar mai important este 
ca de acum înainte să-și 
schimbe radical compor
tarea, iar lecția primită 
de la tovarășii săi să 
constituie un moment 
de cotitură în viata sa. 
Exemple demne de ur
mat găsește suficiente 
în jurul său. La orta
cii săi, la comuniști 
va găsi suportul moral 
necesar, înțelegere și 
sprijin tovărășesc.

FRANC ISC VETRO
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E mulțumii 
cumpărătorul ?

Ztlaic unitățile comerciale cunosc 
o aflnMțl deosebită de cumpărători. 
Ne M intercalat printre ei. Am în
cercat să ne facem ecoul dorințe
lor, mulțumirilor sau nemulțumiri
lor acestui mare anonim — cum- 
șMonL Unul a intrat în magazin, 
a «tal сйеѵа minute, apoi a ieșit cu 
anco* plină și cu mulțumirea în
tipărită pe fată. A fost, după cum 
se vede. latr-o unitate civilizată. 
AltaL dimpotrivă, intră in magazin 
b*e dfapus. Dorește să cumpere un 
tava mărunt Să zicem ceai ori 
mru- După citva timp pleacă supă
rat. Lipsa de prevedere a gestionam- 
tai O obligă să meargă pentru acest 
lucru mărunt la alt magazin mai 
îndepărtat Dacă va găsi și acolo tot 
uu astfel de „gospodar" se va în
toarce acasă nemulțumit că i s-a 
răpit prea mult timp pentru apro
vizionarea cu un produs oarecare.

Dar mai e și alt aspect care a- 
trage mai mult, mai puțin sau nu 
atrage de loc cumpărătorul: este 
respectul vinzătorului față de 
client modul cum vorbește vînză- 
tornl cu clientul, cum îi prezintă 
marfa și calitățile ei. Am întîlnit în 
ancheta noastră mulți vînzători a- 
nmbili, care întrunesc toate aces
te atribute, care cîștigă stima și 
aprecierea clienților. Vom exempli
fica în cursul anchetei cu cazuri 
concrete. Am întîlnit, desigur, și 
unele cazuri de comercianți a că
ror pregătire și comportare nu se 
ridică la nivelul cerințelor ac
tuale.

E mulțumit deci cumpărătorul ? 
In majoritatea cazurilor da. Am în- 
tîlnit mulți astfel de cumpărători. 
Am întîlnit însă și reversul acesto
ra. Și, implicit, am întîlnit comer- 
danți și „comercianți".

V№inele atrag ?
Vitrina e prima carte de vizită a 

magazinului. înainte de a intra în 
magazin, cumpărătorul se oprește în

Periferia acuza 
prezentate cîteva 

dialoguri cu di« iriți cum
părători . înlîlniți prin 
magazine. Cumpărăto
rii acuzau diferite lip
suri de mărfuri din unele 

„Nn e“ înseamnă întotdeauna nu e?
unități — invariabilul 
»nu e" al vinzătorului 
atunci cînd cumpărăto
rul solicită articolul res
pectiv. Acest „nu e" tre
buia să aibă o cauză. 
Am căutat să aflăm a- 
ceastă cauză. Să ne în
toarcem la magazinele 
amintite. La magazinul 
Alimentara nr. 150 din 

fața vitrinei. Dacă vede acolo pro
dusul căutat, intră. Dacă nu, pleacă. 
Vitrinele celer mal aurite magazine 
atreg. Mărfurile sînt aranjate cu 
gust, păstrate întotdeauna într-o 
stare perfectă de curățenie. O astfel 
de vitrină reprezintă raionul sau 
magazinul in miniatură. Iată cîteva 
asemenea vitrine model: a magazi
nului nr. 77 Alimentara Lupeni, nr. 
1, 2 și 6 — Produse industriale și 
Alimentara cu autoservire nr. 18 din 
Petroșani, nr. 15 — încălțăminte ho- 
nea și altele.

Sînt desigur, mult mai multe a- 
semenea vitrine care prin modul 
în care sînt păstrate, spun parcă 
„intră" cumpărătorului.

In contrast cu acestea apar vitri: 
nele magazinelor: Alimentara din 
Sohodol —- Paroșeni, nr. 150 și 31 
Alimentara Lonea. Acest din urmă 
magazin, deși este, în general a- 
preciat, a rămas cu vitrina... de re
velion. Magazinul nr. 133 pîine din 
Petroșani nu are vitrine, ci rafturi 
pentru expunerea produselor. Aces
tea însă fiind așezate în dezordine, 
dezorientează cumpărătorul, căci eti
cheta cu prețul înscris pe ea vine 
în contradicție cu produsul din 
dreptul ei. In altele, praful s-a de
pus în straturi ceea ce demonstrea
ză că aceste vitrine nu au fost 
schimbate de multă vreme.

Am întîlnit asemenea vitrine la 
Lupeni, la Petroșani, Ia bonea. 
Mulți gestionari așteaptă luni în
tregi să vină vitriniorul să le a- 
ranjeze vitrinele, considerind că ei 
nu au nimic de făcut pentru păs
trarea acestei prime cărți de vi
zită a magazinului pe care îl con
duc.

Atrag deci vitrinele pe cumpără
tor ? In primul caz — da, în cel 
de-al doilea — nu. In astfel de ma
gazine cumpărătorul nu intră cu 
plăcere, ci... de nevoie. Să avem 
grijă de această primă carte de vi
zită a magazinului. Să nu-1 obligăm 
pe cumpărător'să intre în magazi-' 
nul nostru numai pentru că nu are 
altul la îndemînă.

Cumpărătoarea 
e exigentă, dar 
și vînzătoarea e 
răbdătoare (ma
gazinul „Rodica" 
Petroșani).

Lonea, 
seamnă in toate cazuri
le nu e. Nu e în acest 
magazin, dar în altele, 
tot de la Lonea, este. 
La acest magazin nu e

a-

ceai, săpun de rufe, boia 
de ardei etc. Responsa
bilul magazinului 
Domnlțeanu Costică 
motiva: „Nu avem
ceste mărfuri din cauză 
că secția I.C.R.A. care 
ne livrează e închisă de 
mai multă vreme. Eu 
n-am mai ridicat aseme-

Titlul din ghilimele nu 
l-am dat întîmplător. EI 
este însăși expresia u- 
nuia dintre cumpărăto
rii cu care am stat de 
vorbă. L-am întîlnit pe 
acest cumpărător în ma
gazinul Alimentara nr. 
77 din Lupeni. Este pen
sionar și se numește Pop 
Aurel. Iși făcea 
râturile curente.
scurtă discuție 
ne-a mărturisit : 
ta-i magazinul 
găsești de toate și În
totdeauna". La despăr-

cumpă- 
lntr-o 

cu el 
„Aces- 

în care

din noiem-nea mărfuri 
brie".

Smaranda 
ponsabilul 
Alimentara nr. 31 
nea, e de altă părere: 
„Eu dispun de asemenea

Marin, res- 
magazlnului 

Lo-

articole în cantități su
ficiente. Am avut grijă 
să mă aprovizionez din 
timp cu aceste sortimen 
te". Pentru Gabriș Vic
tor, responsabilul maga
zinului Alimentara nr. 13 
Petroșani, acea secție a 
I.C.R.A. nu a fost închi
să. Ne-a spus personal:

&eitHă Leeție.
Deși nu sîntem comercianți, o 

scurtă și plăcută lecție despre 
comerf ne-a prezentat-o res
ponsabilul magazinului Ali
mentara nr. 77 din Lupeni — 
Nleveit Iosif. Redăm conținu
tul ei sumar, considerind că li 
e de lolos oricărui comerciant.

— Lucrez in comerț — spu
nea șeful magazinului — de 
peste 40 de ani. Mi-ат făcut 
din meseria mea o pasiune. 
Niciodată n-am considerat-o 
ca un mijloc de cîștig. Am vă
zut și am Învățat multe. Dar 
mai cu seamă am Învățat un 
lucru simplu și mare: în co
merț ai de-a face cu oameni

Aici se găsesc de toate 
se dă și rest»și...

Pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din țara noastră, comerțul sociali»’ 
are o importanță deosebită. Oferind populației cantități tot mai mari de mărfuri, în sortimental* 
și de calitatea cerută de cumpărători, perfecționînd metodele de deservire, dezvoltând rețeatu 
de unități comerciale, comerțul socialist iși aduce contribuția Ia satisfacerea cit mai deplină • 
nevoilor materiale mereu crescînde ale oamenilor muncii. - ■ .

Creșterea de la an la an a populației Văii Jiului, prin deschiderea mior noi unități in* 
dustriale și extinderea celor existente, impune lucrătorilor din comerțul socialist sarcini meres 
sporite privind aprovizionarea și desfacerea mărfurilor. Totodată, ridicarea comerțului la pivelui
Ia care să satisfacă pe deplin cerințele maselor, reclamă o deservire promptă, o comportam 
civilizată. Aceste două coordonate paralele ale comerțului socialist trebuie să se îmbine armonios, 
ridicîndu-i astfel prestigiul la înălțimea pretențiilor actuale, îndreptățite, ale populației.

Satisface comerțul socialist al Văii Jiului aceste ceri nțe ? Este omul din comerț întot
deauna un adevărat comerciant ?

Aceste întrebări ne -au călăuzit în ancheta noastră prin mai multe unități comerciale OUj 
Valea Jiului.

cu ridicata

aici
: cu

țire a insistat să mai 
notăm ceva: „Aici se 
dă și restul, pînă la ul
timul ban". Gospodina 
Bort Ana, spunea.- „Sînt 
săteancă din Bărbăteni 
și mă aprovizionez cu 
cele trebuincioase de la 
acest magazin. De < 
știu că nu mă întorc 
desajii goi".

Care responsabil 
magazin n-ar vrea 
audă astfel de păreri 
despre magazinul pe ca
re-1 conduce 7

de 
să

„Am ridicat de la I.C.R.A. 
chiar la sfirșitul lunii 
ianuarie săpun de rufe, 
sare de bucătărie și alte 
articole pe сате le li
vrează această secție".

Din aceste trei cazuri, 
comparindu-le, răspunsul 
iese singur în evidență. 
Credem că l-ați dfedus. 
Altceva însă vă mai 
spunem noi: la data an
chetei noastre, la Dom- 
nițeanu Costică existau 
portocale (chiar el ni 
le-a arătat), dar... în ma
gazie, nu în magazin. 
Cumpărătorul însă uu 
știa acest lucru. Deci 
„nu e" nu înseamnă în
totdeauna nu c

și „ca să crești oameni trebuie 
să ai răbdare, să știi să suferi 
și să abzici". Acest citat l-am 
luat dintr-o carte și mi-am fă
cut din el călăuză in meserie. 
Și nu numai în comerț e va
labil. Am căutat In permanen
tă să educ personalul cu care 
lucrez in spiritul cinstei, al a- 
devărului și al respectului fa
ță de cumpărători. Am Învă
țat că o magazie Întotdeauna 
plină Înseamnă Întotdeauna 
cumpărători mulțumiți, că felul 
tn care marfa e prezentată în 
magazin sau e păstrată in ma
gazie constituie cartea de vi
zită a unității, că un zimbet și

In timpul anchetei noastre am vi
zitat și cîteva depozite ale comerțu
lui cu ridicata. Am constatat cu a- 
ceastă ocazie modul în care sînt 
aprovizionate cu mărfuri, privit sub 
aspectul cantității, calității și diversi
tății produselor, cum sînt gospodă
rite depozitele, cum onorează șefii 
de depozite comenzile gestionari
lor.

In general, depozitele sint bine a- 
provizionate, bine gospodărite, dar 
mai există și aspecte potrivnice ca 
de exemplu :

Cinci mașini de Jucării...
Cu atîtea jucării a fost aprovizio

nat magazinul moto-sport nr. 74 din 
Petroșani în perioada sărbătorilor 
de iarnă, cînd în toate magazinele, 
la toate chioșcurile, se găseau ase
menea jucării. „Ne-au fost aduse Ca 
să facem planul — spunea tov. Alb 
Ladislau, gestionarul magazinului, 
fără ca noi să fi solicitat această 
cantitate. Planul l-am făcut noi, dar 
nu din vînzarea jucăriilor".

Dacă tovarășii de la I.C.R.M. con
sideră că această orientare 
mai potrivită în comerț, noi 
năm să credem că e vorba 
oarecare miopie comercială.

e cea 
încli- 
de o

...și cinci mii de perechi 
de ciorapi pentru copii

Ea un moment dat în depozitul de 
tricotaje al I.G.R.T.I. nu se aflau

o vorbă bună adresate cu* 
părătorului iac pentru acesta 
cit o zi însorită. Omului de ta 
tejghea 
știe să 
dus de 

nu-i este suficient să 
deosebească un pro- 
altul și să-i cunoască

prețul. El trebuie să știe să 
prezinte calitățile produsului, 
să ofere cumpărătorului un 
produs similar cu cel solicitat
în caz că acesta lipsește, să 
aibă un simt gospodăresc dez
voltat. Dezordinea, fie In raft, 
fie pe tejghea sau în jurul 
vinzătorului, e dușmanul spi
ritului comercial.

Ne-ат putut da seama, prac
tic, despre valoarea acestor 
învățăminte, vizitând magazi
nul, magaziile, stînd de vorbă 
cu vînzătoarele și cu diverși 
cumpărători.

cantitățl su< 
„isteț" sesi- 

nai

ciorapi pentru copii în 
ficienle. Un gestionar 
zînd faptul a comandat, nici 
mult, nici mai puțin, decît 5 000 d« 
perechi. „Cazul" acesta ni l-a rel»' 
lat tovarășul Paicu Gheorghe, șefu 
depozitului de tricotaje.

Tovarășul Cioara Aurel, șeful dă< 
pozitului de confecții, ne-a relata’ 
un alt caz care pe drept cuvînt 
stîrnește hazul. Un gestionar, 1« 
fel de „isteț", s-a ars cu propria lui 
istețime: a comandat, într-o vreme 
cînd știa precis că nu sînt, cîteva mii 
de cămăși de pînză. Ghinionul „iste
țului" a fost că la foarte scurt timp 
furnizorul a livrat depozitului un 
număr însemnat de cămăși de pîn
ză. Comanda gestionarului a fost o- 
norată cu promptitudine și... doi ani 
de zile nu i-au mai trebuit cămăși 
de pînză. Nu am dat numele „eroi
lor" acestor întimplări, alegînd doar 
faptul în sine. El vorbește de serio
zitatea cu care unii gestionari de 
magazine iși înțeleg meseria. Astfel 
de comercianți urmăresc mai puțin 
buna aprovizionare a magazinului 
și mai mult acoperirea lor cu hîrtii. 
Cit mai mnlte hîrtii, care să-i акь 

solve de răspundere. {



Ștefan 
acolo
n. U-

Lu- 
și noi

in cartierul 
De ce vin de 

tocmai aici ? (n.
105 carne

Ц. Pentru că, deși avem 
„Ștefan" o măcelărie, vînzătorul 
nka L. servește nervos, repede 
mții, iar carnea o dă după do
ta lui nu după a clientului. Aici, 
tovarășul Grausman, găsim car- 
după preferință și o deservire 

ilizată (RUSU MARIA, gospodi- 
Lupeni).

— De multă vreme nu găsim aici 
ii, săpun, boia de ardei și alte 
mntișuri. (n.n. in magazinul A- 
lertixa nr. 150 Lonea). Alteori 
aJKile se servesc clientilor al- 
e№P Cînd vin portocale... pri-

— Dacă ai ce cumpăra, nu-ji a-
.irige sacoșa.

Partea ta
de vină

Partea de vină de care vor
bim îți aparține dumitale, to
varășe de la I.R.V.A., care te 
ocupi de ridicarea ambalaje
lor de la -magazine. Dacă dum
neata, care ai această obliga
ție, n-ai avea nici o vină, a- 
țunci n-ar sta depozitate am
balajele de luni de zile în ma
gazia de mină a magazinului 
nr. 15 încălțăminte din Lonea. 
Nici tovarășul Gabriș Victor 
— responsabilul magazinului 
Alimentara nr. 13 Petroșani — 
n-ar mai lansa semnale S.O.S. 
că-1 „îneacă" ambalajele. Și 
nici tovarășul director al O.C.L. 
Alimentara n-ar mai fi avut
motiv să-și arate nemulțumirea 
față de dumneata.

f Așadar e partea dumitale de 
tovarășe de la I.R.V.A. 

mim pe apucate. Aș fi vrut să iau 
și eu un kilogram de portocale 
pentru copii, dar nu sint (NATA
LIA VASIIESCU, gospodină Lonea).

— N-am ce zice, complexul e 
lestul de frumos șl, în general, bi
ne aprovizionat. Dar nu înțeleg: 
sare de bucătărie de ce nu e în 
magazin ? (n. n. Alimentara nr. 12 
cu autoservire din cartierul Live- 
zeni). De ce să merg tocmai in 
centru pentru un pachet de sare 
dacă avem alimentara aici, lingă 
noi ? (PAGNEJER MARIA, gospo
dină, cartierul Livezeni-Petroșani).

— Așteptați de multe ori ca 
acum la pline ? (n. n. magazi
nul Alimentara Sohodol-Paro- 
șeni).

— Eu — rareori. Maică-mea aș
teaptă deseori. Ea face de regulă 
cumpărăturile. Dar știu că așteap
tă... (STUDENT-Paroșeni).

— De fapt ne-am obișnuit cu 
așteptarea la pîine. Ne-am obișnuit 
și cu faptul că la acest magazin 
nu se prea... obișnuiește să se dea 
restul (S. ANA și C. MARIA, gos
podine Paroșeni).

— Noi nu primim niciodată pan
tofi „Romarta", deși clienții soli
cită. (PETREANU MARIA, respon
sabila magazinului nr. 15 încăl
țăminte Lonea).

— Nouă nu ni se repartizează 
blănuri și reloene. (VIȘAN MI
NERVA, responsabila magazinului 
nr. 16 textile-confecții Lonea).

— Nu primim în cantități sufi
ciente țesătură „Sibir" și e foarte 
mult solicitată. (ICHIM MARIA, 
responsabila magazinului nr. 28 
textile Lupeni).

Periferia acuză și

Cînd...
• ZAHĂRUL ESTE AMAR: Nu 

că ar fi survenit vreo reacție chi
mică, d fiindcă așa ți-ar părea gus
tul zahărului dacă l-ai cumpăra de 
la vînzătoarea Lăzăreonu Maria 
de la magazinul Alimentara nr. 61 
Lupeni. Norocul cumpărătorilor e 
că vînzătoarea aceasta nu vinde 
zahăr, ci... cremă de ghete, perii, 
săpun și alte produse la raionul 
de industriale al magazinului.

• CARNEA E STROPITA CU 
PELIN: De fapt nici carne stropită 
cu pelin n-am întâlnit. Am întâl
nit în schimb un măcelar stropit 
cu „pelin": Bok Ștefan de la mă
celăria din Sohodod. Desigur, la 
cunoștința cu el ne-au îndrumat 
nemulțumirile mai multor cumpără
tori. L-am aflat în „exercițiul func
țiunii". Am stat de vorbă cu el. în
cerca, printre sughițuri, să ne 
convingă că nu s-a „adăpat" de loc 
în acea zi. „Dacă nu credeți con
trolați hîc... (pardon) condica de 
reclamații". Am controlat-o. In
tr-adevăr, din 1962, nu mai scri
sese nimeni nimic în condică. Răs
punsul la ultima reclamație suna 
lapidar: „s-a adus la cunoștința 
conducerii". După o astfel de re
zolvare... nu-i de mirare că măce
larul Bok Ștefan, servește în stare 
de ebrietate, schimbă prețurile la 
carne, nu respectă programul uni
tății și uită să dea rest.

Așa arată magazia cînd I.R.V.A. nu-și face datoria.
Interiorul magazinului Alimentara nr. 2 Petroșani transformat in 

magazie.

Nu numai , 
a și „cum"

Să zicem că ați pășit o dată cu 
noi pragul magazinului „Rodica" 
din Petroșani. V-ați oprit la raionul 
de stofe. Aici servește vînzătoarea 
Costinaș Maria. Ați cerut o stofă; 
așa ca s-o vedeți. Nu una din cele 
de pe tejghea, ci una din raft. Ați 
fost serviți după dorința dumnea
voastră ? Da. DaT privită de aproa
pe, stofa parcă nu vă atrage chiar 
atît de mult. Vreți alta,- tot din 
raft. Și pe aceea v-o dă vînzătoarea; 
și încă una, și încă una. Vă ser
vește fără nici o urmă de nervozi
tate sau nerăbdare. Poate cumpă
rați, poate cumpărați... mîine. Așa 
da. Un astfel de comerciant îți pro
duce satisfacție pentru o după- 
amiază întreagă. Sau am intrat In 
magazinul Alimentara nr. 77 din Lu
peni. Ne apropiem de unul din ra
ioane. Indiferent care. Toate atrag 
în aceeași măsură. Mal ales că vîn- 
zătoarele, fără excepție, sînt ochi 
și urechi la apariția clientului în 
fața raionului lor.

Acestea sînt numai două cazuri, 
dar nu singurele din comerțul Văii 
Jiului. In timpul anchetei noastre 
am întîlnit multe asemenea cazuri 
de comercianți, în adevăratul înțe
les al cuvîntului, despre care atît 
clienții, cît și responsabilii de uni
tăți au numai cuvinte de laudă. Sînt 
lucrători sensibili la solicitudinea 
clientilor, conștiincioși și prompți în 
deservire, buni cunoscători ai legi
lor comerțului. Exemplificăm aceas
ta doar prin cîteva nume : Teșcan 
Elena și Buhăescu Elena (magazinul 
Alimentara nr. 31 Lonea), Bulișca 
Elena și Golita Ema (magazinul nr. 
16 textile — confecții Lonea), Bu- 
dea Elena, Svoboda Viorica, Kla- 
mancsek Ema (magazinul nr. 2 mer
cerie — galanterie Petroșani), Csiki 
Iuliana (magazinul nr. 6 textile P₽-

Cîteva 
răspunsuri 

competente
La dialogurile noastre au mai 

rămas totuși cîteva probleme 
fără răspuns. La acestea răs
pund:

GOLDȘTEIN IOSIF, directorul 
I.C.R.T.I. :

— Nu se repartizează pantofi „Ro
marta'' la toate magazinele de în
călțăminte din localitățile Văii Jiu
lui deoarece indicația forurilor su
perioare din comerț este de a nu 
diviza prea mult stocurile la arti
colele care, din motive obiective, nu 
se pot livra in cantități suficiente. 
Aceeași situație este și în privința 
blănurilor, a raioanelor, a mănuși
lor, a hainelor de piele și a covoa- 
relor persane. Treptat, astfel de 
produse vor exista în cantități su
ficiente, ni se vor livra mal multe 
și, în această măsură, magazinele 
vor fi mai bine aprovizionate. Aș 
vrea să dau doar Un singur exem
plu : în 1965 am avut un număr re
dus de covoare persane. Anul aces
ta numărul lor se va dubla. De a- 
semenea, în anul trecut nu am pri
mit haine de piele. Anul acesta vom 
primi ceva. Cu țesătura „Sibir" pe

м

oferim cumpărătorului
troșani), Lalescu Olga, Pecsor Mag
dalena (magazinul Alimentara nr. 61 
Lupeni), Blăguț David (magazinul nr. 
105 carne Lupeni). Lista ar putea 
lua proporții. Asemenea lucrători 
există mulți în comerțul nostru so
cialist.

Problema aceasta îmbracă, însă, 
și un alt aspect: al ordinei din 
magazin. In general, magazinele sînt 
bine aprovizionate cu sortimente co
respunzătoare (asupra unor lipsuri 
și a cauzelor lor vom reveni chiar 
în cursul acestei anchete). Dar nu 
e totuna dacă raftul geme da 
marfă, așezată într-o ordine care 
s-ar putea numi dezordine, sau dacă 
raftul, și interiorul magazinului In 
general, îți atrag privirile ca un 
magnat, datorită ordinei și bunului 
gust.

Astfel de magazine In care dom
nește ordinea conduc: Vișan Mi
nerva (nr. 16 textile Lonea), Schre- 
ter Alfred (nr. 1 textile Petroșani), 
Schreter Martin (nr. 2 mercerie — 
galanterie Petroșani), Făran Gheor- 
ghe (nr. 6 textile Petroșani), Sma- 
randa Marin (nr. 31 Alimentara Lo
nea), Nievelt Iosif (nr. 77 Alimen
tara Lupeni).

Oricît am scuza magazinul nr. 
67 rnetalo-chimice din Lonea cu 
faptul că își mărește capacitatea, 
pentru cumpărător asta nu poate și 
nu trebuie să constituie o scuză. 
Aceasta se întâmplă dincolo de 
raft. In raft însă... Vînzătoare tre
buie să ghicească unde se află cu
tare sau cutare articol solicitat de 
client. Iar dacă ar fi să te iei după 
etichete, dacă ceri un aragaz-jucă- 
rie vei primi o... cușcă pentru cli
ne. Magazinul nr. 74 moto-șport din 
Petroșani arată mai mult a magazie 
decît a... magazin. Mărfurile stau 
pur și simplu depozitate în mijlo-

care o reclamă unii gestionari si
tuație se prezintă astfel: șibirul es
te un produs care, de fapt, se repar
tizează numai comerțului cooperatist 
(în mediul sătesc). Cred că răspun
sul e clar.

MORARU IOAN, directorul 
O.C.L. produse industriala :

— Intr-adevăr, mulți gestionari re
clamă lipsa din magazinele lor a 
Unor articole. Aceasta se întâmplă 
cu acele mărfuri care nu pot fi des
făcute din abundență. Orientarea 
noastră în repartizarea acestor măr
furi este în funcție de numărul 
populației, de poziția în oraș a ma
gazinului, de planul de desfacere al 
magazinuluL De pildă, pantofii „Ro
marta" îl repartizăm doar la maga
zinul „Select*' din Petroșani și la 
magazinul de încălțăminte pentru 
adulți din Lupeni. Blănurile și re- 
loanele le repartizăm doar la cîteva 
magazine mai mari, de specialitate.

Tovarășului COSMA IOAN, di
rectorul O.C.L. — produse alimen
tare i-am adresat cîteva întrebări, 
printre care :

— Cum se explică faptul că în 
unele magazine alimentare există un 
produs, iar în altele același produs 
nu există 1

— E vorba de felul tn care 
gestionarul știe să se gospodă
rească, șă se aprovizioneze la 
timp, să cunoască din proprie 

f experiență cuantumul aproxima
tiv de consum al populației în 
anumite perioade. Gestionarul 
pe care sărbătorile de iarnă îl 
prind fără făină albă, boia de 
ardei, piper, sare, nu mai e ges
tionar gospodar sau mai bine 

zis nu e comerciant. 

СО\CLIZ1I?
Doar cîteva. Cele mai multe reies clar în evidență în cursul an

chetei. Să recapitulăm pe scurt;

• CUMPĂRĂTORUL E MULȚUMIT NUMAI ATUNCI 
ClND GĂSEȘTE IN MAGAZIN CEEA CE CAUTĂ ȘI EȘTI 
SERVIT IN MOD CIVILIZAI.

• MAGAZINELOR DE LA PERIFERIE SĂ LI SE ACORD! 
ACEEAȘI AtENȚIE CA ȘI CELOR DIN CENTRU.

• LA RIDICAREA PRESTIGIULUI COMERȚULUI TRE
BUIE SA CONCURS TOȚI FACTORII CĂRORA LE REVIN! 
O PARTE MAI MARE SAU MAI MICA DE CONTRIBUȚIE.

a»- DUMITRU GHEONEAAn« etă realizata de. IOAN CIOCLE1

cui unității încît îți e foarte greu 
să-ți alegi marfa dorită. întrebat 
cere e cauza acestei stări de lu
cruri, responsabilul (Alb Ladislau) 
ne-a condus, în loc de răspuns, în 
magazie, spunîndu-ne: „Acesța-1 tot 
spațiul de care dispunem. Am avut 
o magazie, dar conducerea ne-a 
luat-o . Unde șă mai deporităm măr
furile ? Un frate geamăn al ma
gazinului moto-sport e și magazinul 
cu articole de menaj din Petroșani, 
iar magazinul Alimentara din cartie
rul Sohodol —- Paroșeni, deși dis
pune de spațiu nu-și păstrează măr
furile într-o ordine care să-l atragă 
pe cumpărător.

Pe un bun comerciant trebuie să-l 
preocupe In permanență întrebarea: 
„ce mărfuri oferim cumpărătorului 
și cum I le oferim?". Constatarea 
anchetei noastre este că nu pe toți 
șefii unităților comerciale îi preocu
pă în aceeași măsură această În
trebare.

СИ durează 
școala comerțului ?

In comerț, ca în orice meserie, 
pregătirea nu se termină la absol
virea unei școli. O deservire civi
lizată nu poate fi asigurată de că
tre un personal insuficient pregă
tit. Iată de ce unui din obiectivele 
anchetei noastre a fost tocmai acest 
capitol. Nu vom face o analiză a 
pregătirii lucrătorilor din comerțul 
socialist. Vom împărtăși numai cî- 
tăva păreri în această direcție ale 
unor lucrători cu vechime în co
merț, ale unor conducători ai aces
tei activități.

COSMA IOAN: „Evident că pre
gătirea lucrătorului din comerț nu 
se termină o dată cu absolvirea 
unei școli. De aceea, pentru pregă
tirea cît mai temeinică a persona
lului nostru, am inițiat o serie de 
acțiuni. Astfel, prelucrăm cu tot per
sonalul operativ un ciclu de teme 
primite de la minister și, în fiecare 
lună, am inițiat „Ziua șefului de 
magazin". E o metodă eficientă, ve
rificată în practica noastră, în care 
oamenii își împărtășesc unii altora 
stilul de muncă, își îmbogățesc cu
noștințele profesionale".

GABRIȘ VICTOR: „Nu am expe
riența marilor magazine și nici prea 
multă experiență, în generai, în 
comerț. Un lucru însă cred eu că 
e esențial la un bun comerciant: 
să aibă orientare. După poziția pe 
care o ocupă magazinul într-o lo
calitate, bunul comerciant știe $1 
ce trebuie să aibă în magazin. In 
magazinul pe care-1 conduc, aplic 
cu convingere acest principiu al o- 
rientării și, fără a părea lipsit de 
modestie, consider că dă rezultate 
hune".

ȘCHRETER MARTIN: „Eu lucrez 
de peste 30 de ani în comerț și îmi 
dau seama că încă nu știu de ajuns. 
Pentru mine școala comerțului nu 
s-a terminat. Și cred că pentru nici 
un luarător din comerț școala co
merțului nu s-a terminat".

Deci părerea generală e : „ȘCOA
LA COMERȚULUI DUREAZĂ ATÎTA 
TJMP CÎT PRACTICI COMERȚUL".



1LLLL In Marea Britanic a prim-vicepreședintelui Declarația Шіііоі I. [. al f. И. f.
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, din ѴіИпаииІ io sud
Alexandru Blrlădeanu

LONDRA. — De la trimișii spe
ciali Agerpres:

Vizita oficială în Marea Britanie, 
Ocută la.invitația guvernului en- 
£ez de prim-vicepreședintele Con- 
■■Kuhii de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Alexandru Bîr- 
lâdeanu, conducătorul delegației 
guvernamentale române, a luat sfîr- 
ștt. In vizita sa a fost însoțit de 
Qheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și de consilieri și 
experți.

Miercuri a avut loc o întreve
dere între Harold Wilson, primul 
ministru al Marii Britanii și Ale
xandru Bîrlădeanu. Din partea ro
mână au fost de față persoanele 
oficiale care îl însoțesc, precum 
și Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra. Au fost, de aseme
nea prezenți lord Walston, subse
cretar de stat parlamentar la Fo
reign . Office și Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Britanii 
Ia. București.

In cursul aceleiași zile a fost vi
zitată Societatea Imperial Chemical 
Industries. Aici oaspeții au fost 
primiți de președintele acesteia. 
Sir Paul Chambers și de alți con
ducători ai companiei.

Seara, Michael Stewart, ministrul 
afacerilor externe al Marii Brita
nii a oferit un dâneu în cinstea 
delegației guvernamentale româ
ne. Au luat parte Frank Cousins, 
ministrul tehnologiei, Frederick 
Lee, ministrul energiei, George 
D&ling, ministru de ;stat la Mi- 
msterul Comerțului, Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai Parlamen
tului britanic, lordul Verulam, pre
ședintele Camerei de Comerț din 
Londra, John Cockroft, cunoscut 
savant atomist, directorul Colegiu
lui Churchill din Cambridge, con
ducători și reprezentanți ai unor 
firme industriale și comerciale, oa
meni de știință și cultură.

In informația transmisă presei cu 
prilejul încheierii vizitei se arată 
că în cursul acesteia Alexandru 
Blrlădeanu a avut discuții cu pri
mul ministru Harold Wilson, cu

Rezultatul tratativelor 
Erhard-de Gaulle

' PARIS 9 (Agerpres). — Rezul
tatul tratativelor duse la Paris de 
cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, cu generalul de Gaulle, 
care s-au încheiat marți, confirmă 
prevederile făcute în ajun de ma
joritatea comentatorilor politici că 
aceste discuții nu vor aduce „lu
cruri spectaculoase". In comenta
riul său de miercuri dimineața zia
rul „Le Figaro” arată că singura 
concluzie care se poate degaja de 
pe urma acestor tratative este „un 
bilanț modest". „Cei doi interlo
cutori scrie ziarul, au făcut un 
mere efort pentru ca divergen

PROBLEMA RHODESIANA

Semnele unei noi crize în relațiile 
Marii Britanii cu Zambia ?

LONDRA 9 (Agerpres). — Tri
misul special al Marii Britanii în 
Africa, Malcolm Macdonald, s-a 
reîntors marți seara pe neaș
teptate la Londra. Deși oficialită
țile au afirmat că el s-a întors 
pentru consultări de rutină, unii 
observatori apreciază că sosirea 
lui Macdonald ar indica apariția 
unui moment dificil în criza rho- 
desiană. Ziarul britanic „Sun" re
latează miercuri dimineața că 
Macdonald ar fi adus la Londra 
un mesaj din partea președintelui 

George Brown, primul secretar de 
stat, Michael Stewart, secretarul 
de stat pentru afacerile externe, 
Douglas Jay, ministrul comerțului, 
și Frank Cousins, ministrul tehno
logiei. El s-a întâlnit, de asemenea, 
cu James Callaghan, ministrul fi
nanțelor, și Frederick Lee, ministrul 
energiei. Gheorghe Cioară a avut 
discuții cu ministrul de stat la 
Ministerul Comerțului, Roy Mason. 
Membrii delegației au avut discu
ții cu reprezentanți de frunte ai 
industriei și comerțului britanic, 
inclusiv reprezentanți ai Camerei 
de Comerț din Londra. Discuțiile 
cu miniștrii britanici la care au 
luat parte Alexandru Lăzărea
nu, ambasadorul României la Lon
dra, și L. C- Glass, ambasadorul 
Marii Britanii la București, au cu
prins un schimb de vederi asupra 
relațiilor bilaterale româno-engle- 
ze și asupra unor probleme inter
naționale.

Cele două părți au fost de acord 
că relațiile româno-engleze au în
registrat, în ultimii ani, o dezvol
tare favorabilă în interesul ambe
lor țări, și că aceste relații au 
perspective bune de dezvoltare în 
continuare.

Se apreciază că relațiile comer
ciale dintre cele două țări au e 
mare însemnătate pentru ele și 
că trebuie depuse în continuare 
toate eforturile pentru a dezvolta 
schimburile comerciale în ambele 
direcții. S-a acordat atenție schim
burilor culturale și tehnice dintre 
cele două țări și s-a căzut de 
acord să aibă loc noi discuții cu 
privire la colaborarea științifică și 
tehnică. Cele două părți au căzut 
de acord asupra importanței ajun
gerii ■ la o reglementare депетай 
și realistă a problemelor financiare 
nerezolvate și au hotărît ca nego
cierile cu privire la acestea să în
ceapă în luna martie.

In informația dată publicității se 
arată că discuțiile privitoare la 
problemele internaționale s-au des
fășurat într-un spirit de cordiali
tate. Cele două părți au consta
tat că în analiza lor asupra unor 
probleme mondiale, inclusiv Viei 
nam, există deosebiri de vederi.

După cum se știe, Republica So- 

țele care îi separă să nu capete 
aspectul unei confruntări brutale". 
Această părere este împărtășită și 
de ziarul „Combat" care scrie: 
„nu se poate spune că s-a ajuns 
la rezultate concrete, ci numai la 
o oarecare îmbunătățire a clima
tului între cele două țări".

Faptul că la sfîrșitul tratative
lor nu a fost dat publicității nici 
un comunicat comun dovedește că 
atunci cîrid este vorba de proble
me importante care privesc cele 
două țări : N.A.T.O., Piața comună, 
Vietnam etc., divergențele per
sistă.

Zambieî, Kaunda, care conține 
cererea adresată guvernului brita
nic de a pune capăt regimului lui 
Ian Smith din Rhodesia în decurs 
de o săptămînă. Ziarul consideră 
că acest mesaj ar fi de natură să 
provoace o „nouă criză în relați
ile Marii Britanii cu Zambia". Me
sajul amintit ar avertiza că, dacă 
guvernul englez nu dă curs cererii 
Zambiei, această țară va adopta 
măsuri pe cont propriu împotriva 
regimului de la Salisbury.

cialistă România, sprijinind punctul 
de vedere al Republicii Democrate 
Vietnam și cel al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, privitor la rezolvarea pro
blemei vietnameze, cere să se pună 
capăt bombardamentelor aeriene și 
oricăror acțiuni de încălcare a 
suveranității și securității Republi
cii Democrate Vietnam, să fie re
trase toate trupele americane și 
celelalte trupe intervenționiste din 
Vietnamul de sud, să se aplice 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam, să se res
pecte dreptul legitim al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, în conformitate cu voința și 
interesele sale.

In informația dată publicității se 
relevă că cele două părți și-au 
afirmat convingerea că problemele 
internaționale litigioase trebuie so
luționate pe cale pașnică. Ele au 
subliniat importanta realizării u- 
nui progres în domeniul dezarmă
rii sub toate aspectele sale și au 
reafirmat însemnătatea Organiza
ției Națiunilor Unite și intenția lor 
de a sprijini în continuare această 
organizație.

Cele două părți au constatat că 
actuala vizită a constituit un pri
lej foarte valoros pentru discuții 
la nivel înalt și că-este indicat și 
util să aibă loc alte schimburi de 
vizite la toate nivelurile, într-un 
spirit de înțelegere reciprocă care 
să ducă la dezvoltarea în continua
re a relațiilor româno-engleze. Mi
nistrul de externe al Marii Brita
nii a acceptat cu plăcere invitația 
guvernului român de a face o vi
zită oficială în România și s-a că
zut de acord ca vizita să aibă loc 
în toamna acestui an.

Miercuri seara, delegația guver
namentală română a părăsit Lon
dra, îndreptîndu-se spre țară. In 
gara Victoria, delegația a fost con
dusă de Michael Stewart, ministrul 
afacerilor externe, Leslie Charles 
Glass, ambasadorul britanic la Bu
curești, D. A. Greenhill, subsecre
tar de stat adjunct la Foreign 
Office, și alte persoane oficiale. An 
fost de asemenea, prezenți Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Londra, și membri ai ambasadei.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
• BRUXELLES. — După 

șapte luni de la izbucnirea 
crizei în Piața comună, timp 
în care Franța a practicat față 
de partenerii săi politica

*g„scaunului gol", ambasadorul 
francez ^ue lingă Piața comu
nă, Jean Mare Boeguer, și-a 
reluat locul în organismul 
permanent al C.E.E. Ambasado
rii „celor șase" pregătesc in 
prezent sesiunea Consiliului 

, ministerial a Pieței comune, 
care urmează să aibă loc in 
cursul acestei luni.
• WASHINGTON. — Pre

ședintele Turciei, Cemal Gur- 
sel, care se află pentru trata
ment medical la spitalul Walter 
Reed din Washington, a sufe
rit marți dimineața o nouă co- 
moție cerebrală.

Direcția spitalului a comuni
cat că starea sănătății președin
telui Gursel s-a agravat, noul 
atac provocînd o extindere a 
paraliziei parțiale de care a- 
cesta suferea.
• BOGOTA. — Guvernul co

lumbian a creat recent o nouă 
brigadă 'polițienească sub de
numirea de „apărare civilă". 
In legătură cu acest lucru.

HANOI 9 (Agerpres). — Agen
ția „Eliberarea" a transmis o de
clarație a Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud în 
care se arată că imperialiștii ame
ricani continuă să facă noi pași 
extrem de periculoși în aventura 
lor militară și în intensificarea răz
boiului de agresiune din Viet
nam și în Asia de sud-est.

In declarație se arată că Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud a organizat și con
duce lupta de rezistență a popo
rului sud-vietnamez pentru salva
rea națiunii. Frontul Național 
este singurul reprezentant adevărat 
al poporului sud-vietnamez, re
prezentând aspirațiile cele mai sa
cre și interesele naționale ale po
porului sud-vietnamez. Orice mă
sură de a reglementa problema sud- 
vietnameză fără participarea Fron
tului Național de Eliberare va fi 
nulă și neavenită, se subliniază 
în declarație. In continuare se re
levă că „dacă imperialiștii ame
ricani respectă cu adevărat acor

VIETNAM r
Q Lupte importante între trupele guvernamentale

$i forjele partizanilor

SAIGON 9 (Agerpres). — In 
cursul ultimelor 24 de ore, unită
țile Frontului Național de Elibe
rare au inițiat noi atacuri împo
triva trupelor regimului de la 
Saigon. In provincia Tay Ninh, o

Solujia salvatoare 
întîrzie în Belgia

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Par
lamentul Belgiei, întrunit marți du
pă amiază, a acceptat, după discu
ții pasionate și tranzacții intermi
nabile cu 139 de Voturi, contra 44 
și 2 abțineri cererea primului minis
tru Pierre Harmel de a i se acorda 
un răgaz de două zile pentru a în
cerca să soluționeze divergențele 
care s-au ivit între membrii coali-- 
ției guvernamentale.

ziarul „Voz Proletaria", arată 
că activitatea acestor brigăzi 
speciale este desfășurată în
deosebi în fabrici, centre in
dustriale și acolo unde există 
sindicate muncitorești bine 
organizate. Brigăzile cu accen
tuat caracter represiv sînt con
duse de ofițeri, din cadrul for
țelor armate guvernamentale. 
Ele urmează să opereze cu 
aceleași misiuni de reprimare 
și în mediul rural.

, ф BONN. — Marți, în ma
rile centre industriale vest-ger- 
mane Manheim și Heidenheim 
au avut loc greve de protest 
împotriva refuzului cercurilor 
patronale de a satisface reven
dicările muncitorilor metalur- 
giști cu privire la majorarea 
salariului. La aceste greve au 
participat aproximativ 27 500 
de muncitori de la uzinele 
„Daimler — Benz", „Foyt", 
„Brovn-Boveri" și altele.
• DELHI. — In localitatea 

Husainivala situată în apropie
rea graniței indo-pakistaneze 
a avut loc marț* un nou 
schimb de prizonieri. Partea 
indiană a predat autorităților 
pakistaneze un grup de 163 de 

durile de la Geneva ei trebuie 
să-și retragă toate trupele lor, pre
cum și cele ale sateliților lor din 
Vietnamul de sud. Dacă imperia
liștii americani vor într-adevăr 
pacea ei nu pot să nu recunoască 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud ca unic repre
zentant legitim al poporului sud- 
vietnamez, care duce o luptă de 
apărare împotriva agresiunii. Dacă 
imperialiștii americani respectă cu 
adevărat dreptul poporului sud- 
vietnamez la autodeterminare ei nu 
pot să nu recunoască programul 
just al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
care are drept scop obținerea in
dependenței, democrației, păcii și 
neutralității în Vietnamul de sud 
în numele reunificării țării. Aces
tea sînt aspirațiile legitime ale ce
lor 14 milioane de locuitori din 
Vietnamul de sud". Declarația, a- 
probă poziția clară și justă expri
mată de președintele R. D. Vietnam, 
Ho Și Min tn scrisoarea adresată 
la 24 ianuarie 1966 șefilor de state 
ale unor țări.

coloană a guvernamentalilor, care 
se îndrepta spre postul de la 
Tien Thuan, situat la 90 km nord- 
vest de Saigon, a căzut într-o am
buscadă a patrioților. Ambele 
părți au suferit pierderi. La 200 
km de Saigon, în apropiere de lo
calitatea Kien Giang, unități sai- 
goneze aflate în misiune de luptă 
au fost atacate de elemente ale 
patrioților sud-vietnamezL

In afara știrilor despre operațiu
nile militare din Vietnamul de 
sud, agențiile de presă relatează 
că, în noaptea de marți spre mier
curi, la Saigon a izbucnit un 
puternic incendiu. Potrivit prime
lor rapoarte 250 de locuințe 
fost complet distruse, iar 8 per
soane au: fost rănite. Agenția 
France Presse a anunțat că șeful 
poliției din provincia Hau Nghia, 
din apropierea Saigonului, a fost 
ucis de explozia unei grenade.

prizonieri, iar cea pakistaneză 
a predat 175.

La Delhi s-a anunțat că în- 
cepînd de la 10 februarie vor 
fi reluate zborurile avioanelor 
indiene și pakistaneze pe co
ridoarele aeriene stabilite dea
supra teritoriului celor două 
țări.
• ATENA. — Marți seara 

s-a înregistrat un cutremur 
puternic în regiunea Xanthi- 
Kavala din Grecia. Nu s-au 
semnalat victime în rîndul 
copulației. Pagubele materiale 
sînt apreciate a fi mici.
• NEW YORK. — La sosi

rea pe aeroportul din Los An
geles (S.U.A.) președintele 
Johnson a fost întîmpinat de 
un grup de peste 200 de ma
nifestant! purtînd pancarte cu 
inscripția „Afară din Vietna
mul de sud". Poliția a inter
venit ținînd la distanță pe ma 
nifestanți.
• MOGADISCIO. — Agen

țiile de presă anunță că in 
Somalia, Volta Superioară si 
Togo, epidemia de vărsat a 
luat o deosebită amploare în 
ultima vreme. In vederea lo
calizării epidemiei, autoritățile 
somaleze au înființat puncte 
sanitare pentru vaccinarea 
populației și au întrerupt cir
culația pe șoselele care duc 
spre orașul Djibuti.
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