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Pentru cel mai frumos, mai îngrijit

Orașul Lupeni 
in sezonul estival

Prin grija 
tului nostru 
armonioasă 
tați, orașul nostru, ca de altfel 
întreaga Vale a Jiului, a cu
noscut și cunoaște o dezvolta
re impetuoasă în ultimii ani. 
Paralel cu investițiile pe plan 
central, organele de partid și 
de stat locale s-au preocupat în* 
tr-o măsură tot mai marc de 
ridicarea gradului urbanistic al 
localității noastre. Așa se ex
plică apariția unor cvartaluri 
noi do blocuri și. o dată cu a- 
cestea, înfrumusețarea cartiere
lor vechi. O analiză compara
tivă între ce a fost Lupeninl în 
anul .1929 și ce este astăzi, o 
fac vîcstnicji. oamenii .care au 
pariic.îDat efectiv, alături de tî- 
năra generație, la clădirea unui 
oraș tînăr. înfloritor.

Nu ne putea însă mulțumi 
.fața" de acum cîțiva ani a 
Lupeniului. Orașul trebuie să 
cucerească noi valențe, se im
pune ca aspectul său edilitar- 
gospodăresc să crească conti
nuu. Avînd în vedere rezervele 
de care dispunem, în acest an. 
ca urmare a chemării la între
cere lansată de Consiliul popu
lar al județului Galați, am che
mat și noi la întrecere, pentru 
cel mai frumos și mai bine 
gospodărit oraș, cartier și stra
dă toate localitățile munici
piului Petroșani. Și. bineînțeles, 
nu ne vom mulțumi doar cu 
lansarea întrecerii, o vom sus
ține prin fapte. Pe baza unui 
plan detaliat și concret, întoc
mit din inițiativa comitetului 
executiv, completat cu sugesti
ile <: propunerile deputaților 
și alegătorilor, cu sprijinul lor 
și al întreprinderilor și institu
țiilor. am pornit o largă acțiu
ne pentru -realizarea obiective
lor prevăzute în. chemare.

întrebarea care se pune cu 
mult interes este următoarea : 
cum va arăta orașul Lupeni în 
sezonul estival ? înainte de a 
încerca să schițăm un răspuns, 
va trebui să amintim un fapt 
de o deosebită semnificație, pen
tru viața patriei și a orașului 
nostru : anul acesta, pe lingă 
cele două mari evenimente, al 
X-lea Congres al P.C.R. și a 
XXV-a aniversare a eliberării 
patriei, la Lupeni va avea loc 
comemorarea a 40 de ani de 
la greva minerilor din oraș.

Pentru ca aceste evenimente 
să găsească orașul în straie 
sărbătorești, locuitorii. împreună 
cu edilii, vor trebui să se mo
bilizeze mai mult.

Putem spune că în ultimul 
timp, orașul și-a schimbat mult 
înfățișarea. Astfel, pe artera 
principală, de-a lungul străzilor 
Vulcanului. 23 August. în parte 
str. Tudor Vladimirescu. au fost 
desființate gardurile de beton, 
fier și lemn. Tn locul lor au 
apărut zone verzi, arbori și ar
buști ornamentali. Nu există 
stradă cartier care să nu fi 
trecut prin metamorfoza înnoi
rilor. Citeva cifre sînt. cred, 
concludente. In acest an au fost 
amenajate noi zone verzi, care, 
împreună cu cele din anii pre-- 
.cedenți, însumează 17 ha: s-au 
plantat peste 10 000 de arbori 
și arbuști ornamentali, iar ’în 
zilele următoare pe aleile ora
șului vor fi sădite pește .200 000 
do flori. îmbrăcămintea asfalti-

că a fost așternută peste o ma
re suprafață de trotuare, iar în 
continuare se prevede moderni
zarea străzilor Tudor Vladimi
rescu, Horia, Gheorghe Lazăr, 
Cerbului, Pădurarilor, Stadionu
lui. Pentru conducătorii de au
toturisme au fost amenajate 
terenuri de parcare frumoase, 
moderne, ca cele din străzile 
1 Mai, Mihail Sadoveanu și 
mai ales cel din Băi’băteni, „ră
sărit" ca din pă> in. locul 
fostei rampe de gunoi.

Acestor inițiative și strădanii 
li se mai opun pe alocuri' de
zinteresul. lipsa de inițiativă 

,și chiar rea-voiftța' unor' locui
tori. cc-i drept puțini, care in 
loc să îngrijească bunurile fău
rit'' de alții, le distrug. In ora
șul nostru mai pot fi întîlnite, 
din păcate, blocuri cu geamu
rile sparte sau cu pereții mîn- 
jiți, pomi distruși, zone verzi 
călcate în picioare. Asupra a- 
cestor aspecte va trebui să se 
oprească mai mult atenția or
ganelor obștești și de ordine, 
care, prin măsuri corespunză
toare. să-i oblige pe toti cetă
țenii să respecte si să păstreze 
locuințele și spațiile din jur.

Pe lingă eliminarea unor ast
fel do neajunsuri, pentru sezo
nul estival ne-am propus și o- 
biectivo mari, de o importantă 
deosebită, ce vor da un olus 
de interes turisUc îirbnî noas
tre.

Ca urmare a propunerilor fă
cute de alegători, ne-anl pre
văzut crearea unei baze do a- 
groment în localitate. Proiectul 
este- terminat, urmînd ca în cu- 
rind să înceapă' lucrările de a-

După cum s-a mai anunțat 
in ziarul nostru, la mina Uri
cani se fac pregătiri pentru in
troducerea unei combine mi
niere la lucrările de deschi
dere și pregătire din subteran. 
Pentru a da posibilitate citito
rilor să cunoască amănunte în 
legătură cu aceste preocupări 
de la mina Uricani, ne-am a- 
dresat tovarășului inginer 
Constantin Teodorescu. șeful 
exploatării, care ne-a răspuns 
cu multă amabilitate la citeva 
întrebări.

— Despre ce tip de combină 
este vorbo și ce caracteristici 
tehnice funcționale posedă ?

— De vreo citeva zile, la mi
nă s-au dezvelit din ambala
jul ce purta însemnele U.R.S.S. 
piesele componente ale unei 
combine pentru înaintări de 
tipul PK-3 m. Este o combină 
construită 
tăiere între 5—12 mp 
fi utilizată in cărbune, steril 
sau formațiuni geologice mixte 
cu coeficient de rezistență pi
nă la 4 conform scării de du
ritate a prof. 
Productivitatea 
combinei este 
schimb în galeriile cu secțiu
nea de 8 mp ce se sapă în 
cărbune, iar în mixte de 6—10 
ml/schimb (cazul 1 minei Uri
cani — n.r.).

—La cc lucrări miniere din 
subteran va fi introdusă com
bina ?

• — Preconizăm s-o utilizăm 
la lucrările de pregătire in 
blocul IV nord, orizontul 510, 
din zona a 11-a, în pachetul de 
strate 17—18 ce au o înălțime 
pină la 3,8—4 ml. Acestea sînt 
lucrări de lungă durată — un 
an și ceva — care, vă dați 
seama, ne-ar absorbi enorm de 
multă forță de muncă. Or, în

Necesitatea unei suduri
mai trainice între verigile

comerțului din Valea Jiului
££ Goluri la capitolul aprovizionare și desțacere Tre

Zilele de 16 și 17 mai au 
Înmagazinat emoțiile, 
nerăbdarea, satisfacți

ile și — pe alocuri — amărăciu
nea (din fericire, efemeră...) 
a celor 138 participanți. din 
13 unități școlare profesiona
le aparținind rețelei Ministe
rului Minelor, la etapa finală 
a concursului pe meserii. Cli
nele au trecut cu greu nu nu- 

centru cei ce s-au pre
zentat la exploatarea minieră 
T.one,i. la mina și preparația 
Pctrila, Uzina de utilaj mi
nin’- si atelierul școală al or
ganizatorului întrecerii, Gru
pul școlar minier Petroșani 
- la confruntarea cu exigen

tele comisiei de examinare... 
Tn „suspensul" întrecerii fe
brile a „brățării* neprețuite 
iu fost... captați și conducă

torii școlilor, care i-a însoțit, 
maiștrii instructori și munci
torii ce i-au îndrumat cu pri
cepere și dăruire de-a lungul 
a zile întregi de strădanii de 
«wr»* disciplinată, perseve
rentă.

Concursul — organizat ju
dicios pe ani de studii și pe 
meserii — a reliefat buna 
oregâtirc a concurenților. trăi
nicia cunoștințelor acumulate 
si. mai ales. încrederea ne
clintită in forțele proprii ceea

dîrza, fructuoasă
ce — să recunoaștem — este 
un ciștig care nu prea se în- 
tilnc.ște la tot pasul...
7 A intre școlib- profesiona- 
/ ) le participante la con

curs, rezultate revela
torii au obținut cele din Baia 
Mare — cu adevărat „mo
nopolizatoare" de premii : 15

In concursul 
meseriilor

din 18 posibile ! — Petroșani, 
la care din 13 participanți, 5 
au suit pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. Motru 
și Zlatna — la aceasta din 
urmă deviza părînd a fi -ori 
premiul I. ori nimic !" (50 la 
sută locul întîi și... atît !).

emarcăm, în primul 
rînd. pe strungarul 
Petru Mânescu din a-

nul III al Grupului școlar 
minier Petroșani caro, execu- 
tind ireproșabil racordul pen
tru perforatorul de mină, a 
realizat punctajul maxim : arc 
media 10. la probele practică 
și teoretică. La o .altitudine" 
apropiată — 9,63 — s-a situat

și sudorul din același an, Ște
fan Dusa, tot din Petroșani, 
arătînd că este un veritabil 
„as" al sudării aripilor la 
clema de legătură pentru ar
măturile metalice de mină.

O „bătălie" dîrză s-a „dez
lănțuit" între electricienii de 
mină, din anul TI. loan Măr- 
gineanu din Zlatna, Ilie Bil- 
<lan din Baia Mare și loan 
Costin din localitatea Dr. 
Petru Groza, unde doar sur
plusul do virtuți practice al 
primului a decis soarta in- 
tîietății.

Lăcătușul mecanic din anul 
I, Gheorghe Preda, din Pe
troșani. a fost cu destulă di
ficultate întrecut de brădea- 
niJ1 Nicolae Poenar.

S-au mai remarcat lăcă
tușii Mihai Rus și Grigore 
Stana din Baia Marc, viitorul 
minor Viorel Ignat din Mier
curea finp. electricianul Du
mitru Pod si lără’-'Ș'il Mire^a 
Kiss, ambii din Zlatna. su
dorul Iosif Peteleu si lăcătu
șul Mihai Sescran t». 
șani.

Concursul pe meserii 
plin d« roade si învălă 
te — n constituit o acțiune 
Stim”'->Uvă QvenJeptjS •> 
tradiție se așteaptă să fio toi 
mai mult. îmbogățită.

buie ridicată ștacheta răspunderii tuturor lucrătorilor
din comerț '< Sînt cumpărătorii prea exigenți ?
preferințelor

Rețeaua unităților comerciale din Valea Jiului, ca de 
altfel din întreaga țară, a cunoscut o dezvoltare considera
bilă in ultimii ani. Au fost deschise noi magazine, au fost 
reorganizate cele vechi, au fost lărgite spațiile de dep<«i- 
tare și de prezentare a mărfurilor. Desfacerea produselor 
este asigurată de lucrători, în majoritate pregătiți în școli 
speciale, de oameni cu experiență în comerț, care trebuie 
să știe in orice moment pulsul cererii și al ofertei, care 
trebuie să-și cunoască in ^amănunțime obligațiile profesio
nale. Paralel cu toate acestea, urmare firească a creșterii 
nivelului de trai și al gradului de cultură ale populației, 
a sporit și numărul cumpărătorilor, au sporit și exigențele 
acestora privind mărfurile) pe. care le solicită unităților co 
merciale. Oamenii vor să găsească întotdeauna în magazine 
mărfuri din abundență, de bună calitate, variate ca formă, 
culoare, preț, mărfuri de care au strictă necesitate în fa
milie sau la locurile de muncă.

Răspund unitățile comerciale din Valea Jiului cerințe
lor, exigențelor cumpărătorilor ? Găsesc oamenii în maga-

zine mărfurile de care au nevoie ? Sortimentele, culorile, 
modelele preferate ? Citeva sesizări sosite la redacție ne-au 
dat dinainte un răspuns negativ. Un răspuns similar se 
află și în nercalizarea de către O.C.L. produse industriale 
Petroșani a planului pe primele patru luni din acest an. ră- 
mînerea în urmă fiind de 6 milioane lei.

In raidul-anchetă pe care redacția noastră l-a organizat 
pe rețeaua produselor industriale din Valea Jiului, am în
cercat să aflăm cauzele acestei stări de lucruri din comerțul 
municipiului nostru. Am vizitat peste 30 de unități comer
ciale, de la Uricani la Cimpa, am discutat cu gestionari, 
vînzători, cumpărători, cu factori de răspundere din comer
țul municipiului nostru

Relatările unora, părerile altora, concluziile noastre, le 
vom consemna în rindurile care urmează, în speranța că 
aceia care răspund de bunul mers al comerțului Ie vor a- 
naliza cu simț de răspundere și 
în' consecință.

Drumul mărfii: furnizor - depozit - magazin
Cumpărătorul obișnuit 

pretenția ca oricind să 
sească in magazin articolele 
care-i sînt necesare. Pe 'el 
nu-1 interesează de unde vine, 
cum ajunge marfa in unită
țile comerciale. El vrea să 
cumpere, iar comerțul trebuie 
să-i satisfacă cerințele, exi-

.gențelc. Și dacă sînt destule 
■cazurile cind omul nu găseș
te în magazin ceea ce caută, 
trebuie să no întoarcem puțin 
pe drumul destul de lung al 
mărfurilor, de la unitatea fur
nizoare la aceea de desfacere. 
Pentru că, dacă de multe ori 
cumpărătorul nu găsește în

magazin articolele pe cure le 
caută, aceasta se datorește cel 
mai adesea strangulărilor ce 
au loc pe acest drum lung și 
sinuos al mărfii, chiar dacă 
aceste strangulări sînt gene
rate de cauze obiective sau 
subiective.

Atunci cind se fac întruni*

rile
lor, , ___
își aleg modelele, ___
solicită cantitatea de articole, c<
iar reprezentanții fabricilor >$
furnizoare le oferă ceea ce au, <<
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privința efectivului de oameni, 
mina Uricani nu stă doino bi
ne.

— Ce pregătiri sînt în curs 
la mina UrPani pentru in
troducerea • ombinei ?

— La atelierul electromeca 
nic al minei se face acum a- 
samblarea pieselor combinei, 
se pune la punct întregul e- 
chipament. urmînd apoi pro 
bele tehnologice la suprafață. 
Paralel, studiem caracteristicile 
de funcționare ale combinei, 
pentru a ne imagina tehnolo
gia de lucru din subteran. De 
asemenea, ne ocupăm intens 
de pregătirea oamenilor re o 
vor inimii în galerii. Comitetul 
de direcție s-a oprit ou alege
rea asupra a două din cele 
maî bune brigăzi de înaintări 
— cele conduse de minerii 
Constantin Grădinaru și Gheor
ghe Lițcan — care au multă 
experiență in organizarea lu
crului, in minuirea mașinilor 
și utilajelor moderne. Vom 
alege din aceste două brigăzi 
pe cei inai bine pregătiți mi
neri, ajutori mineri și vagone
tari și vom alcâtuj o brigadă 
complexă formată din 19—20 
de oameni in competența căro
ra vor intra și combinierii. 
Săptămina viitoare vom pleca 
într-un schimb de experiență 
la minîv Motru, pentru a vedea 
pe viu cum funcționează cele 
două combine de acolo PK-3 
și PK-3 m.

— Ce avantaje scontați să 
obțineți cu combina ?

— Scontăm pe o mare efi
ciență ; in primul rind sperăm 
intr-o substanțială creștere a 
vitezelor de avansare la lu- 

«crările de pregătire care să 
urce pînă la circa 300 metri/ 
lună. Vreau să remarc că ti
pul de combină cu care am 
fost dotați este un tip îmbu
nătățit față de cel cu care mi
nerii de la Motru au realizat 
viteze de avansare record pe 
țară. Un alt avantaj important 
pentru noi este că, prin meca
nizarea complexă a lucrărilor 
ce le va asigura combina, va 
fi substituită forța de muncă 
a 2—3 brigăzi, ceea ce ne va 
permite să reducem corespun
zător numărul brigăzilor de la 
lucrările de pregătiri, iar efec
tivele lor să le dirijăm spre 
abataje unde se duce lipsă de 
oameni.

România socialistă
în imagini
și fapte

UZINA DE MAȘINI. ELECTRICE BUCUREȘTI : In 
urma aplicării rezultatelor unor ample cercetări și expe
rimentări vizind îmbunătățirea caracteristicilor tehnolo
gice ale mașinilor electrice fabricate in uzina bucureș- 
teană. acestea sînt solicitate la export fiind competitive 
cu cele mai moderne produse de acest gen expuse pe piața 
mondială. Intrucit majoritatea fabricatelor sint realizate in 
serii unitare, se permite aplicarea tehnologiei de grup, asi- 
gurindu-se astfel un control riguros al producției.

Un nou lot de motoare electrice asincrone in curs de 
pregătire pentru export.

I. B.

ZILEI
uni

dedicate
sărbătorii
eliberării

Ziua cînd întreg poporul 
român va sărbători cea de-a 
25-a aniversare a eliberării 
patriei se apropie. In cadrul 
acțiunilor inițiate de Casa 
de cultură din Petroșani în 
cinstea istoricului eveniment 
se înscrie și un ciclu de ex
puneri despre realizările e- 
conomice, sociale, privind 
pictura, literatura, sculptura 
și alte arte in perioada celor 
25 de ani de la eliberare. 
Expunerile vor fi urmate de 
proiecția unor filme adecvate.

interior
20, Cabana 

Rusu

Dublarea căii ferate 
Blaj — Teiuș

Au inccput lucrările 
dublare a liniei Blaj — 
iuș, una dintre cele mai 
portante magistrale feroviare 
ale Transilvaniei. La această 
construcție, conform proiecte
lor, vor fi utilizate numeroa
se soluții tehnice avansate, 
traverse din prefabricate de 
beton prccomprimat, .șine su
date de mare rezistență. Echi
pamentul tehnic necesar cen
tralizării elcctrodinamico ur
mează să fie livrat de între
prinderea „Electromagnetica".
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Produse petrolifere 
livrate la export

însemnate cantități de pro
duse petrolifere au fost re
cent exportate prin interme
diul întreprinderii de comerț 
Exterior „Petrol export". U- 
nor parteneri din Austria, 
Franța, R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia. Olanda și Siria 
au fost livrate peste 100 000 
tone de benzină, motorină, pe
trol, păcură, propilonă. xilen 

•și toluen.
Prin noi contract încheiate 

se prevede expedierea a 
12 000 tone uleiuri minerale 
in Pakistan.

Lucrări de mărire a capacității 
de producție la „Drum Nou“-Oradea

La Fabrica de implcliluri și daniele .Drum Nou" din 
Oradea se execută ample lucrări pentru mărirea capacități
lor de producție. La terminarea acestora, fabrica va produce 
anual aproape 90 milioane metri împletituri diferite — cu 
G4 la sută mai mult dccit in anul 1965,

>
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O veste bună pentru tu
riști : după o lungă așteptare, 
în sfîrșit s-a stabilit legătu
ra telefonică între orașul 
nostru și cabana Rusu. Prin 
urmare, cei caro doresc să se 
informeze asupra posibilități
lor de cazare ce le oferă ca
bana. precum și a altor amă
nunte nu trebuie să bată, 
ca pînă acum, drumul pină 
la cabană, ci o not face din 
oraș.

Legătura se obține formînd 
09 (centrala) și apoi solici- 
tind interior 20, Cabana Rusu.

A

In preajma 
Zilei miliției

In acest an, Ziua miliției 
are o semnificație deosebită : 
sărbătorirea a ’ două decenii 
de activitate. Acest eveniment 
de seamă a declanșat o sui
tă de acțiuni in rindul lucră
torii >r de miliție din întrea
ga țară.

In cadrul acțiunilor prile
juite de apropiata Zi a mili
ției și sărbătorirea a 20 de 
ani de activitate. Serviciul
miliției municipale Petro
șani a organizat simbătă și 
duminică un raid-anehotă pe 
drumurile publice din Valea 
Jiului. Scopul :>••< st i 
a fost de a contribui la re
glementarea circulației pe ar
terele din municipiul nostru, 
la educarea și îndrumarea 
conducătorilor auto și a pie
tonilor care se mai ab il de 
la regulile do circulație.

Concluziile acestui ratd-an- 
chetă vor fi publicate intr-u
nui din numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

: • n i
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Necesitatea unei suduri 

mai trainice între verigile 

comerfului din Valea Jiului
(Umor» din poj. >)

pe bai .< repartiției valorice tri
mestriale elaborate de ministe
rul de resort Există, desigur, 
o scrie dc cauze obiective care 
impietează asupra aprovizionă
rii ritmice a unităților comer
ciale dc desfacere cu toate măr
furile solicitate.

Dar ele nu pot motiva lipsa 
repetată a unor mărfuri curen
te di fabricație indigenă A- 
de a, cumpărătorul nu găsește 
articole de îmbrăcăminte și de 
încălțăminte, dc menaj, electri
ce și electrotehnice, diferite 
mașini de uz casnic, articole 
cosmetice, piese de schimb pen
tru bunurile dc folosință în

...repartiții 
preferențiale

Priveam rafturile magazinu
lui nr. 39 Confecții-încălțămin- 
te din Uricani. Un cumpărător 
fes» luase o pereche de pantofi. 
L-am întrebat dacă e mulțumit 
de varietatea mărfurilor exis
tente. Răspunsul lui Cristea 
Duca, pentru că așa-1 cheamă 
pe acel cumpărător, a venit 
prompt: Jia E imposibil să 
găsim aici un pantof frumos. 
De aceea mergem la Petroșani, 
iar de acolo fie la Deva, fie 
la Tg. Jiu. Pentru o pereche 
de pantofi * ’ Costumele sînt 
mari, foarte mari, parcă toți 
am fi atleți. Să nu mai vorbim 
dc cămăși". Și ne-a mai înșirat 
o mulțime de articole ce nu pot 
fi găsite la Uricani Acesta e 
motivul, poate cel mai impor
tant. pentru care magazinul 
despre care e vorba nu și-a 
realizat planul dc vînzări pe 
primul trimestru al anului. De 
ce, oare, omul care intră în ma
gazin virtualul cumpărător, 
privește și se îndepărtează cu 
o înfățișare dezamăgită ?

Am vorbit cu gestionari, vfn- 
zători. cumpărători. Cumpără
torii, Maria Grecea din Lonea, 
de pildă, doresc pantofi Romar- 
ia. Dar la unitățile nr. 15 din 
Lonea și nr. 39 din Uricani nu 
se repartizează pantofi Romarta 
pentru că. spun gestionarii, nu 
sint .unități specializate".

Faptul acesta nu c intimplă- 
tor. Tot la Uricani, la unita
tea nr. 36 Textile, gestionara 
Maria Czucker ne-a făcut cu
noscute concluziile la care a a- 
juns, după o perioadă de timp 
apreciabilă, privind aprovizio
narea magazinului de către de
pozite .Pentru Uricani, ne spu
nea dînsa, se dă numai ce ră- 
mine. Șefii do depozite încear
că să ne convingă că aici, la 
Uricani, nu este mediu urban, 
că oamenii cumpără cc-o fi sau 
pot să mai aștepte". In mintea 
celor care fac repartițiile, a 
încăput o idee bizară: cu cît 
localitatea este mai depărtată de 
centru, adică de Petroșani, gra

delungată — mașini 6c spălaf, 
frigidere, motociclete și auto
turisme etc. întrebarea este de 
ce ? Răspunsurile sînt mai 
multe. Gestionarii magazinelor 
motivează că nu li se onorea
ză comenzile de către depozite} 
cei de la depozite argumen
tează că unitățile furnizoare nu 
le livrează la timp întreaga can
titate do marfă solicitată. Cert 
este că și unii șl alții au drep
tate, că nici unii nici alții nu-și 
fac conștiincios datoria. Din 
motivele enumerate mai sus și 
din multe altele, furnizorul ră- 
mîne de multe ori dator comer- 
țuluL La rindul lor, depozitele 
nu au o evidență precisă a 
mărfurilor și nu o dată uzează 
de.„ 

dul de urbanizare ar fi mal 
scăzut, deci și exigențele, pre
ferințele, gusturile oamenilor. 
Și, ca o consecință a acestei 
idei țîșnită nu se știe de un
de, magazinele din Uricani, Lo
nea sau Aninoasa sînt private 
de o repartiție ritmică și de 
bună calitate. Așa s-a ajuns la 
o aprovizionare preferențială, la 
numita „protecție". Gestionarii 
care pot trece în fiecare zi prin 
depozite, cei care au cunoștințe, 
își pot lua stofa, pantofii etc. 
de calitatea cea mai bună șî 
în cantități suficiente, adică 
spuma Cei care sînt mai de 
departe, iau drojdia. Că nșa se 
întimplă în realitate ne-a con
vins tot Maria Czucker: „La 
depozite — atrag atentia că pe 
mine mă costă drumul — am 
văzut un vig de stofă care-mi 
plăcea șî l-aș fi vfndut foarte 
repede. Insă mi s-a spus că 
nu este pentru Uricani". Și, 
ne-a întrebat, gestionara, cu a- 
mărăciune șl indignare, de ce 
se procedează atît de incorect. 
Spusele dumneaei erau confir
mate de rafturi — doar trei- 
patru feluri de stofă — și de 
cumpărătoarea Măndica Drăgan 
care afirma că „pentru orice 
lucru trebuie să facem drumul 
la Petroșani". Și în acel oraș 
se caută tergal, covoare, pături 
de vară, mușama, costumașe 
pentru noi născuți (care par a 
fi rarități la Uricani) etc. O 
precizare: multe din acestea 
se găsesc în rafturile magazi
nelor din Petroșani. în cantități 
apreciabile. îar cererea e re
dusă

Victor Avram, responsabilul 
unității nr. 25 Confecții Vulcan, 
spunea că la magazinul similar 
din Petroșani „stau rochii pe 
care cu le vindeam într-o săp- 
tămînă. Din cauza repartițiilor 
care nu se fac imparțial, du
pă criterii riguroase, proporțio
nal cu numărul locuitorilor, se 
formează stocurile de marfă 
greu vandabile. Ar fi un fapt 
salutar dacă merceologii ar se
siza gestionarii de venirea noi
lor loturi de marfă". Firește că 

am putea înmulți exemplele 
dar credem că sînt concludente 
cele citate, ilustrative pentru fa
voritismul existent în relația 
dopozit-magazin. Ne întrebăm 
dacă e vreun dedesubt care ar 
putea să explice preferințele 
șefilor de depozite (?)

Aceste practici obscure șl 
Ilegale trebuie stîrplto deoare
ce duc la un comerț făcut a- 
landala. Logic este ca reparti
ția mărfii să se facă în funcție 
do precizările gestionarului, mal 
bun cunoscător al cererii decît 
șeful de depozit. Și, bineînțe

Mărfuri prisosesc — 
mărfuri lipsesc

Reflexul repartizării prefe
rențiale nu întîrzle să-și facă a- 
parlția, în magazine, sub for
ma stocurilor dc mărfuri greu 
vandabile.

La „Metalo-chimice" din Lo
nea, abia ne-am strecurat prin
tre frigidere, mașini de spălat 
rufe, televizoare etc. Deci a- 
colo prisosesc. Dar la Uricani, 
la unitatea nr. 72, gestionarul 
Wilhehn Czucker afirma că „se 
onorează comenzile deosebit de 
greu. In 6 mai a. c. am făcut 
o comandă pentru frigidere și 
abia în 14 mai, după trei con
vorbiri telefonice, au fost tri
mise". Șl ne-a informat că o 
comandă „trebuie onorată în 
cel mult 24 de ore". Tot defi
citare la acest magazin sînt și 
mașinile de spălat rufe „Alba- 
lux 4", mașinile de cusut, ar
ticolele de porțelan, sticlărie, 
faianță etc. Așadar, într-o par
te prea mult, într-alta prea 
puțin sau chiar de loc. Do ce 
se procedează așa, numai O.C.L. 
produse industriale ar putea 
spune. Interesul acestei orga
nizații este să vîndă, credem. 
Așa că rămîn inexplicabile cri
teriile după care se dirijează 
fondul do marfă. In rafturile 
magazinelor de textile din Pe
troșani sînt multe feluri de 
tergal, fresgal, stofă de vară. 
Acesta nu e un lucru rău, dim
potrivă Dar de ce lipsesc altor 
magazine din Valea Jiului ? De 
ce trebuie să vină omul din 
Lupeni, de exemplu, pentru 
a-și cumpăra stofă din Petro
șani ? Șl de multe ori această 
stofă nu stă în magazin de azi, 
de ieri, ci de luni întregi.

Din nefericire, există șefi de 
depozite care nu-și cunosc ges
tiunea. Gestionara Bijuteriei 71 
din Lupeni, Margareta Motroc, 
a cerut mult timp corzi de chi
tară, de vioară etc. Șeful de
pozitului cultural al I.C.R.M., de 
curlnd schimbat din funcție, îi 
tot spunea că nu are. Abia 
cînd a mers gestionara acolo 
au fost descoperite. Este evi
dentă comoditatea „șefilor" ca
re nu-.și dau silința măcar să 
știe exact ce au în depozite. 

les, să se păstreze proporțiile. 
Dar nu dorim să sc înțeleagă 
că aceste .proporții" nr fi ilu
zorii deosebiri calitative dintre 
cumpărători, că unu), care e 
din Uricani, de pildă, ar avea 
exigențe și gusturi interioare 
altuia din Petroșani. Toți cum
părătorii au aceleași drep
turi; nu mai gîntem acum 50 
de ani cînd unul cerea aba, 
iar altul stofă englezească. E- 
xigcnțele au sporit, iar comer
țul, în consecință, e necesar să 
fie făcut mai rațional, adecvat 
cerințelor. Pentru că numai în 
acest fol este rentabil.

Ne-am convins în repetate 
rînduri că unele magazine de 
încălțăminte din Valea Jiului 
oferă cu multă generozitate 
cumpărătorilor pantofi, dar mai 
ales numere mari: 42, 43, 44. 
Aceștia se transformă în sto
curi cu mișcare lentă deoare
ce nu sînt mulți oameni cu a- 
ceste numere mari. In acest 
sens, Angela Griinuald, gestio
nara magazinului de încălță
minte nr. 29 din Lupeni, ne 
spunea că in rafturi se găsesc 
pantofi Romarta, sau alte ti
puri, dar numai numere mari. 
Gestionarii știu chiar de cînd 
li se repartizează, că nu-i vor 
vinde, totuși îi aduc în magazi
ne unde stau luni și ani în
tregi. De ce? Răspunsul l-a 
dat fără să vrea tot gestionara 
din Lupeni : „Decît să-i trimit 
înapoi să se facă o încurcătură 
de_hirtii, mai bine îi primesc0.; 
Intr-adevăr, așa se întîmplă t 
fobia încurcăturilor birocratice 
îi determină pe -gestionari să 
primească orice. Pantofii acolo 
rămîn. Greșeala, credem noi, 
pornește de la contractări, de 
la I.C.R.T.I., întreprindere cafe 
nu insistă îndeajuns pentru a 
primi marfă corespunzătoare.

Trecînd prin numeroase ma
gazine din Valea Jiului, unii 
gestionari ne spuneau că au 
mărfuri care la el nu se vînd. 
se formează stocuri care-I în
curcă. Tn alte, localități, aceeași 
marfă e căutată de cumpără
tori, dar nu e găsită. Așa spu
nea de .pildă gestionarul Remus 
Maxîmcîuc, de la unitatea nr. 
38 Elcctro-metal din Petrilp. 
I>a aaea unitate, de altfel deo
sebit de îngrijită, magazia cu
prinde numeroase televizoare 
defecte. Nu pot fi transportate 
de acolo ? Fie reparate, fie ex
pediate la furnizori. O situație 
specială se află la magazinul 
de mobilă din Vulcan. Gestio
narul ne spunea că primește 
mal ales tipuri învechite 
de mobilă, care nu se mai cau
tă și rămîn în magazin.

Să fim șl mesagerii dorinței 
multor gestionari adresată con
ducerii O.C.L. produse indus

triale. Cind un sortiment do 
marfă prisosește intr-un loc și 
e cerut insistent într-altul, unde 
lipsește, dc ce nu sc face o 
mișcare dc translație, de recar- 
taro, o apropiere dc cumpără- 
lor ? Conducerea O.C.L. pro
duse industriale ar trebui să 
cunoască „temperatura" cere
rii, a piețîî, cu mal multă e- 
xactitate, pentru a expedia mar
fa acolo unde sc cere. Dar c- 
xistă o înțepenire în niște for
me vetuste, nu se încearcă son

Tentația noutății

In verile trecute — c posi
bil ca și in aceasta deoarece 
se anunță a fi caniculară, ve
deam pe ecranele televizoarelor 
o droaie dc copii ce beau cu 
nesaț Pepsi-cola, apoi alergau 
spre mare. După cîteva secun
de o voce spunea i „Pepsi- 
cola I Avint și energic I Consu
mați Pepsi-cola I' Și, fie că 
nc ora sete, fie că ne simțeam 
cuprinși de avînt șl energie, 
așa cum afirma reclama, con
sumam Pepsi-cola.

Asta-i reclama, atotputernica 
reclamă prin care trăiește co
merțul. Popularizarea produse
lor nu se face numai prin te
leviziune și radio, poate fi fă
cută la fel de eficient prin fir
me, panouri, expoziții șl, la 
îndemîna tuturor, prin vitrine. 
Despre panouri comerciale nu 
putem vorbi nimic pentru că 
nu sînt. O singură excepție, 
dar asta nu mai e noutate, dc 
luni în șir, este la Radlo-tele- 
vizoare în Petroșani: zidul a- 
coperit cu reclama pentru te
levizoarele Dacia. Tot la acel 
magazin, un difuzor clntă în 
stradă: probabil ultimele nou- 

i tăți în ramura plăcilor de pi- 
cap. Reclama are marea vir
tute de a anunța trecătorul, de 
a-1 avertiza că în magazin au 
intrat mărfuri noi; rațiunea el 
de a fi este atragerea clientu
lui. Dacă nu sînt nici firme 
prea grozave, nici panouri co
merciale, nici ștanduri volante, 
— acolo unde e posibil, bine
înțeles — în ce constă reclama 

■ comerțului cu produse indus
triale în Valea Jiului ? In ex
poziții, vitrine exterioare și 
interioare. Să le examinăm pe 
rînd. Expoziții cu vînzarc — 
este numai una la magazinul 
de Confecții-bărbați din Petro
șani. Gestionarul Iacob Doboș 
ne-a arătat-o (de fapt făcusem 
cunoștință cu ea de mal multă 
vreme). Ce însemnează ea, ex
poziția, pentru magazin, cît de 
eficientă e, cu ce putere atra
ge trecătorul — iată întrebări 
la care nu e nevoie do răs
puns deoarece colțul acela de 
vitrină vorbește singur. Nu e 
luat în seamă pentru că e pla- 

. sat și amenajat Intr-un colțișor 
retras, nefiind împrospătat cu 
tot ce e nou, — expoziția ma
gazinului rămîno neobservată. 
Așadar, nu-și îndeplinește ros
tul pentru că nu este îngrijită 
în permanență.

O altă posibilitate de a e- 
tala noutățile este vitrina ex
terioară — tentație permanentă

Se spune că reclama e su
fletul comerțului. Foarte a- 
devărat. In unitățile de pro
duse industriale, o reclamă 
eficientă se poate face prin- 
tr-o vitrină frumoasă. O vitri
nă bine aranjată, cu gust, 
care să cuprindă ultimele 
noutăți în materie de modă 
și de cerințele populației va 
atrage întotdeauna în maga
zine cumpărători, trecători 
obișnulți de pe stradă.

Un model de asemenea vi
trină este prezent în fotogra- 
Ka alăturată. 

daje de opinie, tocte care sâ-l 
facă pe coordonatorii comer
țului să cunoască mai detaliat 
și mai profund cererea, să dea 
clientului ceea ce cere el, nu 
doar ceea ce crede de cuviință 
LC.R.T.Î. sau I C.R.M. Petro
șani. Numai în acest fel îșl 
îndeplinește comerțul reala sa 
misiune, numai așa devine ren
tabil, vînzătorul și gestionarul 
cîștlgă, iar cumpărătorul este 
deplin satisfăcut

pentru privitori. In ce măsură 
vitrinele magazinelor din Valea 
Jiului sint tentații? Sir.t întoc
mite pretutindeni cu bun gust, 
cu simț al măsurii ? Sint pri
menite mai des sau sînt lăsate 
la voia întîmplării ?

La magazinul de încălțămin
te nr. 7 „Select" din Petro
șani, gestionarul Francisc Edc- 
lyn ne spunea că vitrina se 
schimbă săptămînal de către 
personalul magazinului. Chiar 
dacă Jumătate din pantofi sc 
aflau și In toamnă tot acolo, 
în alt aranjament, bineînțeles, 
măcar avem satisfacția să pri
vim o vitrină fără praf. O vi
trină frumoasă, poate cea mal 
plăcută, este aceea de la ma
gazinul Textile nr. 2 din Pe
troșani. Numai acolo se poate 
vedea simplitate, bun gust, 
fantezie — condiții esențiale 
unei vitrine, dar atît de rar 
întîlnlte. Privind o vitrină, do 
altfel foarte îngrijită, însă ex
cesiv încărcată, ne întrebam ce 
rost are etalarea a 10 cutii 
Nivea în loc de una sau două, 
ori afișarea a zeci de ciorapi 
de damă în locul cîtorva pe
rechi dar care să aibă semnifi
cația unei invitații! „Poftiți, 
înăuntru, veți vedea o gamă 
mal largă 1" Tn lipsa măsurii, 
vitrinele sînt transformata în 
bazar.

In vitrinele interioare inclu
dem și posibilitățile de prezen
tare a mărfurilor. Numai în 
cîteva magazine am găsit a- 
menajări Interioare, pseudo-vi- 
trine, care prezentau mărfurile 
de sezon. La unitatea nr. 49- 
Mercerle din Lupeni, magazin 
mic, cochet și foarte îngrijit, 
există un colț a) noutăților de 
sezon. La fel în unitatea nr. 28 
Textile din Lupeni unde este 
un colț asemănător însă măr
furile sînt așezate pe pături șl 
preșuri în lipsa unor vitrine 
sau rafturi corespunzătoare. Ci
ne e dator să le confecțio
neze ?

Grija pentru vitrină, deci 
pentru reclamă, a celor care 
lucrează în comerț este pe de
plin îndreptățită, numai că ea 
trebuie să se vadă. Prin recla
mă, caro să aibă și o acope
rire reală, un magazin cîștlgă 
popularitate, deci clientelă. Tn 
orice anotimp, gestionarii șl 
vînzătorll trebuie să fie Inte
resați ca marfa să fie în așa 
fel expusă îneît ea să poată fi 
examinată șl apreciată cu un 

efort cît mai mic. Nu r fn- 
tlmplător că magazinele inte
resate să găseas< fl noi modali- 
Uțl, noi formule de prezentare 
a articolelor — cum sînl uni
tățile nr 1 Mereerie-Galante- 
rio din Petroșani, nr. 98 Elec-

Cînd ai sau nu 
conștiința datoriei

Poate că în comerț, mai mult 
decît în alte domenii do acti
vitate, trebuie să știi să fii a- 
mabll și descurcăreț. Contează 
mult cum primești cumpărăto
rul în magazin, curn vorbești 
ou cl, cum ii prezinți și oferi 
marfa. Și nud contează modul 
cum îți întreții unitatea i vi
trina. rafturile, magaziile de 
mină.

In multe din magazinele de 
produse industriale prin care 
am trecut, am întilnit ampren
tele bunilor gospodari, ale co- 
mercianților „dc profesie". U- 
nitatca nr. 69 Fero-Mctal din 
Lupeni (gestionar Alalbert Do- 
roș) este poate una dintre cele 
mal bine puse la punct din Va
lea Jiului. Deși magazinul sc 
află într-o clădire veche, peste 
tot domnește ordinea și cură
țenia : în vitrine, în rafturi, în 
magazii. Vînzătoarele servesc cu 
promptitudine șl amabilitato. 
Jn permanență este abundență 
de mărfuri. Drept dovadă, pla
nul pe primul trimestru al a- 
nulul a fost realizat și depășit 
cu peste 90 000 lei, în timp ce 
multe alte unități dc produse 
Industriale din Valea Jiului au 
rămas mult sub plan. Spirit in
ventiv, gestionarul Boros a con
fecționat pentru unul din ra
ioanele magazinului niște me
canisme ingenioase de prezen
tare șl vlnzare a cuielor de di
ferite mărimi. Denumirea pe 
care le-a dat-o gestionarul, de 
.schimbătoare de viteză" este 
cum nu se poate mal potrivită.

Un magazin, dc asemenea, 
bine pus la punct este nr. 38 
Electro-metal din Petrlla (ges
tionar Remus Maximc’uc). Or
dinea mărfurilor în rafturi, cu
rățenia. conștiinciozitatea vân
zătoarelor șî, evident, a gestio
narului, fac ai aici casă bună, 
ca de altfel și în unitățile nr. 
28 Textile din Lupeni — Braia 
(gestionar Marla Ichim), nr. 16 
Confecții din Lonea (gestionar 
Minerva Vlșan), nr. ! Textile 
șl nr. 2 Mercerie-Galanterie din 
Petroșani (gestionari frații 
Martin șl Adolf Schreter), nr. 
43 Mercerie din Lupeni (ges
tionar Elena Oprîșa), .Rodica" 
din Petroșani (gestionar Gheor- 
ghe Făran) și în multe altele.

Există mulți comercianți buni 
în Valea Jiului, gestionari și 
vînzători, oare știu să atragă 
cumpărătorii, să Ie ofere mar
fa, să-șî gospodărească unitățile. 
Merită evldențiațl pentru preo
cuparea și conștiinciozitatea lor 

tro-metal din Petrlla, Confec- 
ții-femei din Petroșani — faO 
vînzări considerabile, prin pre
zentarea promptă a produselor 
noi sosite, au ciștlgnt un pres
tigiu demn do a fl invidiat do 
alto magazine.

în serviciu și gestionarul Gheor- 
gllB Stilpeanu și ' inzătoan h 
Cornelia Ursu șl Veronica Că
lin de la unitatea nr. 68 Mo 
lalo-chimice din Vulcan, ges
tionara Margareta Motroc dc 
la unitatea nr. 71 Bijuteria din 
Lupeni, vînzătoarele Lidia Na- 
pău dc la unitatea nr. 28 Tex
tile din Braia — Lupeni, Tica 
Șeimcanu dc la unitatea nr. 15 
Încălțăminte din I.onca șl lista 
ar putea continua.

Tn multe unități. însă, atît 
ordinea cît și curățenia — a- 
tribute esențiale la cartea de 
vizită a fiecărui magazin — 
cît șl modul de deservire al 
unor vînzătoarc și interesul 
gestionarilor pentru aprovizio
nare și desfacerea mărfurilor’ 
lasă do dorit, produc nemulțu
miri In rîndul cumpărătorilor. 
Alți comercianți mal practică 
metoda dc a dosi mărfuri pen
tru prieteni sau cunoscuți, de 
a obține cîștigurl gratuite. Sînt 
cazuri cînd vînzătoarele sînt 
ocupate cu lucrul dc mină (ca 
în unitatea de confecții băr
bătești din Petroșani, gestionar 
Incab Doboș)!? cind .fetele" pri
vesc la televizor (ca .în unita
tea nr. 67 Metalo-chlmlcc din 
Lonea, gestionar Veronica Lu
ca). Iar cumpărătorii așteaptă 
mult și bine pînă sînt serviți. 
Unii gestionari linsese mult 
timp din magazine, alții Iasă 
treaba .baltă" și... voiâTeaziă la 
cile o bere, adesea chiar cu 
merceologii sau voiajorii comer
ciali (cum s-a întîmolat în ziua 
raidului nostru — miercuri 14 
mai a. c. — la unitatea nr. 72 
Metalo-chimice din Uricani). Pe 
hună dreptate afirmau cumpă
rătorii D. T„ S. V„ T. M. (caro 
ne-au rugat să nu Ie dezvăluim 
identitatea) că de multe ori nu 
găsesc la magazinul respectiv 
ceea ce le trebuie, că nu o dată 
trebuie să aștepte venirea ges
tionarului sau a vânzătorilor, 
că la un raion destul de soli
citat nu s-a servit săptămînl 
la rînd.

Toate acestea sînt aspecte ca
re generează nemulțumiri, ca
re conduc la pierderea încre
derii oamenilor în personalul 
unul magazin sau altul, la pier
derea cliențllor, în ultimă In
stanță, la nerealîzarea planului 

De aceea, putem afirma cu 
certitudine că atunci cînd ai 
conștiința datoriei, treburile nu 
pot merge decît bine, iar cînd 
n-o posezi în totalitate...

j■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Despre deficiențele existente în comerțul cu produse 
industriale din Valea Jiului, am discutat și cu factorii di
rect răspunzători, respectiv cu directorii O.C.L. produse 
industriale, I.C.R.M. și I.C.R.T.I. Fiecare a găsit „n" motive, 
in parte obiective, care nu-i privesc direct, de a justifica 
actuala stare de fapt. Ping-pong-ul răspunderilor s-a purtat 
pe un teren întins : O.C.L., I.C.R.M.. I.C.R.T.I.. Aici, jos, la 
unitățile de desfacere, la activitatea personală a fiecăreia 
dintre cele trei conduceri, a coborit prea puțin. Noi nu pu
nem la îndoială afirmațiile acestor factori, dar ne permitem 
să venim cu unele păreri, completări, propuneri.

Tovarășul DUMITRU POENARU, directorul O.C.L. pro
duse industriale Petroșani, ne spunea că nu are neînțelegeri 
cu I.C.R.M. și LC.R.T.I. care-i aprovizionează cu mărfuri, 
dar că nu de puține ori comenzile nu le sint onorate cu 
promptitudine, in cantitățile solicitate, de către depozitele 
I.C.R.M. și I.C.R.T.I. Ba le găsea și scuze: „Au și ei destule 
greutăți". Au firește. Dar I.C.R.M. și-a făcut planul pe pri
mul trimestru al anului, I.C.R.T.I. — de asemenea, O.C.L. 
însă a rămas cam mult sub plan. Oare acest lucru nu se 
datorește indirect și celor doi „aliați" ? Noi considerăm că 
da. E bine să-i înțelegem, dar să ne înțeleagă și ei. De multe 
ori in depozite stau mari stocuri de mărfuri, iar din maga
zine lipsesc. „Nouă — afirma tovarășul Poenaru — ni se 
incarcă fondul de marfă cu o serie de articole care stau 
de multă vreme prin magazine și depozite. Trebuie să în
treprindem ceva pentru a le lichida".

Intr-adevăr trebuie, mai ales că unele i.ucule stau de
3—1 ani prin magazine și nimeni nu le mai solicită. Există 
in magazine multe mărfuri care nu-s de sezon și care ridică 
stocurile. Este vorba aici de necunoașterea de către gestio
nari a cerințelor populației.

Am încercat să aflăm de la tovarășul Poenaru lipsurile 
pe care le are O.C.L., pe care le au lucrătorii O.C.L., lip
surile pe care le are personal în activitatea de control și 
îndrumare, de organizare a muncii în unitatea pe care o 
conduce. Dar n-am reușit să aflăm mare lucru. Probabil 
că directorii n-au lipsuri (I !)

„Eu sînt director — spunea tovarășul Poenaru — dar 
trebuie'să rezolv atribuțiile contabilului șef și ale juristeon- 
sultului pe care nu-i avem".

Deci de ceea ce trebuie să se ocupe mai mult nu are

DISCUȚII, PĂRERI, PROPUNERI
timp. Oare așa să fie ? Toate lipsurile lc-a aruncat în spa
tele serviciului comercial, a merceologilor. Dînsul, în cali
tate de director, nu are nici o vină că unitatea pe care o 
conduce are un minus de peste 6 milioane lei față dc plan 
pe primele patru luni ale anului în curs, că în unitățile 
comerciale de desfacere există atîtca neajunsuri de care 
directorul nu are dreptul să fie străin. Dacă de atîta obiec
tivitate poate da dovadă un director...

„In ceea ce privește onorarea comenzilor — ne relata 
tovarășul WILHELM KLEIBEL, directorul I.C.R.M. Petroșani— 
în principiu noi le onorăm. Sint insă unele cazuri, destul 
de rare, cum a fost cel de zilele trecute, cind trebuia să 
trimit la Uricani trei mașini de cusut. Ei bine, pentru trei 
mașini de cusut, eu nu plătesc un transport la autobaza 
T.A. Mai bine nu le trimit".

Și nu Je-a trimis. Este și acesta un principiu... Un prin
cipiu de onorare a comenzilor. Și care nu se petrece de loc 
rar. Apoi tovarășul Kleibel ne-a înșirat o serie de articole 
pe rare nu le primește do la furnizori, ne-a expus o serie 
de cauze obiective care generează lipsa unor mărfuri din 
unitățile comerciale dc desfacere. Insă, de ce în depozite 
există de multe ori .mărfuri, iar in magazine nu, de ce 
I.C.R.M. onorează comenzile doar „în principiu" și nu le 
onorează ritmic, nu nc-a spus tovarășul Kleibel.

După minute do anticameră, după insistențe telefonice, 
tovarășul GRIGORE MISCHIU, directorul I.C.R.T.I. Petro
șani a catadicsit să ne primească (11).

„Noi onorăm cu promptitudine comenzile O.C.L. pro
duse industriale — încerca să ne convingă tovarășul Mis
chiu. Misiunea ne este ușurată de faptul că avem mașinile 
noastre cu care transportăm mărfurile la unitățile de des
facere".

Cum se face însă că in unele localități ca Lonea, Uri
cani și chiar Vulcan lipsesc luni de-a rindul mărfuri cu
rente ? Considerăm că merceologii și voiajorii comerciali 
nu-și fac conștiincios datoria, că nu cunosc în suficientă 
măsură gusturile și exigențele populației, că la contractări 
nu se insistă asupra articolelor care se solicită mai mult 
dc către cumpărători, că, în afirșit, repartiția pe unități 
de desfacere nu se face întotdeauna echitabil, evident fără 
fărîmițarea exagerată a mărfurilor.

„Poate să fie și acesta un aspect — era de acord to
varășul Mischiu, dar mai sînt și altele. Cumpărătorii au

cam multe gusturi, cam exagerate și comerțul nu-i poate 
satisface pe toți. Uneori, din anumite articole vin cantități 
mici care se dau preferențial, deși noi nu închidem ochii Ia 
asemenea atitudini".

Foarte adevărat și foarte greșit acest procedeu ilegal. 
Destule mărfuri se dau preferențial sau pe sub mînă lui X 
sau Y îneît cumpărătorul de rînd nu mal ajunge la ele. 
Cît privește așa-zisa operativitate a onorării comenzilor de 
care vorbea tovarășul Mischiu, ea este reală doar în vorbe 
nu și în realitate.

Asupra celorlalte probleme care frînează bunul mers 
al comerțului —xcum sînt nerltmicitatca repartizării pe re
țea a mărfurilor intrate în depozite, defectuoasa prezen
tare a mărfurilor, slaba gospodărire și întreținere a unită
ților comerciale, dezinteresul unor gestionari și vînzători 
privind atragerea cumpărătorilor și oferirea mărfii, ca să 
cităm doar cîteva — au insistat prea puțin cei trei directori.

Noi considerăm că tocmai asupra acestor aspecte tre
buie reflectat mai mult. E bine că cele trei conduceri se 
înțeleg între ele, dar să se șl ajute reciproc în funcție 
de cerințele comerțului socialist. De fapt, înțelegerea lor am 
înțeles-o noi. Fiecare l-a făcut principal vinovat pe celălalt. 
Fiecare a încercat să ne convingă că doar cauze obiective 
(care sînt destule de ce n-am recunoaște-o — n. r.) gene
rează lipsurile actuale din comerțul actual al Văii Jiului, 
că ei, factori de bază, care răspund direct de mersul comer
țului în municipiul nostru nu prea se fac vinovațl. Dacă 
niște conducători de întreprinderi au asemenea convingeri 
șl simț al realului, dacă ei văd în asemenea manieră lu
crurile ce să le pretindem subalternilor lor ? I

Aproximativ de aceeași părere a fost și tovarășul DU
MITRU POPESCU, secretarul comitetului de partid pe co
merț, care motivînd neajunsurile actuale din comerțul Văii 
Jiului, de asemenea, prin cauze obiective, ne spunea că îl 
depășesc sarcinile mari pe care le are pe linie de organi
zație și pe linie profesională.

Credem că este imperios necesar ca cele trei 
conduceri — ale O.C.L. produse industriale, 
I.C.R.M. și I.C.R.T.I. :

— să treacă imediat la o organizare mai ju

dicioasă a muncii în unități;
— să exercite un control mai atent și eficient 

asupra modului cum toți salariații lor își înde
plinesc sarcinile de serviciu;

— să caute și să găsească soluțiile cele mai 
potrivite de aprovizionare și desfacere;

— să nu tolereze o serie de abateri de care 
mai dau dovadă unii lucrători.

Vizitarea unităților, pe care trebuie s-o facă sistematic 
mai ales directorul O.C.L. produse industriale, să aibă ur
mări favorabile pentru populație și pentru comerț. La ser
viciul comercial al O.C.L produse industriale, unde tre
burile scîrțîie cam tare, trebuie analizată cu simț de răs
pundere activitatea și orientată într-o singură direcție pre
cisă : spre aprovizionarea abundentă cu mărfuri a tuturor 
unităților comerciale, indiferent că-s din Petroșani, Lonea 
8au Uricani și urmărirea atentă ca desfacerea să se facă 
prompt, în limitele stricte ale legalității și ale unei severe 
discipline profesionale. Tuturor lucrătorilor din comerț să 
li se imprime adînc conștiința datoriei, a convingerii că 
așa cum vor lucra așa vor cîștiga, ca de altfel, în orice 
domeniu al muncii socialiste.

Sarcini deosebite revin și comitetului de partid pe co
merț care trebuie să supravegheze cu mai multă răspundere 
modul cum toți comuniștii își duc la îndeplinire sarcinile 
profesionale, să controleze și să îndrume mai îndeaproape 
întreaga activitate a lucrătorilor, să tragă la răspundere cu 
toată tăria pe aceia care se abat de la regulile comerțului 
socialist. Numai astfel, comerțul din Valea Jiului va fi în 
măsură să satisfacă gusturile, exigențele mereu crescinde 
ale populației.

Raid-anchetă realizat de 
Dumitru GHEONEA 
Tiberiu SPĂTARU
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Rezultate 
tehnice

Dinamo București — U.T.A.
4—3; „U" Cluj — A.S.A. 
Tg. Mureș 6—0 ; Progresul 
— F.C. Argeș 2—0 : Jiul — 
Steaua 3—1 : Crișul — Pe
trolul 1—0 ; „U" Craiova — 
Rapid 1—0 ; Politehnica — 
Parul 2—0; Vagonul — Di
namo Bacău 0—0.

Jiul a
Ultima duminica a Junii mai 

a atras un număr record de 
spectatori in tribunele stadio
nului .Jiul' din Petroșani. I-a 
atras ca un magnet jocul a- 
cest-a mirific cu balonul rotund 
care avea sâ-i delecteze vre
me de 90 de minute și apoi 
să-i trimită bucuroși spre case. 
Fiindcă ce bucurie mai mare 
poate avea microbistul decît 
aceea cînd echipa lui favorită 
învinge. Și duminică, echipa 
noastră favorită, Jiul, a învins. 
A învins de o manieră catego
rică, o formație cu pretenții, 
ce marcase o vizibilă revenire 
de formă în ultimul timp. 
Steaua se chema.

In meciul cu Jiul, insă, 
Steaua a decepționat Compo- 
nenții ei au acționat cu înce
tinitorul, haotic, fără o con
cepție tactică, fără vlagă. Era 
de-a dreptul penibil să-i vezi 
pe steliști mișcindu-sc dezorien
tați pe teren, pierzînd majo
ritatea duelurilor cu adversarii, 
șutind imprecis la poartă. In 
asemenea .-ondiții, la Steaua 
care-a răsărit în Petroșani 
cu pretenția unui X. doar 15

Mingea expediata cu sete de Libardi se va opri în plasâ. Suclu va fi învins pentro prima oarâ.

„eclipsat66 Steaua
rare sau reținute cu siguranță 
de Stan, Dîndu-șl seama că a- 
părarca cam aglomerată nu-i 
bună, jiuliștii revin în atao, 
Grizca șutează de două ori pu
ternic prin surprindere dar pe 
lingă poarta lui Suciu, Cotor- 
mani ratează consecutiv două 
ocazii bune, Libardi și Pero- 
nescu sînt pe punctul de a 
majora scorul dar se pripesc, 
iar Achim le pune capac la 
toate i servit excelent în mar
ginea careului de 6 metri, sin
gur cu Suciu în față, trimite 
mingea pe lîngă poartă dintr-o 
poziție ideală. O ocazie simi
lară ratează Voinca și prima 
repriză se încheie cu scorul de
2— 0 pentru Jiul.

Militarii reintră cu Tătaru 
în locul lui Șoo, dar jocul lor 
nu este mai consistent O suită 
de șuturi puternice în portari 
— Libardi și Achim in Suciu, 
Crăinicoanu în Stan — smulge 
ropote de aplauze. Tn minutul 
71, Jiul majorează scorul la
3— 0. O acțiune de mare efect 
pornită de la Libardi trece pe 
la Peronescu, îl găsește pe 
Naidin si acesta trimite bnlo- 

/ Bucurie generală. Spectato- 
I rii părăsesc tribunele mulțu

mii). Ne strecurăm cu greu 
prin fluviul imens de specta
tori. Le cerem părerea despre 
joc. $i-o spun iără rezervă, 
cu zlmbele pe iață.

ION OLTEANU, student 
Petroșani: Jiul a făcut o 
partidă excelentă în compa-

PUPĂ MINUTUL 90
nia unui adversar valoros, pe 
care l-a întrecut la toate ca
pitolele : fizic, tehnic, tactic. 
Jocul a fost, în general, de o 
bund factură tehnică, cursiv, 
deschis, frumos. §1 ce-i fru
mos, e frumos. Mi-au plăcut 
In mod deosebit, Peronescu, 
Libardi, Georgescu, George- 
vici, de la Jiul. Crăiniceanu 
și Jenei de la Steaua.

nn A ornnzsn! , 

ruptură de ligamente): Echipa 
noastră a făcut un joc foar
te bun șl, cu mal multă aten
ție, le putea da adversarilor 
cel puțin cinci goluri. Steaua 
a jucat șters, nesigur, lllnd, 
poate, și puțin obosită. Toți 
colegii mei care au cvoluut 
și-au adus aportul Ia victorie 
dar mai mult Stan, George- 
vici, Stoker, Libardi. De la

Steaua mi-au plăcut Crăini- 
ceanu și Jenei.

TiTUS OZON, antrenorul 
Jiului: Sint mulțumit, firește, 
dar nu în totalitate. Cu mal 
multă seriozitate In joc din 
partea Iui Achim, cu ceva mai 
multă muncă dfn partea lui 
Peronescu și Cotormanf, sco
rul ar fi putut II mul! mai 
mare. Băieții mei au uitat că

Ștîinfa a cîștigat 
cu multe emoții

Echipa Știința Petroșani, a- 
flată în cursa pentru cîștigarea 
dreptului de a participa la ba
rajul dp promovare în divizia 
B, a întîlnit duminică, pe te
ren propriu, pe Mureșul Luduș, 
formație situată pe ultimul 
loc in clasamentul seriei a VI a 
a diviziei C.

O victorie asupra studenți
lor le-ar fi mărit oaspeților 
șansele de a scăpa de retrogra
dare. în timp ce un succes al 
gazdelor le-ar fi consolidat 
acestora poziția de lider. Pînă 
la urmă a cîștlgat Știința cu 
2—1, dar cu cîte emoții...

Și aceasta datorită compo- 
nenților săi care nu evoluat 
din nou nesatisfăcător în fața 
propriilor suporteri. Excepție a 
făcut doar mijlocașul Știr care 
a jucat foarte bine, a fost 
omniprezent pe tot terenul, a 
distribuit mingi utile atacan- 
ților dar caro le-au pierdut cu 
ușurință în fața porții adverse.

Fotbaliștii de la Mureșul Lu

PRONOSPORT
Concursul nr. 21 din 25 mai 1969

1. Ungaria — Cehoslovacia I
2. Dinamo București — U.T.A. 1
3. „U“ Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 1
4. Jiul — Steaua 1
5. Crișul — Petrolul 1
6. „U“ Craiova — Rapid 1
7. Politehnica — Farul 1
8. Vagonul — Dinamo Bacău X
9. Dunărea — Portul 1

10. Progresul Brăila — Oțelul Galați X
11. C.S.M. Reșița — Politehnica Tim. 1
12. C.F.R. Timișoara — Industria Sîrmei 1
13. Gaz Metan — Metalul Tr. Severin I

FINAL DRAMATIC
Toată lumea știa dinainte că 

meciul dintre Știința Petroșani 
și C.S.M. Reșița e greu pentru omhnlo o/'hîr.o Pont™ 

duș au abordat jocul cu mul- 
1ă energie decizie. El au fost 
mai rapizi, au dezvăluit multe 
subtilități tehnice șl tactice șl, 
drept consecință, au fost po 
punctul să producă chiar (1 
surpriză. In finalul partidei ei 
au organizat multe faze de 
mare tensiune la poarta Iul 
Marincan, supunind apărarea 
adversă la grele încercări. Iată 
citeva faze mai interesante din 
joc. In minutul 1, Mathe șu
tează din apropiere in portar, 
mingea îl revine tot lui, dar o 
trimite pe lingă bară. Peste 
două minute, oaspeții au posi
bilitatea do a înscrie prin Drâ- 
gbici, dar acesta ratează copilă
rește. După ce Pănescu și Ră- 
sădeanu irosesc ocazii deose
bit de favorabile, gazdele în
scriu primul gol în minutul 
17 prin Mathe, care a fructifi
cat o centrare Ideală a Iu! 
Știr. Tn minutul 25, oaspeții 
egalează prin Rășinaru. Peste 
numai 5 minute, același Răș!- 

împingă pe studenți cu putere 
înainte. Cosma înscrie de două 
ori în stilul său caracteristic și 

naru expediază un șut puter
nic la poarta iul Marincan, 
dar mingea șterge bara trans
versală. Tn minutul 32, Răsă- 
dennu a săltat mingea peste 
portar, ieșit să-i micșoreze un
ghiul, dar balonul, (lupă re a 
depășit linia porții, a fost de
gajat rapid do către fundașul 
Timaru. Fiind departe de fază, 
arbitrul de centru n-a acordat 
golul. Studenții înscriu golul 
victoriei în minutul 65 prin 
Bulbucan, apoi opresc motoa
rele, perm ițind oaspeților să 
atace cu Insistență poarta lui 
Marincan. Numai Imprecizia în 
șuturi a oaspeților a făcut ca 
scorul să nu se mal modifice 
pînă In final.

Arbitrul Florian Dumitru 
din Craiova a condus urmă
toarele formații i Știința : Ma
rincan — Popovici, Izvernarl, 
Tudor, Varhonlc, — Munteanu, 
Știr — Mathe, Răsădeanu 
(Mercureanu), Bulbucan, Pă
nescu. Mureșul: Domokos — 
Buzău B., Stoica I, Hagău, Ti- 
mani — Stoica II, Lechințău, 
Buzău Z. — Drăghici, Cocloar- 
bă, Rășinarii.

C. MATEESCU

Etapa 
viitoare

Farul — „U“ Cluj
Crișul — Jiul
Steaua — Rapid
U.T.A. — F.C. Argeș 
Politehnica — Dînamo Bacău 
Dinamo Buo. — Progresul 
Petrolul — Vagonul
„U* Craiova — A. S. A. 
Tg. Mureș 

gol splendid, consemnează vic
toria echipei sale i 16—15 pen
tru Știința. Visul reșițenilor
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17.38 Telex Tv.
17,35 Ecranul cu păpuși. ,.Ri- 

că cpurlcă" de G. Stan- 
cu. Prezintă colectivul 
teatrului de păpuși din 
Iași.

17,50 Limba engleză. Lecția 
59.

18.15 Pentru pionieri și șco
lari : .Detectivi prin... 
telescop" — emisiune 
muzical-dlfltractlvă.

18.45 „Cinrf aud cucul cîn- 
tind*. Muzică populară 
românească Interpretată 
de Maria Ciobanii șl 
Pop Simion.

19.00 Din lumea științei.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Scară de teatru. -Fru

moasa duminică de sep
tembrie- de Ugo Bettl.

22,10 Prim plan. F. Brunca 
— Fox.

22.30 Itinerar european. .Ce
sar și mitologia ma
șinii".

22.45 Un vals de Strauss t 
„Dunărea albastră".

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 28 MAI

PROGRAMUL It

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 5,30 Jurnal a- 
grar; 6,05—9,30 Muzică și ac
tualități; 9,30 Viața cărților; 
10,05 Muzică; 10,10 Curs de 
limba germană Ciclul II, lec
ția a 33-a; 10,30 „In pădure" 
— povestire muzicală pentru 
cei mici; 10,45 Muzică popu
lară; 11,05 Ora specialistului; 
11,25 Poemul simfonic „Ma
rea Neagră" de Al. Pașcanu; 
12,00 Muzică ușoară de Flo
rentin Delmar: 12,15 Cronica 
muricală: 12,30 întâlnire cu 
melodia populară și Interpre
tul preferat: 13,00 Radiojur
nal; 13.10 Avanpremieră co
tidiană; 13,22 Muzică ușoară; 
14.00 Cintece populare inter
pretate de Lili Creangă: 14,10 
File de legendă: 14,35 Cu cln- 
tecul șl Jocul pe întinsul pa
triei; 15.20 Radio publicitate:
15.30 Compozitorul săptămî- 
nii; 16,00 Radiojurnal: 16.15 
Muzică ușoară: 16,40 Cin
tece de Laurențiu Profeta; 
17.00 Antena tineretului: 17,25 
Concert folcloric; 18,09 Mu
zică instrumentală: 18.10 Dez
bateri pe teme economice;
18.30 Varietăți muzicale; 19.00
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STEAGUL ROȘU

VIAȚAIN T E R N AȚ10 N AL A
Lucrările sesiunii 

Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

Cuvîntul reprezentantului României
NEW YORK 26 (Agcrpres). 

— In cadrul lucrărilor celei 
de-u 46-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., 
ambasadorul Gheorghc Diaco- 
ncscu reprezentantul perma
nent al României pe lingă 
O.N.l șeful delegației de ob
servatori români la actuala se- 
siunt ,i Consiliului, a hiat cu
vîntul' la punctul do pc c** ’’nea 
de zi privind rolul științei -și 
tehnicii in procesul dezvoltării 
economice și sociale.

El s-a referit la activitatea 
utilă Hecfășurată de Comitetul 
Consultativ al O.N.U. pentru a- 
pUcarea științei și tehnicii în 
folosul dezvoltării, pentru găsi
rea căilor și mijloacelor adec
vate prin care O.N.U, ar pu
tea sâ intensifice cooperarea in
ternațională în acest domeniu.

VIETNAMUL DE SUD

Unitățile F.N.E. au bombardat 
obiective situate în orașele nordice

SAIGON 26 (Agerprcs). — 
Forțele patriotice sud-victnamc- 
ze și-au continuat. în ultimele 
24 de ore. atacurile împotriva 
pozițiilor americano-saigoneze. 
Dintre acțiunile întreprinse de 
unit‘Sie F.N.E.. comandamentul 
american de la Saigon a reliefat 
ca „semnificative" bombardarea 
unor obiective situate in ora
șele nordice Huo. Quang Tri 
și Quang Ngai și organizarea 
unei ambuscade împotriva unei 
unități americane în apropiere 
de orașul de coastă Duc Pho. 
Șase militari americani au fost

VIETNAMUL DE SI D : 
Permanență umană in
tr-un decor ce pare ireal; 
pe o stradă din Hue, 
fosta capitală imperială 
sud-vietnameză, ruinele 
au luat locul agitației 
obișnuite și nimic n-ar 
trăda continuitatea in 
timp a unei populații 
supusă barbarelor bom 
bardamente inamice; ni
mic și totuși viața-.și 
urmează cursul obișnuit 
grație tăriei morale a 
unui popor ce-.și apără 

drepturile legitime.

Guvernul spaniol 
a revenit asupra 

„acordului 
de principiu** 

cu S.U.A.
WASHINGTON 26 (Agcrpres). 

— Spania a revenit asupra „a- 
cordului do principiu” privind 
menținerea pc o perioadă de 
cinci ani a bazelor americane 
pe teritoriul său, limitîndu-1 
la numai un an, relatează co
tidianul „Washington Post”. în 
numărul său de luni. Ziarul ci
tează surse diplomatice potrivit 
cărora scopul guvernului spa
niol ar fi acela de a revizui 
fundamental acordurile cu 
S.U.A. asupra problemei men
ținerii bazelor americane in 
Spania.

După '-um -s știe, negocierile 
diplomatice pentru reînnoirea 
acestor acorduri au fost sus
pendate la 26 martie, cînd a- 
cordurile au expirat. Un comu
nicat anunța, că cele două părți 
au realizat un „acord de prin
cipiu" pentru extinderea lor pe 
o perioadă de cinci ani. 

«fel- iia Si ADMINISTRAȚIA i Pelicani. sir. Republicii nr. 90- Tel. 1G02, 26» (Centrala cărbunelui)

Recomandările Comitetului pri
vind punerea in aplicare a pre
vederilor rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U., inițiată de 
România împreună cu alte țări, 
referitoare la cooperarea inter
națională în domeniul calcula
toarelor electronice și a tehnici
lor de calcul — a arătat repre
zentantul român — oferă pers
pective noi pentru elaborarea 
unui plan de acțiuni ale O.N.U., 
in vederea lărgirii cooperării 
internaționale în acest domeniu. 
Se va asigura astfel formarea 
de specialiști, schimbul de in
formații și documentație în ca
drul unor reuniuni internațio
nale de experți, colaborarea 
între organismele O.N.U. și in
stituțiile de specialitate din ță
rile interesate.

uciși, și 10 răniți în această 
ciocnire.

In regiunea . capitalei, lupte 
grele s-au dat, pentru a treia 
zi consecutiv, în zona orașului 
An Loc. Pînă în prezent au*fost 
scoși din luptă, potrivit datelor 
furnizate de purtătorii de cu- 
vînt oficiali de la Saigon, a- 
proximativ 60 do militari ame
ricani.

Bombardierele de tip B 52 
au efectuat duminică seara și 
luni dimineața opt misiuni, 
lansînd cantități uriașe de bom
be în regiunea saigoneză și în 
zona platourilor înalte.

Anglia se teme de Europa
Euforia britanică n-a durat 

decit cit ai bea o ceașcă de 
ceai. Cei care s-au bucurat de 
plecarea generalului de Gaulle, 
ca de sfîr.șitul unui lung refuz 
opus „vocației lor europene”, 
și-au dat repede seama că le 
zburase obstacolul favorit.

Timp de aproape 10 ani, me
najul celor doi Harold (Mac
Millan și Wilson) a constat in 
a eluda sau a cerc Europa, dar 
totdeauna Parisul era acela ca
re fixa regula jocului, permi- 
țind. intr-un anumit fel. en
glezilor să se declare frustrați. 
Și dintr-o dată, cînd veto-ul a 
fost ridicat, echipa insulară a 
apărut în plină derută, ca ju
cătorii de fotbal privați de ba
lon si care se întreabă dacă nu 
e mai bine să s- lanseze intr-o 
partidă de țintar.

O vizită a fost menită să 
transforme stînjcnrala guvernu
lui Wilson in neliniște. Invitat 
la Londra, Franz Josef Strauss 
a reamintit englezilor că acce
sul în Europa le este de acum 
înainte deschis.. O Europă nu 
numai ecnno^îcă, ci și nuclea
ră. si federată...

Această sugestie i-a făcut să 
se cutremure pe liderii labu- 

'. favorabili totuși „relațiilor 
speciale* cu Washingtonul. La 
puțin timp după plecarea lui 
Strauss. Harold Wilson s-a dez
lănțuit intr-o diatribă televiza
tă împotriva acelora caro s-au 
„umilit în fața lui de GauU - 
pentru a intra în Europa" „A- 
ceștia erau gata — a adăugat 
el — să vindă forța nucleară 
britanică prin nu se știe ce 
.x-ord cu Franța"...

Dar Strauss a lansat engle
zilor și o altă bombă cu intir- 
ziere : poziția sa față de consti
tuit, a unei federații europene, 
al cărui guvern central ar dis- 
puno'de toate puterile pentru a 
determina politica externă, po

Ședința 
Comitetului 

Mixt 
franco-român

PARIS 26. — Corespondentul 
Agcrpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Intre 19 și 23 mai a a- 
vut loc la Paris ședința Comi
tetului Mixt franco-român de 
cooperare în domeniul indus
triei mecanice și electrice. Din 
partea României a participat 
o delegație condusă de Radu 
Pascu, directorul general al 
Direcției exportului din Minis
terul Industriei Construcțiilor 
do Mașini. Partea franceză a 
fost reprezentată de Marc Co
lonna. directorul industriei me
canice, electrice și electronice 
din Ministerul Industriei.

Comitetul a examinat stadiul 
cooperării dintre cele două țări 
in domeniul industriei mecani
ce și electrice. Cu acest prilej 
au fost scoase în relief succe
sele obținute de Săptămîna teh
nicii franceze, care a avut loc 
la București între 1 și 8 oc
tombrie 1968.

Delegația română a luat con
tact cu numeroși industriași 
francezi și a discutat problema 
privind cooperarea. în special 
in domeniul mașinilor-unelte, 
elevatoarelor marilor transfor
matoare de putere, ascensoare, 
izolatoare, ansambluri de auto
matizare și materiale de tele
comunicații.

Părțile au luat notă cu sa
tisfacție de rezultatele obținute 
și au căzut de acord să se in
formeze reciproc asupra evolu
ției cooperării fvanco-române în 
industria mecanică și electrică.
S-a hotărît să se continue efor
turile pentru extinderea și dez
voltarea acestei cooperări.

După închiderea lucrărilor 
ședinței Comitetului Mixt fran
co-român. cele două părți au 
semnat un protocol care pre
vede extinderea cooperării in 
domeniul industriei mecanice 
și electrice.

litica monetară și apărarea 
continentului. Dintr-o dată, 
funcționarii de la Foreign Of
fice au crezut că un cutremur 
le dărîmă vechiul lor edificiu...

Wilson răspundea săptămîna 
trecută deputatului laburist 
Douglas Jay, care vorbea in 
Camera comunelor despre „Fe
derația europeană" : „Aceasta

om PREsn suini
nu este- o realitate, nici coca ce 
noi cerem".

Și tocmai unui ziar liberal, 
„The Guardian", care pînă acum 
ora foarte favorabil intrării An
gliei în Piața comună, i-a re
venit sarcina să exprime pu
blicului englez poziția aceasta 
cu .totul nouă Editorialistul său 
a pus în mori brutei întrrH-r-;- ; 
„Nouă șilingi- livra de unt. De 
ce ?" Nouă șilingi dacă Anglia 
se alătură Europei, cinci <ilingi 
dacă rămîne în afară. Există 
deci motive de abținere pentru 
oameni care găsesc deja că vin- 
t”l economiei suflă în mod ne
plăcut. și că cel mai mare fo
los caro s-ar putea trage din 
instanțele de la Bruxelles este 
de a face din ele un zid al pl în
gerii or pentru britanicii îndato

nigeria Noi lupte între forțele 
federale și trupele biafreze

OWERRI 26 (Agcrpres). — Un 
comunicat militar biafrez difu
zat la Owerri informează că 
instalații militare federale din 
orașul Port Harcourt au fost 
săptămîna trecută obiectivul u- 
nui raid aerian biafrez. Noi

DUPĂ LOVITURA
DE STAT DIN SUDAN

• In țară domnește o atmosferă de calm • Ae
roportul de la Khartum a fost redeschis parțial

KHARTUM 26 (Agerprcs). — 
După lovitura de stal care a a- 
vut loc duminică in Sudan, 
Consiliul comandamentului re
voluției, prezidat de generalul 
Gaafar el Numeiry, și noul 
Consiliu de Miniștri, condus de 
Abu Bakr Awadallah, au ținut 
o reuniune comună la Khar
tum, transmite postul de radio 
Omudurman. care și-a schim
bat denumirea in postul de ra
dio al Republicii Democrato a 
Sudanului.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului Comandamentului, 
care este in același timp și 
ministru al apărării în guver- 
rul Awadallah, a informat că 
în Sudan domnește o atmosfe
ră de calm și că urmează să 
fie adoptate primele măstiri 
pentru roinslaurarea vieții nor
male in țară. In acest sens, 
agențiile de presă menționează 
că* două ziare urmează să a- 
pară la Khartum (după ce du
minică toate publicațiile fuse
seră. suspendate); de asemenea.

-• -

0 delegație 
a C.C. al P.C, 

din Cehoslovacia 
a sosit

în R.D. Germană
ERFURT 26 (Agcrpres). — 

La invitația C.C. al P.S.U.G.. 
la Erfurt a sosit luni o dele
gație a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia condusă de Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C. La sosire, pe aeroportul 
din Erfurt, delegația a fost în- 
tîmpinată de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat, 
și de alte personalități, trans
mite agenția A.D.N.

R. D. Vietnam

MESAJUL 
PREȘEDINTELUI 
HO Șl MIN

HANOI 26 (Agcrpres). — In 
mesajul adresat președintelui 
Prezidiului C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, și președintelui C.C. al 
Alianței forțelor naționale, de
mocratice și pașnice din Viet
nam, Trinh Dinh Thao, ca răs
puns la felicitările adresate cu 
prilejul celei de-a 79-a aniver
sări a zilei sale de naștere, 
președintele R. D. Vietnam, Ho 
Și Min, referindu-se la căile de 
rezolvare a problemei Vietna
meze, subliniază că „soluția in 
zece puncte propusă de Comi
tetul Central al Frontului Na
țional de Eliberare este extrețț 
de rezonabilă și logică și $e 
bucură de sprijinul unanim al 
întregului popor vietnamez și 
aprobarea prietenilor săi de pe 
toate continentele".

rați. Un sondaj efectuat in pri
ma jumătate a lunii mai de 
ziarul „Daily Telegraph" scotea 
in evidență că 44 la sută din
tre persoanele întrebate apre
ciau că este preferabil să se re
nunțe la Piața comună, in timp 
ce numai 41 la sută ar dori 
să se mențină candidatura Ma
rii Britanii. ,

Liderul conservator Edward 
Heath, conștient de criza pe 
care aderarea la Europa ar an
trena-o pentru agricultura țării 
sale, recunoștea că numai re
vizuirea preturilor agricole de 
către „cei șase" ar putea jus
tifica o si mai mare circum
specție Hîn onrtea Tundrei.

Industriașii, la rîndul lor. au 
și mai puține motive de a grăbi 
pasul... Bancherii și marii pa
troni sînt însă de acord asupra 

■ -• intrarea Marii 
Britanii în Piața comună să f’’o 
însoțită de o rcaliniere a mone
delor — singura măsură care 
le-ar putea permite să îndigu- 
iască concurența (vest) germa
nă. însăși atitudinea de ezita
re a conducătorilor britanici în 
fața proiectului european tra
duce, în marc parte, neliniștea 
lor monetară. Probabil ar tre
bui, de asemenea, să se țină 
seama și de o neliniște politică, 
adesea neformulată...

(„L’Express")

lupte intre forțele federale și 
trupele biafreze au avut loc-in 
sectorul Bendc, precum și la 45 
kilometri nord de Port Harcourt 
— menționează comunicatul bia
frez. 

se anunță redeschiderea par
țială a aeroportului internațio
nal de la Khartum.

O altă măsură luată de noile 
oficialități sudaneze o consti
tuie schimbarea tuturor coman
danților militari; s-a menționat, 
totodată, că se preconizează o 
reorganizare pe sr-rfi l’rgă a 
armatei.

Comenlind lovitura de stat 
sudaneză, observatorii de presă 
apreciază că una din principa
lele cauze ale declanșării ci a 
constituit-o nerczolvarea unor 
grave probleme ale țării, și in 
primul rînd situația din cele 
trei regiuni din sud — Equa- 
toria, Ghar el Bazaz și Nilul 
Superior — undo în ultimul 
timp par să se fi înmulțit cioc
nirile dintre populație si for
țele guvernamentale.

Noul prim-ministru al Suda
nului. Abubakr Awadallah, a 
rostit duminică seara o amplă 
cuvîntare, în care s-a referit 
la situația economică a Suda
nului care, potrivit celor arăta
te de el, s-a înrăutățit în ul
tima vreme. Guvernul sudanez, 
a declarat Awadallah. conside
ră că problemele care stau în 
fața țării pot fi rezolvate nu
mai prin adoptarea unor mă
suri energice în industrie, agri
cultură. în sfera deservirii so
ciale și printr-o Dlanificare ra
țională El a arătat' că vor fi 
adootate, măsuri în vederea li
chidării somaiului, îmbunătățirii 
condițiilor de trai și do viată 
alo populației.

e scurt • Pe scurt • Pe scurt •
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„VIAȚA AR PUTEA FI CRE

ATA DE OM, PRIN SINTEZA 
GENELOR, într-un viitor foarte 
apropiat", a declarat doctorul 
american Ilar Gobin Khorana, 
laureat al premiului Nobel 
pentru medicină. „Cînd anume 
va fi înfăptuit un asemenea lu
cru, a adăugat el, nu se poate 
preciza, dar, în orice caz, spre 
o asemenea sinteză genetică 
două treimi din drum au și 
fost străbătute".

Doctorul american și-a expri
mat totodată speranța că o a- 
seinenea descoperire ar putea 
permite înlăturarea tuturor ma
ladiilor ereditare.

Doctorul Har Gobin Khorana, 
adaugă agenția France Presse, 
care transmite știrea, a obținut 
anul trecut premiul Nobcl pen
tru stabilirea codului genetic, 
formulă creditară a naturii.

Cabina spațială 
„Apollo-10“

a amerizat
• CEI TREI COSMONAUȚI AU AJUNS LA 
BORDUL PORT-AVIONULUI „PRINCE
TON" • AU FOST DOBORÎTE TOATE RE
CORDURILE PRIVIND TRANSMISIILE
\\ ASH/NGTON 26. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Luni ia ora 
18,52 (ora Bucureștiului), cabi
na spațială „Apollo-10" a urne- 
riz.at in apele Oceanului Paci
fic, încheind astfel cu un suc
ces deplin ,,repetiția generală" 
a debarcării primilor oameni 
in Lună, eveniment ce urmea
ză să aibă loc la 20 iulie a.c. 
Cele 24 de ore dinaintea ame- 
rizăiii au fost consacrate de 
aslronauții Thomas Stafford, 
Eugene Cernan .și John Young 
pregătirilor in vederea reîn
toarcerii pe Pămînt. Ei au pro
cedat la o corectare a traiec
toriei de reintrare in atmosfe
ră pentru micșorarea unghiului 
dc alac. In acest scop, motoa
rele cabinei spațiale au fost 
aprinse timp de 6-,6 secunde.

la ora 18,22 (ora Bucureștiu
lui), „Apollo-10" s-a separat 
de propulsorul ei principal. 
Cabina spațială s-a îndreptat 

Pămînt cu viteza de peste 
30 000 km pe oră. La ora 18,37 
cabina a pătruns în primele 
straturi ale atmosferei terestre 
cu viteza de 30 850 km pe oră. 
cea mai mare viteză atinsă 
vreodată de un vehicul spațial 
cu echipai uman. El a intrat 
avînd un unghi de 6.5 grade 
intr-un „culoar de siguranța" 
cu o lățime de 60 km în afara 
căruia nava s-ar fi dezintegrat 
în contact cu primele straturi 
ale atmosferei sau ar fi rico
șat pentru a se înscrie pe o 
orbită solară fără sfîrșit. Un 
minut mai tîrz.iu, legătura ra
dio cu centrul de control de la 
Houston s-a întrerupt timp de 
3 minute. Au fost aprinse re- 
Irorachclclc pentru micșorarea 
vitezei navei, iar la ora 18.46 
s-au deschis trei parașute de 
•frigare ale cabinei spațiale. ca
re au încetinit și mai mult că
derea bolidului devenit incan
descent din cauza frecării cu

R. D. GERMANA: Asamblarea containerelor pentru 
purificarea chimică a apei pentru termocentrala Thierbach 
ce se află în construcție în districtul Leipzig.

■ La Universitatea din Montpellier a avut loc DESCHI
■ DEREA EXPOZIȚIILOR „VESTIGII ROMANE ÎN DACIA"
■ ȘI „MIȘCAREA ARTISTICA DE AMATORI ÎN ROAIĂ-
■ NIA", ambele organizate de Asociația de Prietenie Franța-
■ România și de Ambasada Republicii Socialiste România din
■ Paris. La vernisajul celor două expoziții au participat :
■ Francois Chagot, președintele Asociației de Prietenie Fran- 
3 ța-România, și prof. Georges Richard, rectorul Universității

din Montpellier, reprezentanți ai autorităților locale, profe-
■ sori și studenți.

Ziarul kuweitian „Daily 
News" informează că FOSTUL 
PREMIER IRAKIAN ABDEL 
RAHMAN EL BAZZAZ A 
FOST GĂSIT MORT în celula 
închisorii din Bagdad, unde se 
afla închis din decembrie 1968, 
transmite agenția France Presse. 
El fusese arestat sub acuzația 
dc complot împotriva regimu
lui.

aerul și au redus viteza aces
tuia la 35 km pe oră. La 3 km 
altitudine au fost părăsite pa
rașutele mici și s-au deschis 
cele două parașute principale 
ale navei, care i-au micșorai 
viteza pînă la 15 km pe oră. 
După o cădere lină timp de. 
șase minute, „Apollo-10" a a- 
lins apele calde ale Oceanu
lui la o distanță de- 6.4 km de 
p_.ort-avion.ul ..Princeton", la 
513 km est de Pago-Pago, iar 
puțin mai tîrz.iu cei trei aslro- 

■ nouți au fost transportați cu 
un elicopter la bordul acestei 
nave, unde vor fi supuși con
troalelor medicale obișnuite și- 
vor beneficia, de o odihnă bi
nemeritată.

In cele opt zile de zbor în 
spațiul cosmic, echipajul ca
binei spațiale „Apollo-10" a 
parcurs o distanță do 1.2 mili
oane kilometri, a efectuai 31 
de rotații în jurul Lunii, per- 
fectlonînd manevrele de navi
gație pc care le vor ronda la 
bordul lui ..Apollo-11". Neil 
Armstrong. Edwin Aldrin si 
Michael Collins. Ei au obser
vai îndeaproape locul ales 
pentru aselenizarea nrimUor 
oameni, siluat în .Marea li
niștii". iar doi dintre ei. C^r- 
nan si Stafford, s-m aoronint. 
la bord") .modulului lunar", 
la numai 16 26 km rin ^mralda 
salclii.uii.ij natural rd Pămîntu- 
lui In limnul zborului au fost 
dohorîle țoale recordurile nri- 
vind l'rtnsmisiile. innuniinnrlu- 
se lotodaifl ora lelovi-'unii 
CO’smicr' •»> oiilori. >\u fo^1, •"'U- 
li/nio ir> omisiuni țn direct, 
tolalivind 6 .46 ore.

Ca urmare a «jiirros"’"' 'Ly- 
p1h> al misiunii lui , 
10". la Con- iz-.........iu • n-
nunlal că lansarea lui \nnUn. 
11" m direcția lunii a rămas 
stabilită deliniliv pentru dala 
de 16 iulie.
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UN ACCIDENT TRAGIC s-a 
petrecut duminică in localita
tea italiană Bolzano, in tim
pul turnării exterioarelor unui 
film in care joacă acțorul. vest- 
gernian Guenther Sachs, soțul 
actriței franceze Brigitte Bar
dot. Tinărul cascador norve
gian Johnn Tharaldscn, in 
vîrstă de 23 de ani, a căzut 
într-o prăpastie de la înălțimea 
de 40 de metri, zdrobindu-se 
de stînci, sub privirile îngro
zite ale membrilor echipei de 
filmare.

Institutul tehnologic din Cali
fornia a realizat un SEISMO
GRAF MINIATURAL care va 
fi trimis pe Marte in 1973 cu 
ajutorul navei spațiale „Vi
king". Aparatul, similar celor 
folosite pe pămînt, va putea 
funcționa și in cazul prăbuși
rii navei pe planetă. Specialiș
tii de la Institutul tehnologic 
din Pasadena declară că apa
ratul va putea studia eventua
lele mișcări s'eismice dc pe 
Marte, transmițînd in același 
timp pe Pămînt date meteorolo
gice și informații despre „bom
bardamentul" de meteoriți.

■ ■■
Din surse diplomatice de la 

Nicosia, citate de ziarul Le 
Monde, se relatează că MAREA 
BRITANIE A HOTĂRÎT SA-ȘI 
DUBLEZE SAU CHIAR TRI
PLEZE EFECTIVUL FORȚE
LOR ARMATE STAȚIONATE 
LA BAZELE DIN CIPRU. Două 
escadrile de bombardiere nu
cleare „ Vulcan-V" sînt deja 
staționate la baza âeronavală de 
la Akroliri, unde dc cîteva luni, 
au fost instalate, de asemenea, 
rachete sol-aer ..Thunderbird".

■ Sta
RAIMUNDO ONGARO, SE- 

( RETAR GENERAL AL CON
FEDERAȚIEI GENERALE A 
MUNCII DIN ARGENTINA. A 
FOST ARESTAT de poliția din 
Cordoba, localitate unde urma 
să ia cuvîntul la o întrunire 
în sprij'n'il revendicărilor miș
cării studențești. Motivul pare 
să-I fi constituit, potrivit agen
ției Associated Press, hotărîrea 
luată la sfîrșitul săptămînii tre
cute de către conducerea aces
tei organizații sindicale de a 
declara joi o grevă generală, 
simultan cu marșurile de pro
test rprn studenții intențio
nează să >e organizeze în în
treaga țară.

Trei locuitori din împrejurimile orașului canadian Mont
real au declarai că au văzut în noaptea de vineri spre 
sîmbătă mi OBIECT LUMINOS — GALBEN ȘI ROȘU — 
( ARE S-A LĂSAT DEASUPRA FLUVIULUI SAINT LAU
RENT ȘI \ DISPARI T IN SPATELE UNEI LIZIERE DE 
PCML Mărturia acestora coincide cu cea a altor 9 cetă
țeni din apropiere de Ottawa privind existența unor ase
menea obiecte zburătoare. Unul dintre ei declara că a con
statat chiar că terenul unde se presupune eă s-ar fi așezat 
acest obiect era ars, avînd forma unor cercuri cu un dia
metru de nouă metri și la o adincinie de 65 cm.

FRANȚA

Ultima 
saptamina 
a calendarului 
electoral

PARIS 26 (Agcrpres). — 
Franța a intrat. înccpind do 
luni. în ultima săptămină a ca
lendarului electoral, in situai ia 
în care, potrivii observatorilor 
și sondajelor de opinie, prin
cipalii protagoniști r&mîn Geor
ges Pompidou, cu șanse în pri
mul tur de scrutin de la 1 iu-

• • »-.?« b c’i sanse
în cei de-al doilea tur de scru
tin din 15 iunie — dacă la pri
mul nici un candidat nu va 
obține mai mult de 50 la sută 
din voturi. S-a înregistrat, de 
asemenea, o creștere a popu
larității candidatului comunist, 
Jacques Duclos. După cum s-a 
anunțat, pe lista alegerilor pre
zidențiale figurează șapte can
didați in primul fur de seru'm, 
dar cel dc-al doilea tur de scru
tin este considerat aproape o 
certitudine. Marți. Georges 
PoniDidou isi începe i
re-J' a campaniei electorale 
in -ovirfciile tării. Pentru a-, 
cceași zi a fost anunțată o de
claratradiotelevizată a lui 
Alain Poher. in care va expune 
un „program oolitic in 12 punc
te". T.a sfîrsitul săptămînii. 
Poher a precizat că intent ie

rnează ca. în cazul cînd va H 
ales să fori”nZf. i)n guvern in
terimar în frunte cu „un om 
deasupra nartidelor și politicie
nilor. dar care cunoaște bine 
problemele".

Din Roma se anunță NOI 
ACȚIUNI GREVISTE ale lu
crătorilor de la rețeaua de ra- 
dioteleviziunc, ale personalului 
de la stațiile de distribuție a 
benzinei, ale învățătorilor, lu
crătorilor din serviciile de sa
lubritate. Mișcările greviste, a- 
nunțate pentru această săptă- 
mînă pentru perioade de cite 
21 sau 48 de ore, se succed 
în ultimele sâptămîni, cuprin- 
zind diferite sectoare de activi
tate. Ele sînt organizate de sin
dicate în sprijinul revendică
rilor pentru îmbunătățirea sala
riilor și condițiilor de muncă.

K «e
Centrala sindicatelor inetalur- 

giștilor din Spania a cerut dez
baterea în Cortes (parlament) 
a proiectului unui nou cod ai 
muncii. Observatorii apreciază 
această acțiune drept „MANI
FESTAREA CEA MAI UNANL 
MĂ DIN l LTIMII ANI" \ 
DEZAPROBĂRII POLITICII 
SOCIALE A GUVERNULUI, 
alît din partea opoziției, cit si 
a unor grupuri din sinul re
gimului actual. In decembrie 
1966, populara spaniolă a a- 
probat. în cadrul unui referen
dum, modificarea „legilor or
ganice" ale țării, urmînd ca in 
iunie 1967 să se procedeze la 
o revizuire a codului muncii. 
Aceasta a fost însă tergiver
sată. Principala revendicare a 
muncitorilor spanioli este insti
tuirea unor sindicate libere.

■ ■■
La plecarea sa spre Teheran, 

unde va avea întrevederi cu 
șahul Iranului și va particina 
la reuniunea organizației 
C.E.N.T.O., Michael Stewart, 
' ■NISTRUL BRITANIC AL A- 
FACERILOK EXTERNE, S-A 
PRONUNȚAT ÎN FAVOARE! 
RETRAGERII TRUPELOR BRI
TANICE DIN GOLFUL PER
SIC, arătînd că „stabilitatea în 
această regiune nu poate fi 
menținută prin prezența mili
tară". In c“ privește retragerea 
♦ •■apelor britanice do la „ost <1p 
Suez", angajament pe care Ma
rea Britanic urmează să-l în
deplinească din motive do om- 
nomie. pînă în anul 1971. Mi
chael Stewart a contrazis n>—c. 
tul de vedere a< liderului opo
ziției, Edward Heath, după ca
re teritoriile din Golful Persic 
nu ar dori retragerea trupelor.

PRIMELE REZULTATE ALE 
ALEGERILOR PENTRU ADl- 
NARII E DEPART VMENT M.E 
DESFĂȘURATE DUMINICĂ ÎN 
.-V Z’’ERI V indică o participare 
medie la vot de aproximativ 
80 la sută. In int-oasa țară au 
funcționat l> 600 rfo birouri de 
vot. alegătorii trebuind să alea
gă 661 din cei 1322 de candi
dați înscriși pe listele electo
rale. Rezultatele definitive ale 
alegerilor urmează sfi fie date 
publicității in cursul zilei de as
tăzi.


