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DESCHIDEREA CONSFĂTUIRII PE TARA 
A LUCRĂTORILOR DIN COPIERI 

Dezvoltarea Comerțului Socialist și sarcinile ce-i revin 
din documentele Congresului al IX-lea al P.G.R.

Expunerea prezentată de tovarășul Janos Fazekas

ta iiwlml [. F. i. 
Ptlioini
Ceferiștii studiază 
geografia patriei

Intr-o ședință a grupei sindicale, 
ținută pe la începutul anului în 
curs, muncitorii de la atelierul de 
zonă C.F.R. și-au manifestat dorința 
de a cunoașle. amănunțit geografia 
patriei. Pentru a Ie veni în ajutor, 

comitetului sindicatului pe 
complex a luat inițiativa organizării 
unui lectorat de cultură generală 
care să aibă ca obiect de studjp 
geografia. Lectoratul este patronat 
de Școala generală nr. 3 din Petro
șani și are ca temă de studiu „Geo
grafia Republicii Socialiste România“. 
Pînă în prezent, în fața celor 60 de 
lucrători feroviari care participă la 
lectorat au fost prezentate expune
rile : „Așezarea geografică și re
lieful țării noastre“; „Clima și hi-

Consfătuirea pe tară a lucrători
lor din comerțul socialist își desfă
șoară lucrările sub semnul entu
ziasmului și hotărîrii cu care în
tregul nostru popor muncitor a 
pornit la îndeplinirea sarcinilor nou
lui plan cincinal — etapă superioa
ră în procesul desăvîrșirii con
strucției socialiste — la traducerea 
în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Făcînd bilanțul realizărilor din 
anii șesenalului și stabilind liniile 
directoare ale progresului continuu 
al economiei naționale, căile înflo
ririi multilaterale a României So
cialiste, Congresul al IX-lea a fixat 
eter locul și rolul comerțului în 
mersul nostru. înainte, acordând o 
atenție deosebită dezvoltării și per
fecționării Iui.

Ca rezultat al aplicării consec
vente a politicii economice a parti
dului nestru și a eforturilor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în anii șesenalului a 
continuat în ritm susținut industria
lizarea țării, a crescut gradul de 
valorificare a- resurselor naturale, 
agricultura socialistă a dobîndit 
succese pe drumul folosirii mai in
tensive a posibilităților de care 
dispune, s-a asigurat dezvoltarea 
proporțională, ~ echilibrată șl mereu 
ascendentă a întregii economii.

R îlizările obținute în acești ani 
au creat o bază trainică succeselor 
viitoare. Noul plan cincinal, adop
tat de Congres, deschide perspective 
și mai luminoase pe calea înflori
rii patriei, a progresului material 
și spiritual, a bunăstării și fericirii 
întregului popor.

In condițiile avîntului general al 
eqonomiei, a sporirii producției in- 
Astriale de 2,25 ori și a producției 
agricole cu 13 la sută, venitul na
țional în 1965 a fost de 1,7 ori mai 
mare decît în 1959, ceea ce a creat 
posibilități pentru creșterea venitu
rilor bănești ale populației de la 
orașe și sate. Pe această bază, des-

mărfuri prin comerțul 
fost în 1965 de aproa-

facerile de 
socialist au 
pe 2 ori mai mari ca în 1959, rea- 
lizîndu-se un ritm mediu anual 
creștere de peste 11 la sută.

Vorbitorul a arătat apoi că 
1965 nivelul vînzărilor față de anul 
1959 a crescut la pîine, făină și 
produse făinoase cu 58 la sută, la 
carne și produse de carne cu 19 
la sută, ulei comestibil cu 75,2 la 
sută, pește proaspăt și conservat cu 
124 la sută, lapte cu 123 la sută, 
zahăr cu 34 la sută, conserve de 
legume cu 169,4 la sută, țesături 
și confecții din bumbac cu 24 la 
sută, țesături și confecții de lînă și 
mătase cu 41 la sută, încălțăminte 
din piele cu 64,8 la su-tă, aparate 
de radio cu 64 la sută, televi
zoare de 10 ori, frigidere de peste 
23 ori, mașini de spălat rufe de 
peste 3,6 ori, mobilă de peste 2,6 
ori.

Datorită schimbărilor structurale 
intervenite în viața social-economică 
a satelor, noastre, în urma coope
rativizării agriculturii, însemnate 
creșteri s-au înregistrat și la vîn- 
zările în mediul rural. Aceasta se 
reflectă în ponderea cheltuielilor 
bănești pentru cumpărări de măr
furi prin comerțul socialist, care a 
atins peste 80 la sută din totalul 
cheltuielilor făcute de țărănime, 
față de 66 la sută în 1959.

In continuare vorbitorul a subli
niat eforturile pe care le depune in
dustria noastră pentru îmbunătăți
rea continuă a calității produselor 
și îmbogățirea sortimentelor.

In anii șesenalului s-au produs 
însemnate schimbări calitative în 
baza tehnico-materială a comerțului 
socialist. Au fost luate măsuri com
plexe pentru extinderea, îmbunătă
țirea și modernizarea rețelei co
merciale. S-au construit și dat în 
funcțiune peste 5 000 magazine 
unități de alimentație publică, 
cum și noi depozite. Au fost 
dernizate 
unor orașe

de

Ploiești, Baia Marecău, Galați, 
altele și s-au dat în funcțiune ma
gazine moderne în toate cartierele 
nou construite în țară. In numeroa
se localități din mediul rural s-au 
ridicat complexe comerciale și ma
gazine universale noi. O largă ex
tindere a cunoscut-o dotarea unită
ților comerciale cu utilaj și mobi
lier modern.

In expunere se subliniază că da
torită eforturilor susținute și per
severente pe care lucrătorii din co
merț le-au făcut pe linia creșterii 
productivității muncii, a reducerii 
cheltuielilor de transport și a ce
lor administrativ-gospodărești, au 
fost reduse sistematic cheltuielile de 
circulație îndeplinindu-se sarcinile 
trasate de Congresul partidului, ceea 
ce a contribuit în mod hotărîtor la 
întărirea și ridicarea rentabilității 
activității comerciale.

Dezvoltarea în ritm susținut a in
dustrializării 
ridicare a 
noastre ne 
planului de
tru aprovizionarea populației un im
portant fond de mărfuri.

După ce a subliniat că volumul 
desfacerii de mărfuri 
pînă 
sută, 
1970» 
1965
nă cu 40,2 la sută, carne 
duse din carne cu 63,2 la sută, ulei 
cu 74,7 la sută, lapte cu 54,5 la 
sută,
zahăr și 
la sută, 
89,8 la 
cu 42,4 
cu 43,6 
La sută,
încălțăminte cu 44,4 lă sută, 
rate de radio cu 68 la sută, 
vizoare 
87,4 la 
cu 77,9 
sută.

Așa cum se sublinia în raportul 
prezentat la Congresul al IX-lea de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist 
mărfuri 
ță cere 
ganelor
a tuturor 
ciale“.

In lumina acestei indicații — a 
spus vorbitorul — este necesar să 
ne oprim asupra problemelor mai

și

socialiste și continua 
producției agriculturii 
permit ca în perioada 
5 ani să asigurăm pen-

va crește 
în anul 1970 cu 50—55 la 
vorbitorul a arătat 
nivelul -vânzărilor 

va crește la pîine

că în 
față -de 
și făi- 
și pro-

brînzeturi cu 78,9 la sută, 
produse zaharoase cu 53,7 
conserve de legume cu 

sută, țesături de 
la sută, țesături 
la sută, tricotaje 
confecții cu 70,2

bumbac 
de 
cu 
la

centrele comerciale 
ca : Suceava, Iași,

și 
pre- 
mo- 
ale 
Ba-

lînă 
91,9 

sută, 
apa- 
tele-

cu 88,4 la sută, frigidere cu 
sută, mașini de spălat rufe 
la sută, mobdă cu 67,3 la

drografia României Socialiste“; 
„Flora și fauna“ etc.

Recenzii

expunerea

acest co- 
romanelor 

„Pămînt 
de Satiriu Dîda. Prima

Bobinatoarea Munteanu Ma- 
ria este una dintre muncitoa
rele harnice de la secția 3-a 
bobina] Viscoza Lupetii. Ea de
pășește lună de lună sarcinile 
de plan.

Una dintre formele cele mai ac
cesibile de a lua contact cu con
ținutul unei cărți, de a o populariza, 
este recenzia. Cunoscînd acest lu
cru, la indicația comitetului sindica
tului, pe lîngă biblioteca C.F.R. s-a 
format un colectiv care se ocupă de 
alcătuirea recenziilor și 
lor.

In ultimele două luni, 
lectiv a făcut recenzia
„Oțelul“ de C. Chiriță și 
însângerat" 
recenzie a fost expusă în fața lucră
torilor atelierului secției L 5 de că
tre tov. Somănescu Ioan, responsa
bil cultural în biroul grupei sindi
cale respective, cea de-a doua re
cenzie a fost audiată de salariații 
atelierului de zonă și cei ai Miș
cării C.F.R. Ambele recenzii s-au 
bucurat de apreciere din partea 
celor peste 100 de auditori.
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Sondorii își respectă cuvîntut
Biruind greutățile u- 

nei primăveri caprici
oase, sondorii secției 
de ioraj „Valea Jiului 
Vest" a I. E. 
ra-Deva își 
cuvintul dat 
jul stabilirii

In sala Palatului Marii Adu
nări Naționale au început joi 
lucrările Consfătuirii pe țară 
a lucrătorilor din comerțul 
socialist, convocată de C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrări iau parte peste 
800 de delegați și invitați — 
lucrători din magazine, din u- 
nități de alimentație publică și 
hoteluri, merceologi și alți spe
cialiști, cadre de conducere din 
diferite întreprinderi și organi
zații comerciale de stat și co
operatiste, reprezentanți ai mi
nisterelor și ai unor întreprin
deri producătoare de bunuri 
de consum.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și 
de stat.

Participanții Ia lucrările 
Consfătuirii au întîmpinat cu 
puternice și îndelungi aplauze 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheorgbe Apos
tol. Alexandru Biriădeanu, Emil 
Bodnăraș Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorgbe Rădutescu, Leonte 
RaUtu, Ștefan Voitec, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovid, Ja- 
nos Fazekas, Vasile Vilcu, Ma
nea Mănescu.

Cuvîntul 
fost rostit 
Răiitu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a spus:

A intrat în practica partidu
lui nostru de a se consulta cu 
un cerc larg de specialiști și 
alți oameni ai muncii în toate 
problemele construcției socia
liste. O astfel de consultare re
prezintă și consfătuirea noas
tră, al cărei obiectiv este sîț 
treacă în revistă realizările ob
ținute în domeniul comerțului 
și, valorificînd experiența po ■ 
zitivă acumulată, scoțînd la 
iveală neajunsurile ce trebuie 
înlăturate,, să prilejuiască un 
cuprinzător schimb de păreri a- 
supra multiplelor probleme e- 
conomice 
comerțului

Prezența 
tűire a
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, și a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și' de stat constituie 
un semn al atenției și prețuirii 
de care se bucură munca de
votată a lucrătorilor din co
merț, contribuția lor valoroasă 
la dezvoltarea economiei noas-

. tre socialiste.
Continua îmbunătățire a cir-

de deschidere a 
de tovarășul Leonte

și organizatorice ale 
socialist.
la această consfă- 

tovarășului Nicolae

(Continuare in pag. 4-a)

I

Român, „volumul sporit de 
ce vor fi desfăcute pe pia- 
îmbunătățirea activității or- 
de conducere a comerțului, 

organizațiilor comer-

(Continuare in pag. 2-a)

Hunedoa- 
respectă 

cu prile- 
angaja- 

mentelor în întrecerea 
socialistă. După numdi 
un trimestru de muncă 
rodnică, angajamentele 
lor, luate în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări 
a creării Partidului Co
munist Român, au fost 
îndeplinite apfoape în 
întregime. Față de 80 
metri fizici — cit preve
dea angajamentul — 
au fost forați 70 de me
tri ; fizici, iar angaja
mentul la metri con
venționali a fost deja 
depășit cu 16 la sută. 

O scurtă discuție „cu 
tovarășul Popescu Du
mitru, șeful șantierului 
de foraj Uricani, ne o- 
rierilează spre brigăzile 
sondelor evidențiate. 
Pornim la drum. Prima 
țintă e sonda. 5 668 din 
cîmpul minier Bărbă- 
teni. Maistrul Lihu Ioan, 
șeful brigăzii, ne con
duce la sondă. In jurul 
ei-— forfotă. Șeful son
dor îi raportează mai-

strului că forajul se 
desfășoară normal, la 
adîhcimea de 930 m. 
Pe graficul cu indica
torii planului lâ zi sînt 
înscrise cifre conclu
dente. In primele 11 
zile ale lunii aprilie 
brigada sondei a forat 
7 m fizici de puț peste 
planul de producție la

Aceasta este o 
inițiativă de-a

sondorilor bri-

CARNET
zi. Cu astfel de reali
zări nu-i exclus ca 
membrii brigăzii — Ol- 
leanu Alexandru, No
rocel Dumitru, Braicu 
Virgil, Cucu Adrian, 
Cărămidarii Năsțase. 
Sofa Sandu, Păun Ale
xandru, Răuț Vasile — 
să fie declarați din nou 
evidențiați in întrece
rea socialistă (a patra 
oară in acest an). în
trebat despre modul 
cum a muncit brigada, 
comunistul Lihu ne re- 
latază pe scurt : „Fora
jul a decurs în general 
bine. Am întîmpinat 
însă și unele greutăți. 
In zilele cind drumul 
pe care circulă tracto
rul spre sondă este 
desfundat de ploi, son-

dorii care intră in 
schimb, fie noapte fie 
zi, transportă ei mate
rialele și carburanții de 
sub deal pînă sus, Ia 
sondă, 
veche 
lor“.

Deci
găzii le slnt caracteris
tice două atribute: 
hărnicie și inițiativă.

A doua sondă pe ca
re o vizităm — 5665. 
Locația se găsește in 
cimpul minier Lupeni. 
Condițiile de aprovizio
nare sînt optime aici. 
Planul forajelor la zi 
este depășit cu 30 la 
sută; 18 m fizici au fost 

'forați peste planul la 
zi. Facem cunoștință cu 
șeful brigăzii, maistrul 
Ștefănoiu Grigote și cu 
sondorii din schimbul 
I. Brigada a ciștigat 
doi ani ia rind titlul de 
fruntașă in întrecerea 
socialistă, iar în acest 
an vrea să-l cîștige din 
noii, in cuvinte simple, 
sondorii manifestă ho
tărî rea de a-și îndeplini 
angajamentele. Iar fap
tele confirmă că ei îș’ 
respectă cuvintul.

V. STRÂUȚ

Pe acest sche
let elastic se vor 
ridica cele 9 ni
vele ale blocului 
F 8 de la Vulcan.

Echipa de fie- 
rar-betoniști con
dusă de N. Nis- 
tor montează sub 
controlul maistru
lui Rusu Petre 
(dreapta) armă
tura blocului.

Foto :
N. Moldoveanu
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Deschiderea Consfătuirii pe fără 
a lucrătorilor din comerț

EXPUNEREA 
DE TOVARĂȘUL

(Uratare din pag. t*a)

¡Mțtftantț, pentru ca pe baza învă- 
IWhtelar ee se desprind să putem 
perfd<l| dns $1 ridica nivelul și efi- 
ctekt* comerțului.

Amputarea fondului de marfă, 
alft Cantitativ, cit și calitativ con- 
SUIuia sarcina principală in acest 
do**aiu, ceea ce impune, pe lingă 
îmbunătăți rea în continuare a acti
vității comerciale, o atentă urmă
ri»» și cunoaștere a cererii de 
Birturi a populației in toate regiu
nile și irealitățile țării și influen
țarea pozitivă — pe această bază 
— a producției.

Trebuie spus că în activitatea co
merțului nostru, atît la Ministerul 
Comerțului interior și Centrocoop, 
cît si la organele locale dăinuie de 
multi ani neajunsuri in organizarea 
stialterii și cunoașterii cererii de 
consum a populației.

Studierea științifică a cererii de 
consum și reflectarea ei cît mai 
justă în comenzile date industriei 
r prezintă nu numai o sarcină eco
nomică de excepțională importantă 
ce revine comerțului, dar în egală 
măsură exprimă și o mare răspun
dere politică. In funcție de volumul 
acestor cereri, industria dezvoltă 
capacități de producție, construiește 
noi unități, stabilește proporții între 
diferitele sale subramuri care pro
duc mărfuri pentru consumul popu
lației.

Este deci absolut necesar ca or
ganele comerciale să îmbunătățeas
că substanțial formele de organizare 
Si metodele de studiere sistematică 
a cererii de mărfuri, acțiune la 
care să fie antrenați toți lucrătorii 
de ia centru și pînă la magazine 
Stadiul consumului trebuie să se 
faci pe baza cunoașterii îndeaproape 
a evoluției veniturilor bănești ale 
populației și a modificărilor ce in
tervin în structura acestora. Fondul 
de marfă trebuie astfel stabilit în- 
efi el să satisfacă cererile tuturor 
categoriilor de cumpărători.

te același timp, în activitatea de 
studiere a cererii populației trebu
ie sâ-și spună cuvîntul și furnizo
rii de bunuri de consum. Industria 
bu poate și nu trebuie să se limi
teze numai la primirea și exami
narea comenzilor prezentate de co- 
merț, ci este datoare să facă cerce
tări proprii și să cunoască tendin
țele în structura cererii de mărfuri 
a populației, pentru a putea veni 
te mod operativ în întîmpinarea co
merțului

O aprovizionare ritmică și într-un 
sortiment variat necesită formarea 
nnor stocuri de marfă în rețeaua 
comercială. Una din lipsurile ce 
s-au manifestat în această privință 
a fost aceea că o serie de organi
zații comerciale au evitat constitui
rea stocurilor de mărfuri, chiar cînd 
tnăsura era impusă de necesitatea 
bunei aprovizionări a populației.

Pe de altă parte, volumul actual 
al stocurilor din comerț arată că, 
îndeosebi la produsele nealimentare, 
sînt necesare măsuri mai eficace, 
pentru ca cea mai mare parte a 
mărfurilor să se găsească în maga
zine și nv în depozite.

Consumatorii își manifestă cu jus
tificată îndreptățire nedumerirea fa
tă de felul cum sînt aprovizionate 
unele unități comerciale. Se întîm- 
plă ca un obiect care îl găsești 
astăzi în magazine să nu-l poți 
procura și în următoarele zile, de
oarece între timp stocul a fost e- 
puizat, iar reîmprospătarea lui nu 
s-a făcut la timp.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că, dogi în trimestrul I al acestui 
an Ministerul Comerțului Interior și 
Centrocoop au realizat importante 
depășiri la planul de desfacere, to
tuși s-au menținut îneă unele go
luri te desfacere. De pildă, a lipsit 
încălțămintea din unele magazine, 
deși te depozitele cu ridicata erau 
în slec 2 milioane perechi; de a- 
sbmmi, s-a făcut simțită lipea 
ciorapilor pentru femei și altor pro-

PREZENTATA 
JANOS FAZEKAS
duse, datorită aprecierii greșite a 
necesarului de către M.C.I.

De ce Ministerul Comerțului In
terior, Centrocoop și direcțiile co
merciale ale sfaturilor populare re
gionale nu intervin cu mai mulță ho- 
tărîre pentru à pune capăt subapre
cierii de care dau dovadă responsa
bilii de pnităti atunci cînd trec cu 
vederea aprovizionarea magazine
lor cu unele obiecte care, deși au 
o mai mică greutate în planul va
loric, totuși sînt mult solicitate de 
populație ca de pildă încălțăminte 
ușoară, o serie de articole mărunte 
de folosință curentă — perii, șer
vețele ele. — mărfuri de uz larg la 
sate — lanțuri, sîrtnă, topoare, fe- 
răstraie, foarfeci de vie Și altele Ï

Subliniind că este o lege obli
gatorie a activității unui comerț mo
dern, bine organizat, ea structura 
fondului de marfă să corespundă 
cerințelor de sezon, îndeosebi la 
produsele industriei ușoare, vorbi
torul a arătat că nu întotdeauna 
este respectată această cerință. De 
asemenea ș-a referit la unele lip
suri în ce privește aprovizionarea 
cu legume și fructe a unor raioane 
deficitare la aceste produse, pre
cum și la faptul că magazinele de 
specialitate nu sînt continuu apro
vizionate cu piesele de schimb ne
cesare obiectelor de folosință în
delungată.

Pentru înlăturarea lipsurilor — 
se arată în expunere, este abso
lut necesar să fie întreprinse mă
suri hotărîte la toate verigile spre 
a ridica răspunderea lucrătorilor 
comerciali în stabilirea comenzilor 
și în satisfacerea cerințelor de 
con&um ale populației, concomi
tent cu instituirea unui control în 
muncă,

De asemenea va trebui ca în vi
itor să se acorde o mai mate a- 
tenție așezării și repartizării fon
dului de marfă pe teritoriu, pe sis
tăm© comerciale și întreprinderi; 
să se țiină seama de tradițiile lo
cale de consum ale populației de 
la orașe și sate și să existe o grijă 
tțțai mare pentru justa dimensio
nare a stocurilor din comerț șl co
relarea lor cu volumul de desfa
ceri al magazinelor.

In strînsă legătură cu aceste sar
cini, organele comerciale trebuie 
să se preocupe îndeaproape și cu 
formarea stocurilor de iarnă la pro
dusele alimentare.

Formarea și repartizarea stocu
rilor în comerț va trebui să fie 
sprijinită mai mult și prin îmbună
tățirile ce trebuie aduse sistemu
lui de finanțare și creditare prac
ticat în acest domeniu.

O problemă de cea mai mare 
importanță pentru activitatea co
mercială o constituie îmbunătăți
rea relațiilor dintre industrie și co
merț, stabilirea unor forme de le
gătură simple, directe șl operative, 
care să permită adaptarea neîntîr- 
ziață la modificările care ău loc 
în structura consumului.

Pornind de la primatul produc
ției, ca factor determinant în pro
cesul reproducției socialiste lărgi
te, nu trebuie totuși neglijat rolul 
ce revine consumului, ca scop fi
nal al producției, pin acest punct 
de vedere, consumul nu poate și 
nu trebuie conceput ca un proces 
pasiv, ca o consecință automată a 
producției ci ca un factor activ, 
care, la rîndoi său, exercită o in
fluență stimulatoare asupra produc
ției.

Locul precumpănitor pe care îl 
dețin mărfurile în creșterea nive
lului de trai se poate aprecia șt 
din faptul că peate 80 la sută din 
cheltuielile bănești ale populației 
se efectuează prin comerțul socia
list. Aceasta subliniază șl mai mult 
importanța pe care trebuie să o 
acordăm relațiilor dintre producție 
și consum și, te cadrul acestora, 
raporturilor Antre industrie și co
merț.

Faptele ototl MM că NEMNOlul 
QmmhuMI Interior șt OMttocMR 
au tocă slabe legături cu mjeiste- 

role furnizoare, ceea ce nu poate 
să nu aibă efecte negative asupra 
întreprinderilor din subordine, ca
re și ele, lg rîndul lor, sînt încă 
departe de a avea raiații strînse 
eu întreprinderile furnizoare.

Ö serie de întreprinderi, direcții 
comerciale regionale și direcții ge
nerale din Ministerul Comerțului 
Interior și Centrocoop obișnuiesc 
încă să pună multe din propriile 
lipsuri pe seama așa-ziselor „con
diții obiective". In loc să ia ati
tudine hotărîtă contra neajunsuri
lor care se manifestă în activitatea 
ce o desfășoară, ele au tendința 
să observe mai curtad lipsurile și 
greșelile altor organe.

Experiența a dovedit că aplica
rea sistemului contractelor econo
mice, ca formă principală de legă
tură dintre industrie și comerț, este 
corespunzătoare; prin contracte co
merțul are posibilitatea de a in
fluența direct producția. In ultimii 
ani s-au adus o serie de îmbună
tățiri sistemului de contractare, în 
sensul restrîngerii numărului de 
produse repartizate centralizat și 
a creșterii inițiativei locale, pre
cum și în privința perioadelor de 
încheiere a contractelor, în func
ție de scaonalitatea și natura pro
duselor. Aceste îmbunătățiri s-ati 
reflectat pozitiv în aprovizionarea 
cu mărfuri a populației,

Cu toate acestea, unul din nea
junsurile mari care se răsfrînge 
negativ asupra activității comerțu
lui și care nu a fost combătut la 
timp de către Ministerul Comerțu
lui Interior și de Centrocoop îl 
constituie încă slaba disciplină 
contractuală. Organizațiile comer
ciale știu încă prea puțin să mî- 
nuiască contractul, ca instrument 
economic cu ajutorul căruia să in
fluențeze și să determine ritmul 
livrărilor, sortimentul și calitatea, 
factori care condiționează buna a- 
provizionare a rețelei comerciale. 
Ministerele producătoare trebuie 
să se preocupe și ele cu toată răs
punderea de această problemă, să 
imprime întreprinderilor furnizoare 
cea mai mare grijă și atenție față 
de executarea ritmică a livrărilor 
și respectarea riguroasă a tuturor 
prevederilor contractuale.

Un pas înainte pe linia întăririi 
relațiilor contractuale dintre indus
trie Și comerț ar însemna organi
zarea încheierii contractelor eco
nomice înainte de definitivarea pla
nurilor anuale de stat. In aceste 
condiții s-ar crea posibilitatea co
relării mai eficiente a planului în
treprinderilor industriale cu rezul
tatele contractărilor de mărfuri, 
s-ar putea lua din timp măsuri su
plimentare pentru completarea re
surselor de materii prime și auxi
liare, de utilaje și materiale nece
sare producției, spre a fi satisfă
cute la nivelul cerințelor cantită
țile de mărfuri contractate, in sor
timentul și la termenele stabilite 
de comun acord.

Măsurile hotărîte de partid ca 
planul cincinal să fie defalcat și 
aprobat pe ani, la nivelul ministe
relor, regiunilor și întreprinderilor, 
creează condiții deosebit de favo
rabile pentru îmbunătățirea relați
ilor dintre industrie și comerț, pen
tru încheierea din timp a contrac
telor. Totodată, aceasta permite 
mai buna repartizare a fondului de 
marfă, în raport cu dezvoltarea so- 
cial-economică a regiunilor, raioa
nelor, orașelor și satelor și creea
ză efectiv premisele corelării lo
cale a prevederilor planului de 
desfacere, adică practic devine po
sibilă elaborarea pe regiuni a ba
lanței de venituri și cheltuieli a 
populației, corespunzător căreia să 
se fundamenteze necesarul fondu
lui de marfă. In noile condiții va 
putéa fi elaborat și pe plan local, 
în perspectiva a cinci ani, progra
mul dezvoltării și modernizării re
țelei de desfacere cu amănuntul și 
cu ridicata.

O sarcină economică centrală a 
industriei și a comerțului este a- 
ceea de a se preocupa în conti
nuare cu toartă atenția de diversi- 
ficarea sortimentelor și ridicarea 
calității produselor. Vor trebui a- 
duae hniruaătățirL sistemului actual 
de WBotogore e produselor noi. Or- 
gaMite oMMTctale, în strînsă legă
turi eu oaie »le industriei, trebuie 
să vegheze oa o dală cu introdu

cerea noilor sortimente să nu dis
pară din consum acele mărfuri ca
re sînt solicitate de cumpărători.

O serie de lucrători din comerț, 
cate participă la contractări, nu 
sînt informați din vreme asupra 
sortimentelor noi de mărfuri ofe
rite dé industrie, dm cauza primi
rii cu in tir altare a cataloagelor și 
a colecțiilor de mostre. Aceasta le 
micșorează posibilitatea de a efec
tua q analiză mai aprofundată și 
de a consulta üti cerc mai larg de 
specialiști și cumpărători asupra 
modelelor prezentate.

Pentru întărirea controlului asu
pra calității mărfurilor, întreprin
derile cu ridicata și cele cu amă
nuntul vor trebui să se ocupe mâi 
îndeaproape de dotarea depozite
lor cu aparatură de măsură și con
trol, să manifeste o exigență spo
rită la preluarea mărfurilor, pu- 
nînd o bariera de petrecut în ca
lea produselor necorespunzătoare. 
Totodată, întreprinderile producă
toare, cărora Ie revine răspunde 
rea principală pentTu calitatea pro
duselor, trebuie aă întărească con
trolul tehnic de calitate.

La lărgirea sori [mantelor de măr
furi, un aport substanțial îl pot a- 
duce industria locală și cooperația 
meșteșugărească.

Ridicarea continuă a bunăstării 
poporului cere să acordăm o aten
ție tôt mai mare extinderii și di
versificării prestațiilor de serviri, 
care reprezintă un important do
meniu de activitate economică. Vo
lumul mereu sporit de produse in
dustriale de uz gospodăresc și de 
folosință îndelungată impune o dez
voltare corespunzătoare a număru
lui de ateliere de întreținere și 
reparații a acestor bunuri. Este ne
cesar să se dezvolte în primul rind 
acele servicii la care șe semnalea
ză cele mai mari rămineri în urmă 
cum sînt ; atelierele de reparație a 
mobilei, articolele electr o tehnice, 
tapițeriei, spălătoriile chimice, etc.

In mod deosebit va trebui să ne 
ocupăm de extinderea și perfec
ționarea rețelei de deservire la 
sate. Cooperația de consum a reu
șit ca in sute de comune să asi
gure o bună deservire a populației, 
□ rganizînd unități de croitorie, re
parații încălțăminte, mobilă, frize
rii, coafură, care sînt mult apre- 
ciale de țărani. Aceste rezultate 
bune trebuie să fie generalizate de 
Centrocoop, elaborînd, conform in
dicațiilor date de conducerea parti
dului, un program pentru întreaga 
perioadă a cincinalului, privind ex
tinderea și completarea rețelei, ast
fel ca în fiecare comună să avem 
unități de prestație de care are ne
voie populația.

După cum cunoașteți, pe baza 
Hotărfrii C.C. al P.C.R. șl a guver
nului s-a încredințat uniunilor co
operatiste agricole răspunderea 
contractării și comercializării pro
ducției de legume și fructe. In a- 
cesț scop a luat ființă în cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Ihoducție Departamen
tul pentru Valorificarea Legume
lor și Fructelor, organ care are u- 
nități teritoriale și magazine in toa
te regiunile șl raioanele țării. Se 
cere din partea acestui departa
ment să depună maximum de efor
turi pentru a asigura în cele mai 
bune condiții aprovizionarea popu
lației, realizarea sarcinilor de ex
port și ridicarea nivelului comer
țului cu legume și fructe din piețe 
și magazine.

Creșterea eficienței economice a 
activității comerciale este strîns 
legată de viteza de circulație a 
mărfurilor, de necesitatea ca dru
mul de la producător la consuma
tor să fie cît mai scurt și măi ra
pid, iar perioada de timp cît pro
dusele șe află în sferă circulației 
mărfurilor să fie cît mal redusă. 
Este necesar să fie extinsă meto
da livrărilor directe de la între
prinderi la magazine.

Pentru a exercita o influență ac
tivă asupra furnizorilor în produc
ția de mărfuri specifică consumului 
sătesc, cooperația de consum va 
trebui să participe, alături de co
merțul de stat, la contractarea tu
turor mărfurilor pe care Ie vinde 
prin rețeaua sa.

O atenție specială va trebui să 
le acorde ambalării mărfurilor. Am
balajul are un rol esențial atît în 

păstrarea călit Iții produselor, cit 
șl în asigurarea unui comerț civi
lizat, fiind un element funcțional, 
de bază, al desfășurării circulației 
mărfurilor.

Considerăm că Ministerul Indus
triei Chimice, care este principalul 
furnizor de materiale de ambalaj, 
nu a depus toate eforturile pentru 
a face față în mai mare măsură 
cererilor comerțului și ale indus
triei.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit Ia necesitatea gospodăririi și 
folosirii raționale a ambalajelor re
cuperabile, ceea ce contribuie ta 
reducerea cheltuielilor de Circulație 
și economisirea de materiale difi- 
cițare.

introducerea în comerț a noilor 
fotme și metode de vînzare, bazate 
pe contactul direct al cumpărăto
rului cu marfa și pe posibilitate» 
nemijlocită a acestuia de a-*i ale
ge produsele dorite, trebuie să per
mită o folosire mai rațională a spa
țiilor de vînzare, o creștere sub
stanțială a volumului de mărfuri pe 
aceeași suprafață, un nivel de de
servire ridicat și îndeosebi o im
portantă economie de timp atît 
pentru cumpărători, cît și pentru 
vînzăitori.

Modernizarea comerțului trebuia 
să se realizeze in condițiile asigu
rării rentabilității. Acțiunile de mo
dernizare a magazinelor, uree b 
și deschiderea de noi unități ‘-co
merciale trebuie deci precedate de 
un calcul economic privind eficien
ta investițiilor și reducerea Chel
tuielilor de circulație.

Scopul modernizării unui maga
zin nu trebuie să fie decorarea sa 
costisitoare, ci aceta de a asigu
ra desfacerea rapidă și civilizată a 
mărfurilor, într-un cadru plăcut.

In momentul de față, cumpără
torii pierd încă mult din timpul 
lor liber pentru căutarea mărfuri
lor, ceea ce dovedește că în do
meniul organizării rețelei comer
ciale, sub aspectul densității, am
plasării, vadului și al profilului e- 
xisță serioase deficiențe.

Un rol important in activitatea 
comercială revine întreprinderilor 
cu ridicata, care organizează circui
tul mărfurilor de la producție ta 
magazine, asigură formarea sorti
mentului comercial la produsele 
livrate de fabrici în pantizi mari, 
depozitează cea mai mare parte a 
producției sezoniere. Este necesar 
să se facă propuneri pentru îmbu
nătățirea formei actuale de orgOJ^* 
zare a comerțului cu ridicata. De 
asemenea, organizațiile comerciale 
ou ridicata și cele cu amănuntul 
trebuie să aibă o răspundere soli
dară și să fie cointeresate în mod 
egal în realizarea planului de vîn- 
zări.

O pondere orescîtidă ta activita
tea comercială o deține rețeaua do 
alimentație publică și hotelieră, că
reia, pe măsura creșterii nivelului 
de trai al populației și a dezvoltă
rii turismului, îi revine un rol tot 
mai mare în satisfacerea cerințe
lor de consum, de recreere și de 
odihnă a oamenilor muncii.

Este util să se examineze actua
la structură a unităților de alimen
tație publică, pentru a se verifica 
în ce măsură profilul rețelei satis
face cerințele populației, ale tutu
ror categoriilor de consumatori din 
diferite regiuni și localități. Tre
buie promovate acele tipuri de u- 
nități care sînt cel mai mult soli
citate și deci cele mai rentabile — 
și în această direcție să fie îndrep
tate și investițiile pentru construi
rea și modernizarea rețelei.

Totodată este necesară elabora
rea unui regulament al alimentației 
publice, diferențiat pe tipuri șl ca
tegorii de unități, restaurante, bo
degi, bufete, pensiuni etc., care să 
ducă la lărgirea atribuțiilor și ini
țiativei șefilor de unități, să ridic» 
răspunderea lor în organizarea ac
tivității.

Expunerea s-a referit apoi ta pro
blemele legate de dezvoltarea ba
zei tebnico-materiale a comerțului. 
La sfieșitul anului 1965, suprafața 
rețelei comerciale cu amănuntul » 
fost cu 25 ta sută mai mate decât 
în 1960.

(Continuare in pag. 4-a)
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Marea 
premieră

Ă *lost tot ° Zi de pri~ 
*■ măvară — luminoasă, 

cu soare mult și revărsare 
de miresme din mii de fiori 
mesteceni și fagi înmuguriți) 
pe dealurile dimprejur. O zi 
cum au mai fost mii și mii 

i in lunca Paroșeniului. $i to- 
m tuși, acea zi a rămas inscri- 
9 să cu litere mari in cronica 

mărețelor prefaceri ce au cu- 
prins meleagurile patriei, iar 
pentru Paroșeni a rămas o 
dală memorabilă.

15 APRILIE 1956. In came
ra de comandă a tinerei ce
tăți a megawaților abia năs
cute, se strînseșeră reprezen
tanții constructorilor și mon
tărilor, trimișii ministerului 
și specialiștii sovietici, oa
meni care au făurit cu min
țile și mîinile tor uriașul 
complex de Her și beton, a- 
tund — cea mai puternică 
termocentrală a țării. Din 
grupul de oameni dominați 
de solemnitatea clipelor, s-a 
desmins un tinăr brunet și 
subflrel — inginerul de ser
viciu — și a trăit — cum își 
amintește azi — clipele cele 
mai emoționante din viață. 
S-a apropiat de pupitrul de 
comandă și a manevrat sin
cronizarea primului turboge
nerator al Paroșeniului cu 
sistemul energetic național.

prima turbină a început
* să se învîrtească, iar 

de la bornele ei au pornit să 
se reverse in rețeaua ener
getică a țării primii mega
wați produși in noua cetate 
a luminii din creierul Catpa- 
ților sudici.

Tinărul inginer, subțirel și 
brunet, care cu 10 ani in ur
mă a conectat primul turbo
generator de sistemul energe
tic național azi e inginerul 
șef al uzinei, tovarășul Pă- 
trașcu Gheorghe.

Stăm de vorbă in cabinetul 
său despre darea in func
țiune a primului turbogene
rator. A fost prima victorie 
a oamenilor, toți tineri, dar 
puși pe fapte mari — ingi
neri, care abia părăsiseră am
fiteatrele institutelor, munci
tori care atunci învățaseră 
ia cursurile de calificare pti- 
mele noțiuni electrotehnice. 
In timp ce, zi și noapte, mun
ciseră la montarea instalați
ilor cu pasiune și elan, iară 
să simtă oboseală. A fost pri
ma izbindă după ani de lup
tă. de solicitări maxime, de 
strădanii neostoite pentru a 
Învăța, cunoaște și stăpini 
tehnica modernă. Aceste stră
danii. ce s-au îngemănat in 
acer ani sub zidurile abia ri-

‘ picate ale termocentralei, au 
condus la succesul marii pre-
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miere paroșănene din 15 a- 
prilie 1956, la alungarea li
niștii patriarhale din lunca 
Paroșeniului și, concomitent, 
la aprinderea unei mari stele 
industriale pe harta țării 
noastre.

Victorii 
în marș

D omitea primului grup
* a declanșat spre lini

ile de înaltă tensiune ener
gia caloriilor cărbunelui și 
atmosferelor aburului, dar, 
tot atunci și energia pasiu
nii și entuziasmului ome
nesc. După start, înaintarea 
a continuat In marș viguros 
spre noi victorii.

in 1957 a intrat In func
țiune, mult mai bine ca pri
mul, al doilea grup de 50 
MW, iar în 1959, al treilea 
generator care a funcționat, 
apoi, de la prima pornire, 
fără nici o oprire. A venit 
și 1964 — anul marelui salt, 
cînd puterea instalată a cen
tralei, prin darea în exploa
tare a modernului gtup elec
trogen de 150 MW, a ajuns 
la dublu : 300 MW. Dar creș
terea producției de energie 
electrică e și mai edificatoa
re în privința saltului ce l-a 
trăit centrala în primul de
ceniu de existență. De la 
179 028 MWh, realizați în 
1956, producția centralei va 
ajunge în acest an la 2 120 000 
MWh-, a crescut deci de pes
te 10 ori și produce, mai bi
ne de 10 la sută din produc
ția energetică a țării. Dar 
iată și alte cifre care, deșt 
seci, reflectă cel mai fidel 
pașii însemnați prin care a 
avansat tinărul colectiv al 
cetății megawaților spre afir
mare. In cei 10 ani, consu
mul specific de combustibil 
convențional a scăzut de ia 
490 la 379 grjkWh, iar con
sumul propriu tehnologic de 
la 12,86 Ia sută din produc
ția realizată, la 9,6 la sută. 
Indicele de personal a înre
gistrat, de asemenea, o îm
bunătățire pregnantă : de la 
10,4 om/MW la 2,97 om/MW. 
Aceasta înseamnă că dacă în 
1956 pentru producerea unui 
megawat erau necesari 10,4 
oameni, în prezent, aceeași 
producție se realizează doar 
cu Z87 oameni.

— Sînt succese ce întru
chipează strădaniile colecti

vului uzinei de-a lungul a- 
nilor pentru perfecționarea și 
ridicarea tehnicii agregatelor, 
ne-a declarat tinărul direc
tor al Uzinei, inginerul Re- 
breanu Alexandru. Iată doar 
cîteva din obiectivele aces
tor preocupări: automatiza
rea reglării presiunii aburu
lui de înaltă presiune din 
turbinele de 50 MW și a ni
velului preîncgizitorilor, spă
larea continuă cu bile de 
cauciuc a condensatoarelor, 
alimentarea cu abur de po
tențial redus a ejectoarelor 
de la turbine, mecanizarea 
evacuării zgurei.

f n sfera căutărilor crea-
* toare de modernizare 

(t*gregatelor a intrat chiar și 
grupul IV. Aici, s-a soluțio
nai fixarea țevilor de ecran 
în zonă inferioară de radia
ție a cazonelor P.K.-38-2, s-au 
modificat caracteristicile de 
funcționare a alimentatorilor 
cu praf. In ce se fructifică 
aceste modificări și multe al
tele asemănătoare 7 Prin mă
rirea gradului de siguranță 
în exploatarea grupului — 
obiectiv ce ne preocupă îh 
continuare spre a asigura 
creșterea continuă a coefi
cientului de utilizare al pu
terii instalate.

Directorul centralei ne-ă 
vorbit, de asemenea, despre 
munca pasionată ce o des
fășoară un colectiv de spe
cialiști, in frunte cu inginerii 
Rahoveanu Constantin și 
Goagă Ștefan în vederea ex
tinderii automatizării proce
sului de ardere la cazonele 
noului grup, în scopul asigu
rării unei funcționări econo
micoase a instalațiilor, pre
cum și pentru punerea în 
funcțiune in întregime a in
stalațiilor de automatizare.

Cel mal f rumos 
capitol 
din istoria 
Paroșeniului

— Felul cum au crescut 
oamenii — iată partea cea 
mai frumoasă din istoria Pa- 
roșeniului — ne-a declarat 
tovarășul irig. Traistă Eu
gen, secretarul comitetului de 
partid.

u zina a crescut, s-a mo
dernizat continuu. Din 

15 aprilie 1956, de la primul 
grup de 50 MW a ajuns azi 
la o putere instalată de 300 
MW, la o producție mai ma
re de peste 10 ori. Dezvoltarea 
uzinei s-a sincronizat insă cu 
încă un proces, la fel ae im
petuos, care a cuprins oame
nii atît de pe estradele sche
lelor, din sala de cazane, sau 
sala turbinelor; oamenii au 
învățat și apoi au dat exa
mene în fața exigențelor ce
lor mai mari ale complicate
lor agregate. Un examen per
manent și sever !

A m in față un tîtiăr zvelt 
și bine legat, de 27 

de ani, fiu de țărani din Pa
roșeni.

— Cînd te-ai angajat la u- 
zină, tovarășe Laurențiu 7

— La 17 ani. Aici la Paro
șeni m-am calificat.

— Prima treaptă in mese
rie ?

— Mecanic de turbine, a- 
poi, peste cițiva ani, șef de 
tură.

— Și acum ?
— Inginer, locțiitorul șefu

lui de secție — blocul IV.
Da, tinerelul localnic, ca

re cu 10 ani în urmă se în
scrisese Ici cursul de califica
re pentru turbiniști, Lauren
țiu Petru, a escaladat piscul 
cel mai înalt al perfecțio
nării. In 1960, după ce a a- 
ajuns șei de tură, a părăsit 
amfiteatrele uzinei pentru 
a-și ocupa locul in alte am
fiteatre — al Politehnicii din 
București de unde s-a reîn
tors peste 5 ani cu diploma 
de inginer electromecanic. 
Dar biografia tinăruiui ingi
ner se identifică cu destinul 
altor zeci și chiar sute de ti
neri energeticieni veniți In u- 
zină cu ani în urmă fără nici 
o calificare ca azi să se nu
mere printre „oamenii de ba
ză" ai centralei ca muncitori 
specialiști, maiștri și chiar 
ingineri.

t tu loan, mecanic prin- 
cipal în exploatarea 

cazonelor, s-a angajat din 
1953 la uzină, ca muncitor 
necalificat. Se întorsese de 
curînd din armată. Satul na
tal din care lipsise cițiva ani 
a devenit aproape de nere- 
cunoscul. Grandiosul edificiu 
industrial in construcție l-a 
atras ca și pe aRi zeci de 

fii de ciobăni dih împrejuri
mile Paroșeniului. S-a anga
jat, s-a calificat, iar în acest 
an a fost distins a treia oară 
cu insigna de fruntaș în pro
ducție.

ameni care au trăit 
marea metamorfoză, 

care și-au contopit destinul 
au destinul uzinei am putea 
înșira foarte mulți. Ne rezu
măm însă a releva doar sin
teza creșterii oamenilor, a 
tînărului colectiv al centra
lei. 30 de oameni ai uzinei 
au devenit ingineri, 22 mai
ștri, aproape 200 au absolvit 
cursurile școlii profesionale, 
iar 140 cursurile liceului se
ral. In cadrul uzinei au ab
solvit cursurile de calificare 
tot 200 de tineri. Acesta este 
bilanțul de pînă acum.

înaintarea 
continuă 
vertiginos

/"* entrata Paroșeni a luat 
startul în cincinal, spre 

cotele prevăzute industriei 
energetice în Directivele ce
lui de-ai IX-Iea Congres ăl 
P.C.R. Escaladarea acestor 
cote pune oamenii centralei 
zi de zi în fața unor exame
ne și mai exigente: respec
tarea disciplinei tehnologice, 
exploatarea rațională, la pa
rametri Optimi și la gradul 
cel mai înalt de siguranță a 
agregatelor. Acestui im
portant imperativ oamenii îi 
răspund cu pasiunea tradițio
nală. Iii prezent la cursurile 
serale și fără frecventă ale 
Invățămîntului superior înva
ță 14 tineri energeticieni, 11 
frecventează cursurile școlii 
de maiștri, 65 au fost trimiși 
ia școli profesionale, 60 de 
muncitori de diferite specia
lități își completează studiile 
medii. De asemenea, în uzină 
funcționează două cursuri de 
calificare, iar pe secții cursuri 
de reîmprospătare a cunoș
tințelor profesionale.

c alectivul uzinei se ma
turizează, învață, se

perfecționează din mers. Mai-
strul de cazane Miulescu I-
saia e student în anul III al
Institutului de mine, electri
cienii Dizmacek Emil. Tradiție
Rudolf, Nicolae Gheorghe, 
mecanicii Cernovolea V aler, 

Șmiguleț Constantin frecven
tează cursurile școlii de 
maiștri. Și asemenea lor, alți 
zeci și zeci îmbină munca cu 
învățătura.

amenii cresc. In uzină 
funcționează o biblio

tecă tehnică care numără 250 
de cititori. Biblioteca clubu
lui uzinei, numără, de ase
menea, 720 cititori, deci a- 
proape fiecare salariat al 
centralei citește. La ofensiva 
aceasta de cucerire a como
rilor științei și tehnicii se 
pot adăuga și preocupările 
multiple ale energeticienilot 
pentru a se Culturaliza, pen
tru a deveni oameni multila
teral dezvoltați. Tinărul di
rector al clubului uzinei, Ni- 
coară Gheorghe, ne-a varbit 
de pasiunea cu care partici
pă muncitorii energeticieni la 
activitatea culturală, la re
cenziile și simpozioanele or
ganizate în cadrul clubului, 
la programele prezentate de 
formația de muzică ușoară, 
la reușitele reprezentații date 
de formația de teatru. Tot a- 
tunci antrenorul Lupaș Gheor
ghe, ne-a vorbit de activi
tatea secțiilor sportive din 
cadrul asociației „Energia", 
de schiorii, fotbaliștii, trăgă
torii sau șahiștii, de perfor
manțele for în cadtui cam
pionatelor regionale sad Ó- 
rășenești.

Pe schelele instalațiilor, in 
amfiteatre și clasele institu
țiilor de invățămînt, în să
lile de cultură și arenele 
sportive energeticlenii sínt 
prezenți cu prisosință, cu pa
siune în cucerirea de noi per
formanțe ale vredniciei.

P tivim prin geamurile
J camerei de comandă 

spre stația de 110 kV. De la 
bornele generatoarelor ener
gia, adusă de barele de trans
port își face aici priitiul po
pas. De aici, magistralele dé 
înaltă tensiune duc peste 
munți, spre diferite regiuni 
ale țării, mesajul energeti- 
cienilor paroșăneni. MeSațul 
megawaților. Un mesaj (told, 
puternic, întruchiparea vibra
țiilor inimilor puternice ale 
Celor 4 grupuri — generatoa
re, sincronizate cu vibrațiile 
inimilor energeticienilor, cu 
elanul lor optimist în escala
darea cotelor cincinalului.

Ion DUBEK



4 STEAGUb ROȘU

Deschiderea Consfătuirii pe Iară 
a lucrătorilor din corner!

ȘTIRI
EXTERNE

Expunerea prezentată de tovarășul Janos Fazekas
(Urmare din pag. 2-a)

In domeniul investițiilor, în fața 
comerțului stau o serie de sarcini, 
care trebuie tratate cu cea mai 
■ve atenție și rezolvate în modul 
eri mas corespunzător, pentru a a- 

folosirea cu maximă eficien
ți a fondurilor alocate.

la mmieroase orașe și sate, re- 
țeama de desfacere cu amănuntul 
este insuficientă. Acest deticit a 
fost accentuat și prin efectuarea, 
fa cadrul acțiunilor de sistemati- 
*»«». a unui număr mare de demo
lări de unități, adeseori fără să 
fi fost analizate cu cea mai mare 
atenție de către toți factorii inte
resați. In viitor, respectîndu-se in- 
dfcațide date de conducerea parti
dului. demolările care privesc ma
gazinele vor trebui făcute numai 
cu avizul prealabil al direcției co
merciale din regiunea respectivă, 
pentru fiecare magazin în parte. 
Ministerul Comerțului Interior și 
Centrocoop au obligația să urmă
rească cu cea mai mare strictețe 
să nu se micșoreze capacitatea re
țelei comerciale datorită demolări
lor.

Examinarea rețelei de desfacere a- 
r-aiă că există încă un număr re
tus de magazine universale și mari 
magazine specializate în centrele 
cu populație mai densă, ceea ce 
face să se producă aglomerări, mai 
ales la mărfurile de cerere curentă.

Nu se acordă încă atenția nece
sară menținerii stabilității profilu
lui magazinelor, adeseori avizîndu- 
se schimbări cu prea multă ușurin
ță. Sínt cazuri cînd în 2—3 ani pro
filul unor unități a fost schimbat 
de ma: multe ori, cheltuindn-se 
inutil fonduri.

Caracteristic pentru marea majo
ritate a magazinelor nou construite 
este aspectul lor atrăgător, în care 
spatiile largi și just dimensionate 
șe armonizează cu mobilierul mo
dern și cu produsele frumos pre
zentate. Din păcate însă nu roate 
magazinele nou construite au a- 
ceastă înfățișare. Unele organe de 
resort au acceptat proiecte pentru 
magazine noi care nu sínt prevă
zute cu depozite de mină sau au 
depozite pe spatii foarte restrânse. 
Se cere în mod imperios ca noile 
magazine să aibă depozite de mî-

(Urmare din pag 1-a)

culației mărfurilor reprezintă un 
important eapitol al politicii 
partidului de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului. De bu
na activitate a lucrătorilor din 
unitățile de comerț, hotelie
re, din alimentația publică, din 
organele comerciale locale, din 
cooperația de consum depinde 
intr-o însemnată măsură satis
facerea cit mai deplină, în con
diții cit mai civilizate, a ce
rințelor oamenilor muncii, co
respunzător cu posibilitățile 
sporite ale economiei naționale, 
cu gradul tot mai înalt de cul
tură și de exigență a celor ce 
muncesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, ca 
dezbaterile consfătuirii să fie 
rodnice, pătrunse de un înalt 
spirit de răspundere, bogate în 
învățăminte, sugestii și propu
neri practice, menite să asigure 
perfecționarea și moderniza
rea activității comerciale, cit 
si a altor forme de deservire 

_ a populației, să sporească efi
ciența, mobilitatea și operativi
tatea lor. Consfătuirea noastră 
va demonstra astfel încă o dată 
hotărârea sutelor de mii de lu
crători din comerț și coopera
ție de a-și aduce întreaga lor 
contribuție la înfăptuirea însu- 
llețitorului program de desă
vârșire a construcției socialis
te, elaborat de Congresul al 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ! Petroșani, str. Republicii ur. 56. TeL interurban 322, automat 269.

nă, iar cele alimentare să fie în
zestrate cu instalații de frig.

Este necesar ca îtn viitor calcu
lele de eficiență economică a in
vestițiilor pentru noile magazine să 
se bazeze pe analize economice 
mai ample, în care să nu fie scă
pate asemenea aspecte de mare im
portanță pentru ridicarea nivelului 
activității comerciale.

In perioada 1966—1970 este pre
văzut să se construiască o suprafa
ță comercială totală utilă de pește 
600 mii mp. Pentru dezvoltarea rețe
lei, în strânsă legătură cu crește
rea sarcinilor de desfacere, este 
necesar ca Ministerul Comerțului 
Interior și Uniunea centrală a co
operativelor de consum, în colabo
rare cu comitetele executive ale 
sfaturilor populare, să definitiveze 
din timp documentațiile tehnico- 
economice, acordînd o atenție deo
sebită amplasării și profilului noi
lor unități din localitățile în care 
există rămîneri în urmă, precum și 
încadrării lor în ansamblul arhitec
tural.

In acțiunea de modernizare, do
tare și lărgire a rețelei, organiza
țiile comerciale vor trebui să folo
sească pe scară mai largă creditele 
bancare pe termen scurt.

In armonizarea fondului de mar
fă cu cererile de consum, uri roi 
dintre cele mai importante îl în
deplinesc depozitele cu ridicata. In 
prezent, spațiul de . depozitare a 
mărfurilor cu ridicata din rețeaua 
Ministerului Comerțului Interior și 
a Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum reprezintă peste 950 mii 
m p, fiind încă sub necesar. In ra
portul prezenlat la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, vorbind des
pre necesitatea măririi spațiilor de 
depozitare, secretarul general al 
C.C. al Partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia că : 
„trebuie asigurată buna păstrare și 
conservare a produselor din mo
mentul achiziționării lor și pînă ce 
ajung Ia consumator, aceasta fiind 
o condiție pentru menținerea cali
tății produselor și eliminarea pier
derilor“.

Corespunzător acestei indicații, 
în perioada cincinalului se vor des
tina pentru construcții de depozite 
fonduri de investiții de peste 750

IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, declar deschise lucră
rile Consfătuirii pe țară a lu
crătorilor din comerțul socia
list.

Delegații au ales apoi secre
tariatul și comisia de redac
tare a proiectului de chemare 
a Consfătuirii către toți lucră
torii din comerțul socialist și a 
aprobat programul desfășurării 
lucrărilor.

Tovarășul Janos Fazekas, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expunerea 
privind „Dezvoltarea comerțului 
socialist și sarcinile ce-i re
vin din Documentele Congre
sului al IX-lea al P.C.R.".

In continuare, lucrările s-au 
desfășurat pe următoarele sec
ții : fondul de marfă și relați
ile dintre industrie și comerț; 
planificarea circulației mărfu
rilor, finanțarea și creditarea 
comerțului; organizarea și baza 
tehnico-materială a comerțului; 
alimentația publică și activita
tea hotelieră; pregătirea, specia
lizarea și educarea cadrelor.

Lucrările Consfătuirii con-, 
tinuă.

(Agerpres) 

milioane lei, adică de aproape 5 
ori mai mult : decît în 5 ani ante
riori, ceea ce va îmbunătăți simți
tor situația rețelei de depozitare 
în fiecare regiune.

De existența capacităților de de
pozitare a mărfurilor la nivelul ne
voilor, în egală măsură sînt inte
resate și sfaturile populare regio
nale, deoarece, răspunzînd de co
merțul local cu amănuntul, cunosc 
din proprie experiență că fără de
pozite nu se poate asigura alimen
tarea continuă a magazinelor. Tre
buie evitate pe viitor cazuri ca a- 
celea din regiunile Suceava, Olte
nia, Banat și Hunedoara, Ploiești, 
unde sfaturile populare au propus 
amplasamente ce au dus la scum
pirea investițiilor cu 30—50 la sută.

Se impune să se acorde întreaga 
atenție amplasării dimensionării și 
profilării noilor construcții comer
ciale cu ridicata și să se treacă cu 
mai multă energie la modernizarea 
actualelor depozite.

In continuare, vorbitorul a rele
vat preocuparea permanentă a con
ducerii partidului și guvernului 
pentru buna aprovizionare a popu
lației. Bl a arătat că în timp ce 
stadiul realizării livrărilor și desfa
cerilor de mărfuri este analizat de 
două ori pe luna pe linie centrală 
și trimestrial de Comitetul execu
tiv al C.C. al P.C.R. și de guvern, 
la regiuni si raioane asemenea a- 
nalize nu se fac î-n mod sistematic.

Creșterea volumului vînzărilor 
face necesară introducerea regulii 
ca la comitetele executiv ale sfa
turilor populare să se analizeze 
chenzinal stadiul realizării planu
lui de desfacere, cu care prilej tre
buie elaborate și măsuri concrete 
pentru o mai bună aprovizionare. 
La aceste analize trebuie să parti
cipé reprezentanți ai filialei Băncii 
Naționale, ai direoțieî comerciale, 
ai întreprinderilor locale cu ridica
ta și ' amănuntul din comerțul de 
stat și cooperatist, întreprinderii 
de valorificare a legumelor și fruc
telor, uniunii regionale a coopera
ției meșteșugărești, întreprinderii 
locale de transport

Trimestrial, analizele vor trebui 
șă cuprindă o sferă mai largă de 
probleme, dezbătîndu-se în amănun
țime, pu participarea organelor cen
trale și regionale, felul cum și-au 
îndeplinit fabricile sarcinile de li
vrări către beneficiarii locali și că
tre Cei din alte regiuni, structura 
fondului de marfă, măsurile necesare 
pentru completarea sortimentelor și 
aprovizionarea rețelei cu amănuntul.

Conducerea cu competentă de că
tre sfaturile populare regionale a 
comerțului local este, în ultimă ana
liză, hotărâtoare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a acestei activități. 
Se cere direcțiilor comerciale re
gionale, care conduc comerțul local, 
să-și îndeplinească cu mai multă 
fermitate sarcinile, să crească ope
rativitatea aparatului în urmărirea 
aprovizionării rețelei cu întregul 
sortiment de mărfuri și să imprime 
mai multă promptitudine și răspun
dere lucrătorilor în îndeplinirea pla
nului de livrări către populație.

Existența multor lipsuri din acti
vitatea comercială se datorește și 
deficiențelor serioase care continuă 
să se manifeste în stilul și metode
le de muncă ale aparatului cen
tral, atît în cadrul M.C.I., cît și al 
Centrocoop-ului.

Conducerea ministerului și Comi
tetului executiv al Centrocoopului 
vor trebui să organizeze în așa fel 
munca aparatului central îneît lu
crătorii acestuia să poată afecta cea 
mai mare parte din timpul lor con
trolului și îndrumării activității or
ganizațiilor locale, ajutorului ce 
trebuie dat în rezolvarea concretă
a âprovizionării magazinelor.

îmbunătățirea stilului și metode
lor de muncă trebuie începută cu
Colegiul ministerului și Comitetul 
executiv' al Centrocoop. Lasă de 
dorit mai ales în cadrul Colegiului

M.C.I. felul cum se aplică principi
ile muncii colective. Membrii cole
giului și ai comitetului executiv tre
buie să poarte deopotrivă răspun
derea pentru întregul mers al co
merțului nostru.

Fosta Direcție a îndrumării orga
nelor locale ale administrației de 
stat din cadrul Consiliului de Mi
niștri a controlat și ajutat nesatis
făcător comitetele executive ale sfa- 
urilor populare, care conduc acti
vitatea comercială oin regiuni și ra
ioane. Comitetul de Stat pentru în
drumarea și Controlul Organelor Lo
cale ale Administrației de Stat — 
nou creat — va trebui să facă o 
cotitură în această privință, contri
buind activ la îmbunătățirea muncii 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de conducere a comerțului 
local.

Tinînd seama de sarcinile ce stau 
în fata comerțului socialist, în vi
itor Consiliul de Miniștri va exer
cita un control mai eficace asupra 
organelor centrale comerciale, asi
gurând analiza periodică a activită
ții lor. In același timp, este nevoie 
să controlăm mai îndeaproape fe
lul cum ministerele producătoare 
respectă termenele de livrare și 
obligațiile contractuale.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Figura centrală de care depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern, satisfacerea cerințelor popu
lației la nivelul exigențelor etapei 
de dezvoltare pe care o parcurgem 
este lucrătorul din comerț. Fără pre
zența lui activă, creatoare, plină de 
atenție și solicitudine față de cum
părător, fără priceperea, hărnicia și 
munca lui neobosită, fără dragostea 
pentru această profesie plină de 
răspundere și importantă în econo
mia tării, în viata de fiecare zi a 
oamenilor muncii-de la orașe și sa
te, ar rămîne lipsit de rezultate 
orice efort de îmbunătățire a activi
tății noastre in sfera circulației 
mărfurilor.

Comerțul nostru socialist, bucu- 
rîndu-se permanent de grija și aten
ția partidului și guvernului și-a 
crescut propriul detașament puternic 
de lucrători comerciali. In unitățile 
noastre comerciale de stat și co
operatiste muncesc sute de mii de 
salariati, constituind o forță apre
ciabilă în angrenajul vieții noastre 
economice. Este îmbucurător că ma
joritatea acestora sînt pătrunși de 
importanta muncii lor și a faptului 
că sînt chemați, ca prin toată acti
vitatea lor, să cinstească profesia de 
lucrător al comerțului nostru so
cialist, comerț al cărui singur scop 
major îl constituie servirea exem
plară a tuturor consumatorilor.

In încheiere, tovarășul Janos Fa
zekas a spus : Sarcinile mărețe sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru cer eforturi sus
ținute din partea întregului nostru 
popor muncitor, din partea tuturor 
lucrătorilor din economie. Călăuziți 
de partid, lucrătorii din comerț îm
preună cu clasa muncitoare, țără
nimea cooperatistă, intelectualitatea, 
au pornit cu entuziasm și hotărîre 
Ia îndeplinirea obiectivelor cuprinse 
în noul plan cincinal.

Ne exprimăm convingerea că toți 
lucrătorii comerțului nostru socialist, 
conștienti de importanța muncii lot. 
însuflețiți de un fierbinte patrio
tism, vor depune toate eforturile, 
vor folosi toată priceperea, hărni
cia și talentul lor pentru a satis
face din ce în ce mai mult exigen
tele crescînde ale populației, pentru 
a ridica continuu nivelul deservirii 
în fiecare unitate în parte, contri
buind din plin la îndeplinirea rolu
lui de mare răspundere ce revine 
comerțului nostru în procesul de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
în asigurarea unei vieți îmbelșugate, 
civilizate, fiecărui om al muncii din 
scumpa noastră patrie — Republica 

Socialistă România.

Tiparul ; I.P.H. Subunitatea “etrosans

Sosirea la Aokara 
a Dltgaiiei natalii umilii 
al oiaulii Boiorejli

ANKARA 14 (Agerpres). — La 12 
aprilie a sosit la Ankara delegația 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, condusă de Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Bu
curești, care face o vizită în Turcia 
la invitația primarului Ankarei, Ha
lii Sezai Erkut.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Sezai Erkut, primarul 
Ankarei, și de membrii Consiliului 
municipal.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România la An
kara, Ion Drînceanu, și membri ai 
ambasadei.

Delegația a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Ataturk. Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Ion Cosma, a semnat în re
gistrul de onoare al Președinției 
Republicii.

*

Declarația M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă bombardarea terito
riului Vietnamului de nord de că
tre avioane strategice americane 
„B-52".

In declarație se subliniază că fo
losirea acestor avioane pentru bom
bardarea R. D. Vietnam este un pas 
extrem de grav pe calea escaladării 
războiului din Vietnam, lin atentat 
la suveranitatea, integritatea. și se
curitatea teritorială a R. D. Viet
nam, o încălcare a acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam și a celor mai elementare 
principii ale dreptului internațional.

Ministerul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam cere guvernului
S. U.A. să înceteze imediat bombar
damentele împotriva R. D. Vietnam, 
să pună capăt agresiunii în Vietna
mul de sud, să-și retragă toate tru
pele și să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva.

Situația

din Vietnamul de sud
SAIGON 14 (Agerpres). — Aproa

pe 30 000 de budiști au demonstrat 
joi pe străzile capitalei sud-vietna- 
meze, în ciuda anunțului guvernului 
privind organizarea de alegeri ge
nerale în următoarele cinci luni. Li
derii budiști cer, în continuare, de
misia actualului guvern condus de 
generalul Ky.

In ciuda „tonului moderat" ce pa
re șă predomine textul rezoluției îh 
10 puncte adoptată de așa-zisul 
Congres politic național, ale cărei 
lucrări au avut loc la Saigon, ob
servatorii din capitala sud-vietname- 
ză consideră că problemele nu au 
fost deloc rezolvate și că există 
toate datele să se creadă că după 
un răgaz de cîteva zile ele ar pu
tea duce la complicații și mai se
rioase.
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