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ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII PE TARĂ 
A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚUL SOCIALIST

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
: Dragi tovarăși și tovarășe.
Comitetul Central al Partidului și 

Consiliul de Miniștri au convocat 
această consfătuire, care reunește 
delegați din întreaga țară, pentru a 
analiza stadiul în care se află co
merțul nostru socialist și a stabili 
măsurile menite să asigure dezvol
tarea și perfecționarea activității 
comerciale, corespunzător sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

I.tfcrările Consfătuirii au loc la 
numai cîteva luni de la încheierea 
planului de 6 ani — perioadă în 
care poporul român, sub conduce
rea partidului, a dobîndit rezultate 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate; economia națională a cu- 
nșs&t un puternic avînt, producția 
materială a înregistrat un ritm înalt

de creștere și însemnate progrese 
calitative. S-au construit sute de 
fabrici și uzine noi, au fost dezvol
tate și modernizate un număr însem
nat de întreprinderi, s-a lărgit ba
za tehnico-materială a producției 
agricole.

Realizările în industrializarea so 
cîalistă, cooperativizarea agriculturii, 
avîntul științei și culturii, profundele 
transformări social-economice au in
fluențat puternic viața întregii țări, 
s-au oglindit în îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de trai ale po
porului nostru — făuritorul și stă
pânul tuturor avuțiilor patriei. Veni
turile întregii populații au înre
gistrat creșteri însemnate, volumul 
total al salariilor s-a dublat; sala
riul real a crescut cu 35 la sută, 
iar veniturile bănești ale țărănimii

cumpărare a populației 
condiții pentru o largă 

a comerțului nostru so- 
cursul planului de 6 ani

Simbătă au continuat lucță
rile Consfătuirii pe țară a lu
crătorilor din comerțul socia
list, convocată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Dră- 
ghici, Leonte Răutu, lanos Fa- 
zekas, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stal și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești.

In cadrul discuțiilor au mat 
luat cuvintul Paul Colorian, 
directorul Direcției comerciale 
regionale — Argeș, Emeric 
Krndlinq, directorul întreprin
derii comerciale cu ridicola de 
textile și încălțăminte — Ti
mișoara, Maria Benu, șefă de 
magazin la O.C.L. Alimentara 
— Brăila, Anton Vanea, șef 
de unitate Ia O.C.L. Mobila — 
București, Sabin Boticiu, vice
președinte al Sfatului popular 
al regiunii Hunedoara.

In decursul celor trei zile 
ale consfătuirii, în ședințele 
plenare și pe secții, au vorbit 
aproape 260 delegați și invi
tați. Participanții, apreciind că 
discuțiile purtate au constituit 
un larg schimb de experiență 
privind multiplele laturi ale 
activității comerciale, au hotă- 
rit sistarea dezbaterilor.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al guvernului a luat 
cuvintul tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de

chemării a

Miniștri. Cuvîntarea a fost pri
mită cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Apoi, într-o al moșieră de 
mare însuflețire, a fost adop
tată în unanimitate Chemarea 
consfătuirii către toți lucrăto-. 
rii din comerțul de stal și co
operatist. Textul
fost citit de către 'Victor Ber
ea. președintele 
Uniunii Sindicatelor din comerț 
și cooperație.

Tovarășul Leonte Răutu. 
membru ai Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
a arătat, în cuvintul de închi
dere, că, consfătuirea oferă 
un bogat material în vederea 
elaborării celor mai juste și 
eficiente soluții pentru un 
mare număr de probleme ac
tuale ale comerțului de stat 
și cooperatist. Punerea neîn- 
tîrzială în studiu șl valorifi
carea practică a propunerilor 
prezentele vor face ca roadele 
acestei consfătuiri, inițiate de 
conducerea partidului și sta
tului, să se resimtă în toate 
sectoarele activității de co
merț din (ara noastră. Vorbi
torul a chemat pe lucrătorii 
din comerț să muncească în 
așa fel incit să cîștige mulțu
mirea și prețuirea cea mai 
înaltă a oamenilor muncii, fău
ritori ai bunurilor materiale și 
spirituale — beneficiarii între
gii lor activități.

★

Comitetului

obținute din vînzarea produselor a- 
gricole către stat au sporit cu 5 mi
liarde lei.

Dezvoltarea economiei în ansam
blu și sporirea, pe această bază, a 
puterii de 
au creat 
dezvoltare 
cialist. In
vînzările de mărfuri prin comerțul 
de stat și cooperatist au crescut cu 
88 la sută, realizîndu-se un ritm 
mediu anual de 11,1 la sută, supe
rior celui realizat în multe țări cu 
o economie mai dezvoltată. In ve
derea desfacerii volumului sporit 
de mărfuri destinat aprovizionării 
populației și ridicării nivelului de 
deservire au fost alocate fonduri în
semnate de investiții pentru dezvol
tarea, diversificarea și moderniza
rea rețelei comerciale. S-a asigurat 
o amplasare mai judicioasă pe teri
toriu a unităților de desfacere și o 
folosire mai bună a capacității lor. 
Merită subliniat faptul că, datorită 
îmbunătățirii metodelor de organi
zare și introducerii unor forme a- 
vansate de deservire, circa 60 la 
sută din sporul de desfacere reali
zat în perioada șesenalului s-a ob
ținut prin folosirea mai intensivă a 
spațiilor comerciale existente. Re
zultate pozitive s-au înregistrat și 
în privința creșterii rentabilității în
treprinderilor comerciale' și. a .de
ducerii nivelului cheltuielilor de 
circulație.

Realizări însemnate s-au obținut, 
de asemenea, în dezvoltarea coope
rației de consum, care aduce o con
tribuție importantă la aprovizionarea 
populației din mediul rural, parti- 
cipînd activ la lărgirea schimbului 
de mărfuri dintre oraș și sat, la 
întărirea continuă a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime.

In comerțul nostru de stat și coo
peratist lucrează aproape 300 000 de 
lucrători, care, prin munca lor per
severentă și rodnică, aduc o con
tribuție de seamă la înfăptuirea po-
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Seara a avut loc o masă to
vărășească în cinstea partici
pantelor la consfătuire.

(Agerpresl

CHEMARE
CATRE TOȚI LUCRATORII

DIN COMERȚUL DE STAT Șl COOPERATIST»

TOVARĂȘI, 
întregul popor român își 

sacră 
celor 
IX-lea 
tinuei 
carii bunăstării 
raie a celor ce

Ca urmare a 
în dezvoltarea 
le, în anii construirii socialismului 
a crescut sistematic nivelul de trai 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Sporirea producției industria
le și agricole, mărirea venitului 
național și, pe această bază, a ve
niturilor populației se fac simțite 
în viața fiecărui cetățean. Popu
lația României Socialiste se hră
nește și se îmbracă din ce în ce 
mai bine, se bucură de o viață tot 
mai prosperă.

Comerțul socialist îndeplinește în 
economia națională un rol de mare 
însemnătate : el face legătura din
tre producție și consum, asigură 
schimbul de mărfuri dintre oraș șl 
sat, contribuie la orientarea pro
ducției bunurHor de consum, po
trivit cerințelor populației. Ținind 
seama de aceasta, partidul și gu
vernul se îngrijesc cu cea mai ma
re atenție de dezvoltarea sub toate 
aspectele a comerțului, de îmbună
tățirea activității organelor și or
ganizațiilor comerciale.

In perioada șesenalului, volumul 
vînzărilor de mărfuri aproape s-a 
dublat, sporind cu un ritm mediu 
anual de peste 11 Ia sută, s-a ex
tins gama sortimentelor și s-a îm
bunătățit calitatea mărfurilor. A- 
provizionare populației se desfă
șoară în condiții mereu mai bune.

con- 
eforturile îndeplinirii istori- 
hotărîri ale Congresului al 
al partidului în vederea con- 
înfloriri a patriei și a ridi- 

și cultu-materiale 
muncesc, 
succeselor 
economiei

obținute 
naționa-

Și

se 
de

marea majoritate a 111- 
din comerțul socialist de- 
muncă conștiincioasă, pă- 
spirit de răspundere pen- 

ce le

Sporește rapid desfacerea mărfuri
lor de uz gospodăresc și de folo
sință îndelungată, ceea ce reflectă 
modificări pozitive în structura ce
rerii de consum a populației, po
sibilitățile ei de a afecta o parte 
tot mai mare din venituri pentru 
satisfacerea nevoilor de confort 
de cultură.

La orașe și sate se extinde și 
modernizează continuu rețeaua
unități comerciale. In anii șesena
lului au fost date în funcțiune mii 
de unități noi, care au lărgit și îm
bunătățit substanțial baza tebnico- 
materiaiă a comerțului. Rezultate 
bune s-au obținut pe linia ridică
rii nivelului de deservire a consu
matorilor, 
crătorilor 
punînd o 
transă de
tru îndeplinirea sarcinilor 
revin.

Noul cincinal 1966—1970 deschi
de largi perspective activității co
merțului socialist de la orașe șl 
sate. Continuarea neabătută a po
liticii partidului de industrializară 
a țării, dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, creșterea 
și diversificarea producției indus
triale și agricole constituie baza 
trainică a măririi volumului de 
mărfuri destinat consumului popu
lației. Pentru a putea vehicula, gos
podări și 
matorilor 
furi, este 
nătățirea
muncii noastre.

Consfătuirea pe țară a lucrători-

pune la dispoziția consu- 
cantități sporite de măr- 
neapărat necesară îmbu- 

sub toate aspectele a

(Continuare in pag. 3-a)

Elemente ale frumosului 
la sute de metri în adine

Un tur prin abatajele 
și galeriile sectorului 1 
al minei Aninoasa îți 
dezvăluie nu numai e- 
xemple vii de hărnicie 
și dăruire in lupta pen
tru cărbune mult și de 
bună calitate, ci și ele
mente de frumos, de 
bun gust 
votul în 
dragoste 
animă și 
abataje.

Nu numai 
lori, ci și pe cei care 
intră zilnic în șut, în a- 
batajele sectorului îi in- 
tîmpină plăcut, la. ori
zontul VIII mediu, ga
leria cu pereții în alb 
— bine întreținuta — 
cu vatra curată, îngriji
tă, inundată de lumină. 
Semn ■ de bună gospodă - 
rite, dar mai ales al 
grijii fată de cei care 
aici, la adîncimi de sute 
de metri, croiesc drum 
cărbunelui spre ziuă.

Asemenea semne de 
frumos, de bună gospo
dărire pot- ii întîlnite. 
tot mai frecvent în a- 
cest sector. După ce i-ai 
văzut la muncă pe or
tacii brigadierului Cris- 
tea Aurel, care pușcînd 
cite două ctmpuri pe

de frumos, 
care își au iz- 
aceeași 

de
pe

mare 
muncă ce-i 
minerii din

pe viziia- 
cei

schimb în fiecare aripă 
realizează 
de 9 tone 
neorl chjpr 
gánete 
cap de om,
Roman Petru, 
Nîcolae care-i

randamente 
pe post, u- 

hipr cile 20 va- 
ae cărbune pe 

pe ortacii lui 
Mujnai 

urmează

CARNET

îndeaproape, sau fronta
lul lui David Ioan unde 
se naște o prețioasă ex
periență in domeniul 
susținerii Cu stilpi, grinzi 
și plasă din metal, le 
intimpină intr-adevăr plă
cut stafia de transfor
mare intrată în funcțiu
ne anul trecut. Celulele 
de înaltă tensiune, trans
formatoarele, întrerupă
toarele, releele pentru 
controlul stării izolației 
sint așezate in aceeași 
ordine perfectă ca și in 
oricare aliă stație de 
transformare. Dar ceea 
ce o deosebește de ce
lelalte, este albul ima
culat în care sini vop
site aparatele. Din ini
țiativa maistrului ener
getic de sector Marin
ean Ioan, întrerupătoa
rele, releele, cablurile 
au fost vopsite in alb.

Manipulanții stației de 
transformare, tovarășii 
David Troian, Saucă Pe
tru. Sala Ștefan s-au do
vedit a fi la înălțime : 
cu mîinile și priceperea 
lor au adus frumosul și 
aici, îh această încăpere 
subpământeană de unde, 
prin păienjenișul cablu
rilor, puterea miilor de 
kilowați aleargă spre a- 
bataje, în sprijinul mi
nerilor.

— Nu ne . vom opri 
aici — spunea maistrul 
energetic Marincan. Vom 
da o culoare plăcută, 
deschisă și aparatajului 
părții de înaltă tensiune. 
Ce se vede e numai ud 
început.

Un început care meri- . 
tă să fie continuat nu 
numai, aici, în casa sta
ției de transformare ‘de 
la orizontul VIII mediu, 
sectorul I, ci și în tot 
mai multe locuri de 
muncă din adine. Căci 
aceste elemente de fru
mos vin nu numai să in
cinte ochiul, ci consti
tuie un viu îndemn la 
ordine, curățenie, ia 
muncă rodnică pentru 
buna întreținere a lucră
rilor miniere, factor de 
care depinde într-o ma
re măsură desfășurarea 
în bune condițiuni a 
procesului de producție, 
succesul muicii mineri
lor din abataje.

L BRANEA
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liricii partidului și guvernului de 
dezvoltare ■ ecauoiBiei țării și îm- 
baort&tire a conditidor de vtotă ale 

i«r muncii de la orașe șl sa- 
tK ăagăduiți-mi dragi tovarăși, ca, 
in numele conducerii de partid și 
de ctai, să adresez tuturor lucrăto
rilor din comerțul de itat șl coo
peratist felicitări călduroase pentru 
ratiz&rile obținute in activitatea lor, 
p*Mni  aportul la dezvoltarea ce- 
■orțulal nostru socialist.

In expunerea tovarășului Fazekas, 
ca și în cuvîntul celor ce au parti« 
apát la discuții, au fost subliniata 
succesele însemnate obținute Ih a- 
cest sector important al economiei 
naționale, evidențiindu-le totodată 
o serie de lipsuri care se fac încă 
simțite în activitatea comercială. 
Mi voi referi la numai cîteva dintre 
•le.

Fondul de mărfuri, pe care eco
nomia noastră în continuă dezvol
ta» îl asigură comerțului pentru a*  
proviziOnarea populației, nu este 
gospodărit cu destulă grijă. Reparti
zarea mărfurilor pe regiuni, raioane 
și Orașe nu se face Întotdeauna în 
funcție de cererea diferitelor cate
gorii de cetățeni, de specificul lo
cal, de sezon. In aprovizionarea u- 
nor unități comerciale nu se asi- 
gară. în toate cazurile, ritmicitatea 
H operativitatea care se cer,- In 
timp ce in depozite exista In canti
tăți suficiente anumite sortimente 
cerute de populație, ele lipsesc din 
magazine timp îndelungat. Deficien
tele existente in studierea și cu
noașterea cererii populației, a schim
bărilor determinate de creșterea pu
terii de cumpărare fac ca unitățile 
oMMrciele să nu-și exercite in ma
isra cuvenită rolul ce le revine 
în orientarea producției și desfa
cerii bunurilor de consum, în in
formarea exactă și la timp a între
prinderilor producătoare eu privire 
la cerințele de moment și de per
spectivi ale pieței.

Unele lipsuri în aprovizionarea cu 
mărfuri a populației au fost deter- 
ssinate și de livrările insuficiente 
din partea unor întreprinderi indus
triale. Un număr însemnat de pro
duse de larg consum n-au fost li
vrete în cantități suficiente de că
tre Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul Indus- 
trei Chimice, Ministerul Industriei 
Ușoare, Ministerul Industriei Ali- 
acentare șl de alte ministere produ
cătoare, ceea ce a influențat nega
tiv activitatea comerțului de stat și 
cooperatist.

Ministerul Comerțului Interior, 
Centrocoop, cit și sfaturile popu
lare nu au urmărit în mod operativ 
realizarea diferitelor lucrări de in
vestiții din fondurile alocate de stat 
pentru extinderea și modernizarea 
raialei comerciale și a capacităților 
de depozitare. Din această cauză, în 
anii șesenalului au rămas nefolbsite 
aproape 500 milioane lei, fonduri 
Cu care s-ar fi putut construi nu
meroase magazine, depozite saü u- 
nități de alimentație publică. Statu
ile populare și organele comerciale 
locale nu au acordat atenția cuve
nită dării în folosință, o dată cu 
noile cartiere de locuințe, a spa
țiilor comerciale necesare și redu
cerii costului construcțiilor noilor 
spatii. An existat cazuri cînd nu 
s-au analizat cu suficientă temeini
cie factorii care determină urcarea 
costurilor acestor lucrări, cum sínt 
soluțiile constructive necorespunză
toare, amplasările nerațlonale etc.

De multe ori comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, direcți
ile comerciale regionale și organi
zațiile comerciale locale nu se în
grijesc în măsură suficientă de fo
losirea rațională a spațiilor comer
ciale existente. Ușurința ce se ma
nifestă la scoaterea din funcțiune a 
unor magazine — prin demolare — 
are influențe nefavorabile asupra a- 
provirionării populației și limitea
ză, într-o anumită măsură, efortu
rile statului în domeniul investiți
ilor. Nu întotdeauna se urmărește 
îndeaproape eficiența economică a 
unităților, oportunitatea construirii 
unor noi spații comerciale, precum 
Ji a lărgirii $i modernizării celor 
vediL Profilul unor unități comer
ciale, forma de organizare interi

oară a aceelera, nu Sînt studiate su
ficient de temeinic, ceea ce face ca, 
după intrarea în funcțiune, să nu 
se obțină toate efectele economice 
scontate.

Rămîneri in urmă există în anu
mite sectoare ale comerțului și în 
ce privește nivelul de deservire a 
cetățenilor) continuă să se manifes
te la unii lucratori din comerț o 
atitudine lipsită de atenție, neser
viabilă, care nemulțumește, pe drept 
cuvînt, pe consumatori. Este încă 
slab dezvoltat spiritul de inițiativă 
pentru experimentarea unor forme 
de deservire noi, mal mobile, care 
să asigure reducerea continuă a 
timpului necesar procurării mărfu
rilor, atît în intersul cumpărătorilor, 
cît și în vederea sporirii rezultate
lor economice ale unităților comer
ciale.

Cel de-al ÎX-les Congres al Parti
dului Comunist Român, stabilind 
programul multilateral al dezvoltării 
întregii economii naționale și crește
rii pe această bază a bunăstării po
porului, a trasât sarcihi importante 
comerțului socialist. Realizarea în 
bune condiții a acestor sarcini ce
re ridicarea pe o treaptă superi
oară a întregii activități comerciale, 
o muncă perseverentă din partea 
tuturor lucrătorilor din comerț pen
tru lichidarea lipsurilor șl neajunsu
rilor constatate.

Tovarăși.
In concordantă cu fondul de cum

părare al populației, Directivele ce
lui de-al iX-lea Congres al partidu
lui prevăd creșterea volumului des
facerii mărfurilor prin comerțul so
cialist, în perioada 1966-1970, cu 
circa 50—SS la sută. Pentru aceasta 
se prevede ca valoarea produselor 
ce vor fi livrate comerțului socia
list să ajungă în anul 1970 la circa 
110 miliarde lei.

In asigurarea fondului de măr
furi destinat aprovizionării popu
lației au o pondere însemnată li
vrările Ministerului Industriei Ali
mentare și cele ale industriei u- 
șoare, care reprezintă circa 40 la 
sută șl, respectiv circa 23 la sută 
din totalul livrărilor către comerț. 
Este o sarcină de cinste șl totodată 
de mare răspundere pentru lucră
torii din aceste ramuri industriale 
să asigure livrarea integrală și în 
cele mai bune condiții de calitate 
a acestor mărfuri.

Sarcini importante revin, de ase
menea, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerului 
Economiei Forestiere, Ministerului 
Industrei Chimice și altor ministere 
și organizații economice centrale.

O contribuție sporită la creșterea 
volumului și la lărgitea varietății 
de produse pa piață vor trebui să 
aducă unitățile industriei locale și 
ale cooperației meșteșugărești, care, 
prin producția de serie mică a unor 
mărfuri cerute de populație, vor 
completa gama de sortimente fabri
cate de industria republicană. Rea
lizarea acestui important volum de 
mărfuri cere o conlucrare strînsă 
între Ministerul Comerțului Inte
rior, Centrocoop și ministerele pro
ducătoare, între întreprinderile 
comerciale și cele producătoa
re de bunuri de consum, a- 
sigurîndu-se o cît mai bună folosire 
a resursele# sporite de mărfuri pe 
care economia noastră le pune la 
dispoziția populației,

Un rol de seamă în buna conlu
crare dintre industrie și comerț îl 
are sistemul de Contractare a fon
dului de mărfuri. In acest domeniu, 
avem o experiență pozitivă, pe care 
va trebui s-o folosim și mai intens 
pentru perfecționarea în continuare 
a sistemului de contractare, pentru 
mărirea eficacității lui. Merită a fi 
Studiată cu toată atenția propune
rea făcută în consfătuire de a se 
generaliza practica .încheierii con
tractelor înainte de definitivarea 
planurilor de producție și desface
rea mărfurilor. Aplicarea ei va mări 
aportul contractelor atît în orienta
rea producției și determinarea struc
turii fondului de mărfuri, cît și în 
perfecționarea planificării producției 
și circulației bunurilor de consum.

Pentru ca sistemul de contractare 
să dea maximum de roade Șl să se 
evite dificultățile în procesul de 
producție și în desfacerea mărfuri- 
lor, erte Mceaar să fie luate 
din timp torte măsurile, dta 
partea industriei, precum și a co- 

mertu4ul, spte a se rasparte cu 
rigurozitate disciplina contractuală. 

O preocupare permanentă trebuie 
să o constituie creșterea exigenței 
față de cantalea produselor desfăcu
te în rețeaua comerțului socialist. 
Oamenii muncii cer — și puterea 
lor de cumpărare crescută le per
mite — să-și procure bunuri nu nu
mai în cantități mai mari, cl și de 
calitate superioară, mai durabile și 
mai frumoase. Satisfacerea acestei 
cerințe impune eforturi susținute 
din partea ministerelor șl întreprin
derilor producătoare, pentru care 
trebuie să devină un punct de o- 
noare de a nu da, cît și din partea 
aparatului comercial, care trebuie 
să fie ferm în a nu primi mărfuri 
de calitate necorespunzătoare. Nu 
trebuie așteptat ca deficientele ca
litative să fie semnalate după ce 
mărfurile au ajuns în magazine — 
ceea ce necesită cheltuieli suplimen
tare pentru returnarea lor — ci es
te nevoie ca printr-o conlucrare o- 
peratlvă pe parcursul realizării pro
ducției, prin întărirea controlului 
tehnic de calitate în întreprinderi și 
a bunei organizări a recepției de 
către comerț, aceste deficiențe să fie 
depistate încă înainte ca produsele 
să iasă din fabrică.

îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cere ca mărfurile să ajungă cît 
mai repede, pe calea cea mai scurtă 
și în bune condiții, de la între
prinderi la magazine. In acest 
scop este necesar oa' organele co
merciale de stat și cooperatiste, în 
colaborare cu ministerele producă
toare, să extindă sistemul livrărilor 
directe, care are efecte pozitive în 
reducerea nivelului cheltuielilor de 
Circulație, păstrarea calității și as
pectului comercial al mărfurilor.

Asigurarea ritmicității în aprovi
zionarea pieței are o deosebită im
portanță pentru satisfacerea nevoilor 
populației, precum și pentru ridica
rea rentabilității activității comer
ciale. Va trebui să se îmbunată 
teascâ, în continuare, sistemul de 
finanțare a comerțului, pentru ca a- 
cesta să stimuleze și mai mult buna 
aprovizionare a rețelei de desface
re cu amănuntul, fluxul continuu și 
direct al mărfurilor de la industrie 
la unitățile comerciale.

îmbunătățirea întregii activități co
merciale și a relațiilor dintre in
dustrie și comerț face necesară or
ganizarea studierii sistematice a ce
rerii de consum șl a deplasărilor 
ce au loc în acest domeniu, în 
funcție de creșterea veniturilor bă
nești dé sezon, de tradițiile și spe
cificul local, de preferințele varia
te alé diferitelor categorii de ce
tățeni ate. Organele Ministerului 
Comerțului Interior și Centrocoop, în 
colaborare cu reprezentanții între
prinderilor producătoare, trebuie să 
întreprindă periodic sondaje largi, 
multilaterale, în masa populației, 
să promoveze în acest scop, cu 
mai multă fermitate, metodele mo
derne de cercetare științifică a pie
ței.

Ar fi util să se studieze elabo
rarea, în lumina prevederilor pla
nului cincinal, a balanțelor de veni
turi și cheltuieli bănești ale popu
lației din fiecare regiune, care să 
stea la baza întocmirii planurilor a- 
nuale de desfacere a mărfurilor cu 
amănuntul. Ministerul Comerțului 
lhterior și Centrocoop vor trebui să 
elaboreze criterii de repartizare a 
mărfurilor către unitățile din subor
dines lor, în raport cu cerințele de 
aprovizionare specifice orașelor și 
satelor.

Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului au stabilit sarcini im
portante cu privire la dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico-mă- 
teriale a comerțului. Este necesar ca 
eforturile materiale pe care le face 
statul în acest domeniu să fie valo
rificate în modul cel mai chibzuit, 
ca fiecare sumă investită să-și a- 
tingă scopul, determinînd noi pro
grese în activitatea comerțului. Fon
durile de investiții vor trebui orien
tate spre acele lucrări care sînt ho- 
tîrîtoare pentru activitatea cotner- 
rială, acordîndu-se o atenție deose
bită sectoarelor rămase in urmă, 
cum sînt, de pildă, magazinele pen
tru desfacerea produselor de masă 
— pe care experiența altor țări le-a 
confirfnat ca foarte utile pentru a- 
proviționarea populației — precum 
și departirte cosnatelale, oare au un 

rol economic important în circuitul 
mărfurilor. La toate lucrările de in
vestiții este necesar să se urmă
rească obținerea unei eficiențe eco
nomice maxime.

Kn obiectiv important al Minis
terului Comerțului Interior, Centro
coop și organizațiilor de construcții 
ale sfaturilor populare trebuie să 
fie scurtarea termenelor de dare în 
funcțiune și reducerea colturilor 
noilor spații comerciale. Ținînd sea
ma de volumul însemnat al lucrări
lor de construcții șl de modernizare 
a unităților comerciale, este nece
sar ca, în cadrul organizațiilor de 
proiectare regională, să se creeze 
grupe specializate în proiectarea și 
elaborarea documentațiilor tehnico- 
economlce pentru construcțiile co
merciale. Este necesar, de aseme
nea, să se elaboreze proiecte tip 
pentru unitățile comerciale, care să 
asigure o folosire mâl bună a am
plasamentelor — prin realizarea, de 
la caz la caz, a unor construcții cu 
mai multe nivele — șl ufl grad mai 
ridicat de funcționalitate noilor u- 
nități comerciale.

îndeplinirea sarcinilor de răspun
dere ce revin comerțului în anii 
următori cere îmbunătățirea conti
nuă a organizării unităților comer
ciale, perfecționarea metodelor și 
tehnicii desfacerii mărfurilor.

Buna organizare a muncii în toa
te verigile comerțului trebuie să se 
reflecte în scăderea continuă à ni
velului cheltuielilor de circulație. 
Cît de Important este acest lucru 
reiese din faptul că numai prin mic
șorarea cu un singur procent a ni
velului cheltuielilor de circulație, 
economia națională poate obține, la 
volumul actual al desfacerilor de 
mărfuri, acumulări suplimentare de 
circa 700 milioane lei, iar în 1970 
de peste 1 miliard lei.

Dezvoltarea economiei și culturii, 
precum și frumusețile naturale fac 
din țara noastră o zonă turistică 
de mare atracție. In ultimii ani 
s-au obținut rezultate îmbucurătoare 
în valorificarea acestui important 
potențial al României. Interesul cres- 
cînd al oamenilor muncii din țara 
noastră, precum și al străinilor, pen
tru vizitarea litoralului, a regiunilor 
de munte, a monumentelor istorice 
și de artă, impune continuarea ac
țiunilor economice șl organizatorice 
pentru dezvoltarea capacității de 
satisfacere a cerințelor, pentru lăr
girea și perfecționarea bazei ma
teriale a turismului. In acest scop, 
în anii viitori se vor construi noi 
unități de deservire, hoteluri, mote
luri, campinguri, noi căi de acces 
spre diferite puncte turistice, sa 
vor asigura mijloace de transport 
corespunzătoare, se va îmbunătăți, 
din toate punctele de Vedere, de
servirea vizitatorilor. Pentru ca a- 
ceste măsuri să dea rezultate op
time, trebuie să-și unească eforturile, 
pe baza unui program coordonat, or
ganizațiile de turism specializate, or
ganele comerțului, unitățile de 
transport și sfaturile populare.

Dezvoltarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste, profundele schim
bări care au loc în viața satelor, 
creșterea veniturilor țărănimii impun 
intensificarea activității desfășurate 
de Centrocoop pentru aprovizionarea 
continuă și ritmică a magazinelor 
de la sate, astfel ca populația ru
rală să găsească în permanență măr
furile de care are nevoie. In pe
rioada noului plan cincinal este 
prevăzut să fie vîndute la sate cu 
aproape 60 la sută mai multe măr
furi decît în cei cinci ani anteriori, 
ceea ce necesită extinderea și mo
dernizarea rețelei de unități comer
ciale ale cooperației de consum.

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de confort ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate presupune 
extinderea rețelei de prestări de 
servicii și asigurarea ei cu personal 
de specialitate corespunzător, în ve
derea satisfacerii rapide și irepro
șabile a celor mai diverse cerințe, 
Sarcini deosebit de mari revin în 
această privință cooperației mește
șugărești, industriei locale, coopera
ției de consum și organizațiilor co
merciale.

Cerințele sporite care se ridică în 
fata organelor comerciale și a unită
ților de desfacere impun luarea u*  
nor măsuri temeinice pentru asigura
rea calificării unui număr mare 
de cadre de diferite profiluri, pen
tru perfecționarea sistemului de 

școli care pregătesc aceste cadre. 
O atenție deosebită va trebui să 
se acorde calificării și promovării 
unui număr mai mare de femei, care 
își pot valorifica în cele mai bune 
condiții aptitudinile și capacitatea de 
muncă în acest sector de activitate.

Perfecționarea comerțului, stimula
rea interesului pentru găsirea si 
aplicarea celor mai bune soluții de 
organizare a activității comerciale, 
pentru ridicarea gradului de deser
vire cer îmbunătățirea folosirii for
melor de cointeresare materială a 
lucătorllor din comerț. Ministerul Co
merțului Interior, Centrocoop, Comi
tetul de Stat al Planificării, Comi
tetul de Stat pentru Problemele de 
Muncă și Salarii trebuie să studieze 
și să propună conducerii de partid 
și de stat măsuri care să permită 
o îmbinare mai strînsă a cîștiguri- 
lor dobindite, de lucrătorii din co
merț cu eforturile pe care aceștia 
Ie depun pentru îmbunătățirea de
servirii consumatorilor.

Tovarăși, -
Ridicarea nivelului activității co*  

merciale din țara noastră depinde 
în bună măsură de calitatea muncii 
de conducere, îndrumare și control 
desfășurate de Ministerul Comerțu
lui Interior și Centrocoop. Atît con
ducerea Ministerului Comerțului In
terior, cît și Comitetului executiv al 
Centrocoop trebuie să stabilească 
măsuri organizatorice dare, care să 
imprime mai multă operativitate și 
eficiență muncii aparatului central, 
de îndrumare și control al activită
ții organizațiilor comerciale locale, 
de sprijinire concretă a acestora în 
rezolvarea corespunzătoare a varia
telor probleme ale aprovizionării 
populației,

îmbunătățind și perfecționlnd mun
ca colecții vă, colegiul Ministe
rului Comerțului Interior și 
Comitetul executiv rt CetXxo- 
coop trebuie să -nobrrmr cu 
regularitate principalele probleme 
ale activității comerciale, udoptînd 
măsurile necesare pentru lichidarea 
lipsurilor semnalate, urmărind cu 
perseverentă aplicarea măsurilor șl 
hotărîriler pe care le iau.

In vederea îmbunătățirii activită
ții comerciale, Ministerul Comerțu
lui Interior și Centrocoop stnt da
toare să ia măsuri eficiente pentru 
generalizarea experienței pozitive a 
unităților comerciale fruntașe, pen
tru promovarea formelor avansate 
de comerț și obținerea celor mai 
bune rezultate economico-financiare 
în activitatea fiecărei unități. In 
acest scop, ele trebuie să consulte 
mai sistematic și mai frecvent decît 
pînă acum masa lucrătorilor din ctfșf 
mert, care fiind în contact nemijlo
cit cu cumpărătorii, cunosc cel mai 
bine gusturile și preferințele, păre
rile, sugestiile acestora, pot aduce 
contribuția lor valoroasă la perfec
ționarea activității comerțului.

Un rol important în conducerea 
și organizarea activității comerciale 
pe plan local îl au comitetele exe
cutive ale sfaturilor populate. Ele 
trebuie să analizeze periodic și cu 
toată răspunderea stadiul realizării 
olanului de desfacere, dezvoltarea 
rețelei comerciale, precum și alte 
nrobleme ale comerțului local, mobi- 
iizînd loți factorii interesați la re
zolvarea problemelor ce se ridică, 
la elaborarea măsurilor practice 
de îmbunătățire continuă a muncii 
organizațiilor comerciale.

Q contribuție deosebit de impor
tantă la ridicarea nivelului calității 
muncii lucrătorilor din rețeaua co
mercială o au sindicatele. Cuprin- 
zînd practic pe aproape toți lucră
torii din comerț, sindicatele trebuie 
să îmbunătățească activitatea de e- 
ducație pentru ridicarea nivelului 
de conștiință socialistă a membrilor 
ion să cuittve cu perseverență a- 
tltudinea civilizată și disciplinată tn 
muncă, respectul și solicitudinea 
față de interesele cumpărătorilor, 
corectitudinea în relațiile cu cetă
țenii, grija pentru păstrarea și 
apărarea avutului obștesc.

Sindicatele trebuie să folosească 
mal larg dreptul ce-1 au de a orga
niza controlul obștesc, de masi, aiu- 
prn activității unităților comerciale, 
luînd toate măsurile pentru ca acest 
control să fie ctt mai competent si 
multilateral, să aibă o eficiență cît 
mai mare. Conducerile organizațiilor 
comerciale trebuie să acorde o a- 

(Goaflnuua ia pag. 4*<J



MMRHA CONSFĂTUIRII PE fARÎ 
A LBCHlMtlLM PIN COMERȚUL SOCIALIST

CHEMARE
CĂTRE TOTI LUCRĂTORII

DIN COMERȚUL DE STAT Șl
(Urmare din pag. l-a) 

lor din comerțul socialist, convo
cată de conducerea partidului și 
guvernului în zilele de 14—16 a- 
prilie 1966, trecind in revistă re
zultatele de pînă acum, a dezbătut 
pe larg căile și mijloacele cele mai 
potrivite care să ducă Ia îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid și 
guvern comerțului socialist, la dez
voltarea și perfecționarea activită
ții comerciale, corespunzător nece
sităților crescînde ale populației 
patriei noastre.

TOVARĂȘI,
Interesele economiei naționale și 

ale oamenilor muncii cer ca toți 
lucrătorii din comerțul de stat și 
cooperatist să depună eforturi stă
ruitoare pentru a ridica la un ni
vel superior întreaga activitate co
mercială. Obligația noastră de că
petenie aste de a aproviziona popu
lația în mod ritmic cu mărfuri mai 
muMe, în sortimente tot mal varia
te și de calitate din ce în ce mai 
bună.

Ca rezultat al ridicării nivelului 
de trai exigențele consumatorilor 
de la orașe și sate sporesc neîn
cetat. Pentru a răspunde acestor 
exigențe, în fiecare unitate comer
cială trebuie să existe o preocupa
re neslăbită pentru a îmbunătăți 
organizarea muncii și metodele de 
activitate, pentru a ridica nivelul 
serviciului și a manifesta maximum 
de atenție față de cumpărători. Să 
promovăm cît mai larg formele mo 
deme de comerț, să perfecționăm 
multilateral munca noastră. Toți lu
crătorii din comerț trebuie să se 
preocupe cu perseverență și aten
ție de cunoașterea cererii de con
sum, pentru ca, în funcție de a 
ceasta, să pună la dispoziția popu 
lației mărfuri potrivite gustului șl 
preferințelor ei.

l-a fel ca în toate ramurile eco- 
tipmiei naționale, și în comerț pro
blema obținerii de rezultate econo
mice superioare trebuie să se gă
sească în centrul atenției. Să în
făptuim sistematic măsuri pentru 
îndeplinirea planului de desfacere 
a mărfurilor și pentru reducerea 
Cheltuielilor de circulație. Să acor
dăm grija cuvenită păstrării și con
servării mărfurilor, să dăm dovadă 
de un înalt spirit gospodăresc, să 
combatem cu hotărîre risipa și ne-

Selecfiuni din programul
18 aprilie

PROGRAMUL I. La orele : 5; 
6| 7; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 
22; 23,52 Buletine de știri și 
radiojurnale; 5,06 Melodii, dragi 
melodii; 6,00 Sport; 6,15 
TRANSMITEM PENTRU SATE;
6.45 Salut voios de pionier;
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giijența în muncă, să Măturăm 
pierderile și cheltuielile neecono- 
miroase.

Utilizarea chibzuită a fondului 
de investiții trebuie să se afle în 
centrul atenției noastre. Să luăm 
măsuri eficiente pentru îndeplini
rea integrală a planului de inves
tiții, executarea lucrărilor la ter 
men și ia un înalt nivel calitativ 
pentru sporirea eficacității econo
mice a fondurilor alocate. Să folo
sim la maximum, cu spirit gospo- 
găresc întreaga bază tehnlco-mate- 
rială existentă în comerțul de stat 
și cooperatist.

Tehnica nouă, practicarea unul 
comerț civilizat necesită cadre de 
toate gradele, temeinic pregătite șl 
educate. Consfătuirea cheamă con
ducătorii din comerț, cadrele di
dactice din școlile comerciale să-șl 
mărească eforturile pentru a for
ma lucrători cu o bună calificare, 
îndrăgostiți de meseria aleasă și 
pătrunși de îndatoririle Ce le revin 
în deservirea corespunzătoare a 
consumatorilor. In școlile profesio
nale, medii tehnice și institute de 
invățămlnt superior, în cursurile de 
perfecționare și de ridicare a ca
lificării, în toate unitățile comer
ciale, să se desfășoare o largă mun
că educativă pentru instruirea ca
drelor, in așa fel încît fiecare lu
crător din comerț să aibă o înaltă 
pregătire profesională și o cohști 
mță cetățenească dezvoltată.

Consfătuirea cheamă cadrele din 
organele și organizațiile comerciale 
șl din sfaturile populare, oamenii 
muncii care alcătuiesc echipele de 
control obștesc să sprijine și să 
popularizeze inițiativele valoroase, 
să controleze și să îndrume siste
matic munca tuturor unităților co
merciale. să fim promotorii noului, 
să cultivăm în rîndul lucrătorilor 
din comerț o atitudine corectă și 
pătrunsă de grijă maximă față de 
avutul obștesc, să luptăm cu toa
tă tăria împotriva obiceiurilor re
trograde, să insuflam Ia fiecare lu
crător comercial conștiința răspun
derii sale față de munca pe care 
o depune, să facem din toți lucră
torii vrednici slujitori ai interese
lor populației.

TOVARĂȘI,
In activitatea comercială un rol 

important îl au vînzătorii din ma
gazine, lucrătorii din unitățile de
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iară dlh Muntenia,- 16,30 
VREAU SĂ ȘTIU; 17,40 Sfatul 
medicului; 18,20 Limbă nOas- 
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur,- 19,03 Succese ale ar
tei interpretative românești 
peste hotare i Elaua Cemei; 
19,30 TEATRU RADIOFONIC: 
Premiera Orestia; 22,30 MO-

COOPERATIST
alimentație publică și hoteliere ca
re, zi de zi, vin în contact cu popu
lația. De comportarea și priceperea 
lor ta muncă depind, In ultimă in
stanță, aprecierile pe care le fac 
cetățenii ia adresa comerțului so
cialist Satisfacția datoriei împlini
te să o avem numai atunci cînd 
fiecare consumator este deplin mul
țumit Să <veăm în toate unitățile 
comerciale o atmosferă plăcută, ca
re să asigure magazinului un bun 
renume și o clientelă permanentă. 
In acest scop, vînzătorii să dove
dească maximum de solicitudine și 
atenție față de cumpărători, sfătu- 
indu-i și îndrumindu-i în alegerea 
mărfurilor. Să muncim în așa fel 
Incit populația să-și poată face 
cumpărăturile într-un timp cit mai 
scurt.

Pe an ce trece crește importau 
ța alimentației publice, menită să 
contribuie la economisirea și ușu
rarea muncii casnice. Populația pre
tinde în mod îndreptățit ca în uni
tățile de alimentație publică să se 
găsească în permanență un sorti
ment variat de preparate culinare, 
să existe o ambianță plăcută, Iar 
deservirea să se desfășoare rapid, 
cu atenție și promptitudine. Să ri
dicăm calitatea și să lărgim sorti
mentul preparatelor de bucătărie 
și cofetărie, să promovăm noutăți 
în arfa culinară, să extindem for
mele de alimentație publică cel mai 
mult solicitate de consumatori. Să 
lărgim sfera serviciilor, potrivit ce
rințelor populației, să facem din 
fiecare unitate un loc in care ce
tățenii să se simtă bine. Ospitali
tatea, caracteristică poporului nos
tru, să existe în toate unitățile de 
alimentație publică și hoteliere,

TOVARĂȘI,
îndatorirea principală a condu

cătorilor de unități comerciale, a 
șefilor de depozite șl gestionarilor, 
trebuie să fie gospodărirea cu grijă 
a bunurilor încredințate. Să ne 
preocupăm de buna organizare a 
activității în unitățile de desfacere, 
de prezentarea atrăgătoare, cu gust 
a mărfurilor. împreună cu toți lu
crătorii comerciali, să acordăm o 
atenție sporită bunel folosiri și în
grijiri a utilajului, a mobilierului 
comercial, să întreținem unitățile 
in cele mai perfecte condiții de 
igienă. Să fim exigenți față de 
munca noastră și față de persona

de radio
MENT POETIC,- 22,40 Serena*  
da... și muzica ușoară; 23,07 
ESTRADA NOCTURNĂ,- 23,52 
Concertul melodiilor.

Cinematografe
18 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Wl.nnetou II; REPUBLI
CA : Criminalul în vacanță; 
PETRILA: Un lucru făcut îi 
timp,- LONEA — MINERUL : 
A fost odată un moș și n ba
bă; LIVEZENI; Iernând cow
boy; ANINOASA : Runda 6-a; 
VULCAN; Un cartof, doi car
tofi; CRIVIDIA; Colaborato
rul; PAROȘENI: Intîlhire lă 
Ischia; LUPENI — MUNCITO
RESC : Duminică la ora 6,- 
CULTURAL: Fata din junglă- 
BĂRBÂTENI: Oliver Twist;
URICANI: Cartierul veseliei; 

lul pe care sîntera însărcinați să-l 
conducem.

O răspundere deosebită in con
tractarea mărfurilor, în îmbunătăți
rea relațiilor dintre industrie și co
merț revine economiștilor, merceo
logilor, recepționerilor și altor ca
dre de specialiști din comerț. El 
au datoria să se preocupe de con
tractarea unui sortiment cit mai 
variat de mărfuri și să se îngri
jească de realizarea contractelor și 
buna aprovizionare a unităților co
merciale. Prin atribuțiile noastre a- 
vem un rol de cea mai mare în
semnătate in asigurarea populației 
cu mărfuri de bună calitate. Mun
cind cu exigență și răspundere, să 
facem imposibilă pătrunderea în re
țeaua comercială a produselor ne
corespunzătoare, să ne îngrijim de 
buna păstrare a mărfurilor în de
pozite și magazine.

Participanții la consfătuire adre
sează un călduros apel muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor din 
întreprinderile producătoare de bu
nuri de consum, oamenilor muncii 
din agricultură de a-și uni efortu
rile cu lucrătorii din comerț în ve
derea asigurării bunurilor indus
triale și agricole destinate consu
mului populației. Să ne concentrăm 
întreaga noastră energie creatoare 
pentru a produce mărfurile solici
tate de consumatori, de bună ca
litate șl într-un sortiment bogat. Să 
mărim eforturile și să întărim co
laborarea noastră pentru a satisfa
ce cît mai deplin interesele și ne
cesitățile oamenilor muncii.

Consfătuirea noastră asigură 
Partidul Comunist Român, Comite
tul său Central, guvernul țării, că 
lucrătorii din comerțul socialist 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a îndeplini cu cinste sarcinile 
încredințate, pentru a fi la înălți
mea răspunderii pe care o au în 
organizarea și desfășurarea aprovi
zionării populației, aducîndu-și ast
fel contribuția, împreună cu toți 
oamenii muncii, la înfăptuirea mă
rețului program de ' propășire a 
României Socialiste.

CONSFĂTUIREA PE ȚARA
A LUCRĂTORILOR

DIN COMERȚUL SOCIALIST

14—16 APRILIE 1966

I. R. E. H. — DEVA 
Șantierul consfrucjii montaje 

Loi 4 Petroșani

A n g a j e a z ă
# un contabil cu o vechime de cel 

pu|in 1 an
• un automacaragiu autorizat 

pentru automacara de S tone.
Informații suplimentare se dau la sediul uni-*  

fâtii din Petroșani, str. Republicii nr. 60

Este interzis ca în timpul cuplării șau decuplării vago- 
netelor să se introducă capul sau corpul între vagonete.

Fn ATENT! NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI SAU SĂ DECUPLEZI VĂ* 
GONETELE ÎN TIMPUL MERSULUL FĂ ACESTE OPERAȚII NUMAI ÎN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOC

Uteciștii Pătrașcu Radu și Crlșca 
Vasile, muncitori la termocentrală 
Paroșenl.

[n angaiaiBCTftii mitpiiaiî
I. F. PETROȘANI

Muncitorii din bazinul forestizr 
al Văii Jiului au anunțat ieri înde
plinirea planului pe 4 luni din a*  
cest an și a angajamentului luat 
în cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a creării Partidului Comunist 
Român.

In perioada care a mâi rSiftas 
pînă la 8 Mai forestierii din Va
lea Jiului vor mai produce 4 000 
m c bușteni gater fag, 500 m 6 buș
teni derulaj, 550 m c cherestea ră- 
șinoase, 800 m c lemn de con
strucții pentru export și alte !m- 
portante sortimente de material 
lemnos.

Ga urmare a înzestrării parche
telor forestiere cu utilaje și mașini 
de mare productivitate, a creșterii 
gradului de mecanizare, indicele de 
utilizare a masei lemnoase a fost 
depășit au 4 la sută faiță de sar
cina planificată.

Gete mai bune rezultate au fbsț 
obținute de către colectivele sec
toarelor Lupeni, Cîmpu iul Neag 
și Roșia.



PREZENȚE ROMANEȘTI
MOSCOVA 16. —

Corespondentul Ager- 
pres, S. Podind, trans
mite : In editura „Mu
zica" din Moscova a 
apărut un volum des
pre compozitorul Geor
ge Enescu, în care sînt 
publicate pentru prima 
oară în limba rusă cele 
12 convorbiri ale lui

Enescu cu criticul de 
la postul de radio pa
rizian Bernard Gaboty, 
apărută în 1955 la Pa
ris sub denumirea de 
„Amintirile lui Enescu“.

Volumul cuprinde, de 
asemenea, fragmente 
din cartea lui George 
Bălan „George Enescu",

In Vietnamul de sud 
situația se menține încordată

SA1GON 16 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud situația politică 
continuă să se mențină confuză și 
încordată, relatează agențiile de 
presă. După ce vineri seara Insti
tutul budist a dat publicității un 
comunicat în care declară că ac
ceptă menținerea la putere a ge
neralului Kv, acum o parte din li
derii săi par înclinați să revină asu
pra hctărîrii luate. Noua schimbare 
de poziție, menționează agenția 
France Presse, se datorește hotă
rârii guvernului de a interzice ple
carea unei delegații budiste în cen
trul Vietnamului de sud. „Interzicînd 
plecarea delegației noastre la Hue 
și Da Nang, a declarat sîmbătă di
mineața conducătorul budist, Thich 
Thien Minh, guvernul revine asu
pra promisiunilor inițiale", ceea ce 
ar putea provoca reîntoarcerea bu- 
diștilcr pe scena politică saigoneză.

„Hotărîree guvernului de la Sai- 
gon, apreciază observatorii de pre- 
•ă, ar fi determinată de teama a- 
cestuia ca nu cumva liderii budiști, 
ajunși Ia Hue, Da Nang sau în 
alte orașe din centrul Vietnamului 
de sud să rămînă acolo pentru a se 
alătura populației în lupta împo
triva guvernului". Se amintește în 
legătură cu aceasta că în fruntea 
delegației se află Thi Tri Quang, 
considerat ca șeful grupării „ex
tremiste“ a budiștilor, ai cărei mem

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. l-a)

tențic deosebită sesizărilor făcute 
de controlul obștesc al sindicatelor 
și să ia măsuri corespunzătoare 
pentru înlăturarea lipsurilor semna
late.

In rândurile lucrătorilor din co
merț lucrează un mare număr de 
tineri. In mijlocul acestora organi
zațiile U.T.C. trebuie să desfășoare 
e activitate susținută, o intensă mun
că educativă, stimulîndu-le interesul 
pentru formarea înaltelor deprin
deri și aptitudini ce trebuie să ca
racterizeze pe lucrătorul de astăzi 
din comerțul nostru socialist.

Hotărâtoare pentru îmbunătățirea 
întregii activități comerciale este în
tărirea muncii de partid în rândul 
lucrătorilor din comerț. Organizați
ile dc partid din comerț au dato
ria să folosească cu tot simțul răs
punderii dreptul statutar pe care îl 
au de a controla activitatea condu
cerilor administrative ale organiza
țiilor comerciale, intervenind efi
cient pentru înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor constatate, pentru 
creșterea răspunderii tuturor co 
muniștilor, a întregii mase de lu
crători în aplicarea politicii parti
dului și statului nostru de îmbu
nătățire continuă a aprovizionării 
populației. Ele trebuie să intensi
fice munca politică în rândul lucrători
lor din comerț, să-și sporească co ti- 
nuu experiența de organizare și în
drumare a eforturilor colectivelor de 
lucrători comerciali, în vederea ridi
cării acestui sector la nivelul actua
lelor cerințe ale dezvoltării econo
miei naționale și al exigențelor me
reu sporite ale populației.

ftesa centrală și locală trebuie 
să acorde mai multă atenție proble
melor comerțului, să critice lipsu
rile temeinic verificate și să gene
ralizeze experiența pozitivă și prac

precum și fragmente 
din articole și inter
viuri ale marelui com
pozitor.

Intr-o amplă prefață 
semnată de criticul 
muzical Evgheni Mei- 
lih se dă o înaltă apre
ciere talentului multi
lateral al lui Enescu.

bri se numără .printre „rebelii" din 
Da Nang și Hue.

„Noul conflict intervenit între 
budiști și guvern pare să demon
streze că răgazul acordat genera
lului Ky e scurt“, scria vineri di
mineață ziarul parizian „Combat", 
referindu-se la declarația lui Thich 
Thien Minh

In același timp, relatează agenți
ile de presă, întreg centrul Viet
namului de sud rămîne în continua
re împotriva guvernului. 2 500 de 
manifestanți s-au reunit vineri în 
marele parc al orașului Da Nang, 
unde a fost ars un exemplar al 
decretului guvernamental ce anunța 
organizarea apropiată a unor ale
geri pentru adunarea națională care 
chiar dacă ar avea loc ar fi iluzo
rie, deoarece patru cincimi din teri
toriul Vietnamului de sud sînt con
trolate de forțele patriotice. Mani- 
festanții au defilat apoi ore întregi 
pe străzile orașului Da Nang, ce
rând înlăturarea guvernului Ky și 
încetarea intervenției americane în 
Vietnam.

La 100 km nord de Da Nang, în 
orașul Hue, studenții au organizat, 
de asemenea, mari manifestații anti
guvernamentale, denuntînd decretul 
semnat de șeful statului Nguyen 
Van Thieu, „drept o manevră me
nită să ajute juntei militare să cîș* * 
tige timp".

Declarația 
președintelui Makarios

NICOSIA 16 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută vineri seara 
la Nicosia, președintele Ciprului, 
Makarios a confirmat că guvernul 
cipriot a remis prin intermediul am
basadorului Greciei în capitala Ci
prului, răspunsul său la propune
rile guvernului grec privind com
petențele în cadrul comandamentu
lui gărzii naționale cipriote. Deși 
nu s-a referit la conținutul notei 
remise guvernului grec, Makarios a 
subliniat, totuși că „guvernul cipriot 
continuă să considere pe ofițerii 
greci aflați în Cipru cn ofițeri ai 
armatei grecești". Agenția A.P. ci
tind o sursă apropiată guvernului 
grec, relatează că în nota de răs
puns adresată guvernului grec pre-, 
ședințele Makarios ar fi respins 
propunerile premierului Stephano
poulos, afirmînd din nou că garda 
națională cipriotă trebuie să se afle 
sub controlul guvernului cipriot.

Poziția Turciei

ANKARA 16 (Agerpres). — Tur
cia a făcut cunoscut vineri că va 
respinge propunerile grecești pri
vitoare Ia angajarea unor tratative 
în problema cipriotă dacă baza a- 
cestora ar urma să o constituie uni
rea Ciprului cu Grecia. Ministrul de 
externe turc Caglayangil a declarat

• MOSCOVA. La 15 
aprilie, Andrei Gromîko. 
ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovie
tice, și Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate 
Germane, au avut o în
trevedere: în cadrul că
reia au fost discutate 
probleme de interes co
mun.

In aceeași zi, Otto 
Winzer s-a înapoiat la 
Berlin.

• TUNIS. In capitala 
Tunisiei s-a deschis un 
seminar pe tema „Tuni
sia și Piața comună", 
organizat de Partidul 
Socialist Desturian de 
guvernămint din Tunisia, 
care, după cum se știe, 
a prezentat cererea ca 
Tunisia să fie primită în 
Piața comună. La lucră
rile seminarului partici
pă oficialități ale Pieței

ticile înaintate, care pot servi la 
perfecționarea continuă a activității 
comerțului de stat și cooperatist.

Tovarăși,
Lucrările consfătuirii au prilejuit 

o largă dezbatere a celor mai im
portante probleme ale comerțului, 
u,n schimb de experiență prețios, 
care va contribui la îmbunătățirea 
muncii în întreaga rețea comercia
lă de la orașe și sate. In cadrul 
consfătuirii au fost făcute numeroa
se propuneri și observații critice 
întemeiate. Ele vor trebui să con
stituie obiectul unor analize atente 
și al unor măsuri practice de a- 
plicare din partea Ministerului Co
merțului Interior, a Centrocoop, a 
sfaturilor populare, a ministerelor 
producătoare de bunuri de con
sum, UCECOM și a celorlalte or
ganizații economice care contribuie 
la buna desfășurare a activității 
comerțului și a deservirii popu
lației.

In anii următori, în fața comer
țului nostru socialist stau sarcini 
de mare răspundere. Comitetul 
Central al partidului, guvernul ță
rii, cheamă harnicul detașament al 
lucrătorilor din comerț — care în 
decursul anilor construcției socia
liste a acumulat o experiență va
loroasă — să depună noi eforturi 
pentru ridicarea activității comer
ciale la nivelul înaltelor cerințe 
ale dezvoltării țării noastre pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
liste.

Valorificînd învățămintele prețioa
se ale consfătuirii, muncind cu sîr- 
guință și pricepere, lucrătorii din 
comerțul socialist își vor aduce — 
alături de întregul popor — con
tribuția , lor de preț la mersul îna
inte al societății noastre, la pro
gresul și înflorirea multilaterală a 
României Socialiste.

(ODioltiiilt tripartite 
anilo-aBeritana-reit-permaiie 
an Hat sftrjit

BONN 16 (Agerpres). — Consul
tările tripartite anglo-americane-vest 
germane, cate s-au desfășurat timp 
de două zile la Bonn, au 
luat sfîrșit sîmbătă la prînz. 
După cum se știe, aceste 
consultări, la care S. U. A. au 
fost reprezentate de John McCloy, 
consilier Special al președintelui 
Johnson pentru problemele N.A.T.O., 
Anglia de către ambasadorul brita
nic i la Bonn, Frank Roberts, iar 
R.F.G. de ministrul de externe, Ger- 
hard Schroder, ministrul apărării 
Kai Uwe von Hassel și de alte per
sonalități; au fost consacrate exami
nării problemelor ivite în urma 
hotărârii Franței de a se retrage 
din ‘ organismele integrate ale 
N.A.T.O.

Un comunicat dat publicității la 
încheierea consultărilor se limitea
ză să afirme că rezultatele lor vor 
fi „utile“. Consultările tripartite vor 
fi continuate ulterior la Bonn la ni
velul ambasadorilor.

PROBLEMA CIPRIOTĂ

Vești din R.S.F. Iugoslavia
Proiectul unor centrale 
electrice 
de acumulare

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
Profesorul Bojidar Georgevici 
din Belgrad a elaborat proiec
tul unor centrale electrice ce 
urmează să fie construite în 
regiunile unde există rezervoa
re naturale din care a fost e- 
puizat petrolul. La baza pro
iectului se află ideea că în 
rezervoarele de zăcăminte epui
zate de petrol se poale com
prima o mare cantitate de aer, 
care este apoi utilizat pentru 
punerea in mișcare a turbine
lor, obținindu-se astfel energie 
electrică la un preț de cost 
scăzut. Proiectul este intere
sant mai ales pentru regiunea 
Voivodina din nordul Iugosla
viei, unde există cele mai bu
ne condiții naturale pentru 
construirea de centrale elec
trice de acumulare. Proiectul 
a fost elaborat pe baza date
lor privind rezervoarele na

ziariștilor că, înainte de a fi anga
jate tratative, guvernul grec tre
buie să precizeze în mod clar pe 
ce bază să se desfășoare ele. EI 
a afirmat că guvernul turc ar fi 
fost întotdeauna gata să participe 
la tratative pe baza propunerilor 
pe care el le-a prezentat în mai 
multe rânduri.

Precizările ministrului turc au 
fost prilejuite de propunerea cu
prinsă într-o declarație - dată publi
cității joi seara de primul ministru 
grec, Stephanopoulos, privitoare la 
dorința Greciei de a duce tratative 
cu Turcia în problema cipriotă.

Arestarea unui grup 
de complotiști fa Nicosia

NICOSIA 16 (Agerpres). — Poli
tia cipriotă a descoperit la Nicosia, 
în apartamentele unui grup de ci- 
prioti greci, o mare cantitate de 
arme și materiale explozive. între
gul grup, bănuit de a fi încercat 
să uneltească împotriva guvernului 
cipriot, a fost arestat.

Efervescență în sînul
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Surse informate din Washington ■— 
citate de agenția France Presse — 
au anunțat că în sînul armatei hai- 
tiene se semnalează o anumită e- 
fervescență, mai multe răscoale fi
ind înăbușite, iar revoltații execu
tați. Potrivit acestor surse, „nimic 
nu permite însă să se creadă că 
președintele Duvalier și membrii 
familiei sale sînt pe punctul să pă- 

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
comune și reprezentanți 
ai guvernului țării gazdă.

• SANTIAGO DE 
CHILE. Poliția chiliana 
a arestat vineri pe Her- 
mann Schmidt, fost ma
ior in aviația nazistă 
care a condus colonia 
agricolă „Dignidad" un
de s-a descoperit că e- 
xistau condiții asemănă
toare acelora din lagă
rele de concentrare hitle- 
riste. El a fost încarce
rat în închisoarea din 
Partal, în regiunea unde 
se află această colonie. 
S-a anunțat că poliția 
caută acum alți patru 
conducători ai coloniei.

• MADRID. La Tribu
nalul din Madrid se des-

iășoară procesul inten
tat de autoritățile spa
niole unui număr de 28 
mineri care au partici
pat la demonstrațiile de 
solidaritate cu muncito
rii concediați recent de 
patronat. Procurorul a 
cerut pedepsirea celor 
28 de mineri la închi
soare între 4 și 6 ani. 
Apărarea a condamnat 
măsurile represive luate 
de autorități împotriva 
muncitorilor, cerînd a- 
chitarea minerilor.

• BONN. Secretarul 
de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. ar putea să vizi
teze Bonnul în cursul 
lunii iunie, a anunțat

turale din apropierea localită
ții Becei, de unde s-au epui
zat mari cantități de petrol. 
Potrivit proiectului, producția 
anuală de energie electrică a 
centralei de acumulare de lin
gă Becei va fi de 555 000 000 
kWh. In această regiune exi
stă condiții pentru construirea 
a trei unități de acest iei.

O nouă navă 
lansată la apă

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
Șantierele navale „Treci Mai“ 
din Rieka au lansat zilele a- 
cestea nava „Lok Sevak", cea 
de-a doua din seria de patru 
nave construite pentru com
pania indiană de navigație 
din Bombay. Nava menționa
tă, cu un deplasament de 13 400 
tone, este destinată transportu
lui de cărbune și sare. Dimen
siunile și forma ei sînt de așa 
natură Incit poate servi nu nu
mai în transportul maritim ci 
și fluvial.

lan Smith a renunțat 
la legăturile diplomatice 
cu Londra

SALISBURY 16 (Agerpres). — In
tr-un mesaj radiodifuzat, premierul 
rasist sud-rhodesian Ian Smith, a a- 
nunțat că guvernul săn a luat ho
tărârea de a închide reprezentanta 
diplomatică rhodesiană de la Londra 
și de a rechema personalul acestei 
reprezentanțe. De asemenea, el a 
făcut cunoscut că a cerut Ambasa
dei britanice din Salisbury „să-șl 
închidă porțile și să-și repatrieze 
personalul“. Folosind termeni deo
sebit . de aspri la adresa prunului 
ministru englez Harold Wilson și a 
guvernului său, Ian Smith a pretins 
că atitudinea guvernului britanic a 
creat în sudul Africii o situație 
care „ar viola în mod deschis Car
ta O.N.U.". Or, se știe că măsurile 
adoptate de guvernul de la Salis
bury încalcă în mod flagrant cele 
mai elementare drepturi ale omului 
și vin în contradicție cu Declarația 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor șî popoarelor colo
niale, document de bază al Orga
nizației Națiunilor Unite.

armatei haitiene
răseaiscă țara penitru a se refugia 
în Elveția". „Este prematur să se 
ia în considerare posibilitatea pră
bușirii regimului Duvalier în vi
itorul imediat", au indicat cercurile 
oficiale americane.

France Presse menționează că 
atmosfera politică din Haiti s-a a- 
gravat mult în urma înrăutățirii 
situației financiare a țării.

Ministerul de Externe al 
R.F.G. Se crede că diplo
matul american va veni 
la Bonn după reuniunea 
de la Bruxelles a Con
siliului ministerial ai 
N.A.T.O. din aceeași lu
nă. In cursul șederii sale 
ia Bonn Rusk va avea 
întrevederi cu cancela
rul Erhard și ministrul 
de externe vest-german. 
Schroeder.

• NEW YORK. Pe 
poligonul de Ia baza ae
riană Vandenberg (Ca
lifornia) a fost efectuată 
sîmbătă o experiență cu 
o rachetă balistică inter
continentală de tip „Mi- 
nuteman-1". Zborul a- 
cestei rachete de-a lun
gul a peste 5 000 de 
mile marine, menționea
ză agenția U.P.I., «pare 
să se fi încheial cu suc
ces".
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