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REZOLUȚIA COKLSIILIII AL LULEA
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor 
industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală

AL 111111111111 TIOLIIIIIII COMUNIST

Stimați tovarăși,Aș dori să încep prin a adresa tuturor participanților la a- ceastă consfătuire de lucru un salut din partea Comitetului Central al partidului. (Aplauze puternice, prelungite).La consfătuire participă cadre de conducere ale unităților economice cu statut de centrală, directori ai unor institute de cercetare, conducerile ministerelor, secretarii cu problemele economice de la comitetele județene și alți activiști de partid, de sindicat și de stat. Prin caracterul său, consfătuirea reprezintă un adevărat forum de dezbatere largă a celor mai importante probleme ale activității economice din țara noastră.In discuțiile care au avut loc la ministere, cît și în plenul consfătuirii, s-a relevat justețea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului privind îmbunătățirea organizării și conducerii activității economice. Deși centralele industriale își desfășoară activitatea doar de un an și jumătate, putem spune că ele și-au dovedit pe deplin eficiența.In timpul lucrărilor consfătuirii s-au subliniat pe larg aspectele pozitive și, în același timp, s-au adus unele critici îndreptățite, atît cu privire la organizarea centralelor, cît și In legătură cu metodele și stilul lor de lucru. Au fost formulate multe propuneri privind sporirea drepturilor centralelor, îndeosebi în ce privește problemele de finanțare. Nu însă în aceeași măsură tovarășii care au luat cuvîntul s-au preocupat de unele deficiențe din activitatea proprie, de felul cum trebuie acționat pentru a spori eficiența activității unităților noastre economice. Din acest punct de vedere, aș putea spune că dezbaterile din consfătuirea noastră au a- vut un anumit minus.De asemenea, în cadrul consfătuirii au fost făcute o serie de critici și propuneri — in cea mai mare parte juste — cu privire la proiectele de legi supuse discuțiilor. Putem aprecia deci că dezbaterile s-au desfășurat într-un spirit de lucru; ele au oglindit creșterea nivelului general al cadrelor noastre din economie, competența profesională și înaltul lor spirit de răspundere pentru bunul mers al întregii activități economice.Problemele ridicate în consfătuire vor trebui să fie analizate temeinic, ținîndu-se seama de ele atît la definitivarea proiectelor de legi, cît și la stabilirea măsurilor de îmbunătățire în continuare a organizării, planificării și conducerii activității economice.Consfătuirea noastră are loc Intr-o perioadă deosebit de importantă pentru dezvoltarea e- conomică și social-culturală a țării, marcată prin încheierea cu succes a cincinalului 1966— 1970 și trecerea la realizarea noului plan de cinci ani. După cum cunoașteți cu toții, prevederile cincinalului trecut au fost îndeplinite cu succes. Producția industrială a continuat să se dezvolte în ritmuri înalte, superioare celor prevăzute In plan; s-au construit și dat în funcțiune numeroase obiective In industrie, agricultură și în celelalte ramuri, s-au obținut noi progrese însemnate în repartizarea rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. România a făcut în această perioadă noi pași înainte pe drumul creșterii forței sale economice, al valorificării tot mai intense a potențialului material și uman.Ca urmare a rezultatelor obținute în dezvoltarea producției, în mai buna gospodărire a resurselor țării, venitul național a crescut într-un ritm mediu de 7,7 la sută. Pe această bază au fost luate importante măsuri privind creșterea nivelului de trai al populației : au sporit veniturile tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, au fost majorate în această perioadă toate categoriile de salarii și îndeosebi salariile mici, au crescut pensiile și a- locațiile pentru copii, s-a realizat un important program de construcții de locuințe.Toate aceste realizări au fost posibile datorită muncii pline de abnegație desfășurate de întregul popor pentru înfăptuirea politicii partidului privind dezvoltarea economică și socială a patriei noastre socialiste. A- nalizînd aceste rezultate, recenta plenară a Comitetului 

Central al partidului a dat o înaltă apreciere muncii desfășurate în perioada cincinalului 1966—1970 de clasa noastră muncitoare, de țărănime, intelectualitate, de toți oamenii muncii și le-a adresat tuturor calde felicitări pentru succesele obținute.Cincinalul care a trecut a însemnat totodată pentru țara noastră perioada aplicării unor importante măsuri menite să a- sigure o îmbunătățire a organizării și conducerii economiei, a întregii vieți sociale. S-au creat condiții pentru apropierea conducerii de activitatea concretă, pentru rezolvarea mai operativă a problemelor producției și vieții social-culturale. In cadrul acestor măsuri, stabilite pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, se numără și crearea centralelor industriale, care a însemnat un pas important pe calea perfecționării conducerii și planificării activității economice.O deosebită importanță a a- vut crearea consiliilor de administrație și a comitetelor de direcție, instituționalizarea adunărilor generale ale salariați- lor, care au contribuit Ia promovarea largă a principiului conducerii colective, la atragerea mai intensă a maselor de oameni ai muncii la organizarea și conducerea producției, la adîncirea democratismului socialist în economie și în întreaga viață socială.îmbunătățirea muncii de planificare, dezvoltarea relațiilor contractuale din economie, organizarea mai bună a activității de investiții, perfecționarea comerțului exterior și a sistemului financiar și de credit, îmbunătățirea cadrului legislativ al activității economice șl alte măsuri luate în această perioadă au creat condiții ca centralele industriale să se afirme tot mai mult ca organisme principale în viața economică a țării, în înfăptuirea politicii partidului și statului în acest domeniu hotărîtor pentru progresul întregii noastre societăți.Tovarăși,Doresc să mă refer, în continuare, la cîteva probleme pe care le consider mai importante.In primul rînd, în legătură cu organizarea și funcționarea centralelor și a celorlalte unități cu statut de centrală. Putem spune că activitatea desfășurată de aceste unități în cursul anului 1970 a demonstrat că modul de organizare a producției pe care l-am adoptat corespunde pe deplin stadiului actual de dezvoltare a economiei noastre socialiste.Ținînd seama de cerințele pe care le ridică desfășurarea revoluției tehnico-științifice contemporane, de procesul intens de dezvoltare și diversificare a economiei noastre, a apărut ca o necesitate obiectivă concentrarea producției în unități mari în stare să asigure o conducere superioară din toate punctele de vedere a activității economice. Faptele demonstrează că era greu, să se asigure o bună conducere a producției materiale, perfecționarea proceselor de muncă și, în general, dezvoltarea forțelor de producție ale societății noastre socialiste menținîndu-se un număr mare de unități dispersate; aceasta presupunea atît risipirea cadrelor — care constituie problema cea mai importantă — cît și dispersarea mijloacelor economice, financiare. De altfel, rezultatele pozitive obținute de centralele industriale, contribuția pe care ele au adus-o la realizarea planului de dezvoltare a economiei naționale vin să adeverească pe deplin ceea ce am spus mai înainte.Consider pozitiv faptul că majoritatea centralelor s-au constituit pe baza conducerilor u- nor întreprinderi existente. De altfel, așa cum s-a arătat aici, aceste unități au obținut și cele mai bune rezultate.După cum se știe, la adoptarea hotărîrii privind organizarea centralelor industriale s-a pornit de la ideea ca ele să devină unități de producție și nu organisme de coordonare. Este vorba deci, de unirea, de concentrarea producției în unități mari și nu de crearea unor organisme de îndrumare, lăsîn- du-se însă ca activitatea de producție să se desfășoare mai departe în vechea formă. Se pare însă că nu toate centralele — și nici chiar toate ministerele — au înțeles acest lucru. Mai există unele centrale ce funcționează mai mult ca or

ganisme de coordonare și care, în mare parte, nu fac decît să reediteze, cu mici modificări, activitatea fostelor direcții generale din ministere.Desigur, trebuie să avem în vedere diversitatea mare a sectoarelor economiei noastre, deci și a formelor organizatorice; dar această diversitate nu trebuie să ducă la concluzia că trebuie să adoptăm principii deosebite în organizarea acestor unități economice. Putem să avem forme organizatorice foarte diverse, structuri sau organigrame foarte diferite — și în această privință sînt de acord să lăsăm o libertate desăvîrși- tă ministerelor, centralelor și organizațiilor economice cu statut de centrală; dar toate trebuie să se încadreze în spiritul general de care am vorbit, să devină unități economice integrate care răspund de conducerea întregii activități de producție, cu tot ce implică a- ceasta pentru unitățile respective.De asemenea, diversitatea de organizare, corespunzătoare specificului fiecărui sector și fiecărei ramuri de activitate, nu trebuie să transforme aceste u- nități în mini ministere — așa cum s-a întîmplat cu unele centrale. Există centrale industriale care, pe lîngă faptul că au o organizare și atribuțiuni asemănătoare cu cele ale fostelor direcții generale, și-au creat și un aparat numeros, unele depășind cu mult personalul unor ministere economice. A- cest lucru s-a realizat nu pe seama aparatului din ministere, pentru că aceasta tot ar fi fost un lucru pozitiv, ci, în special, pe seama cadrelor tehnice din întreprinderi. Aceasta a dus la slăbirea încadrării întreprinderilor cu personal de execuție și de conducere a producției, ceea ce a avut urmări negative în acest domeniu.N-aș putea să nu menționez, de asemenea, faptul că în organizarea unităților economice cu statut de centrală nu s-au aplicat pînă la capăt hotărî- rile de partid și de stat privind trimiterea spre producție a cadrelor din ministere. Fiecare minister a căutat să procedeze în așa fel încît, pînă la urmă, toți oamenii, cu mici excepții, să rămînă în București. Din toate așa-zisele reduceri de personal care s-au realizat în ce privește aparatul ministerelor, nici 10 la sută nu au mers în unitățile de producție în provincie, deși știm cu toții că astăzi aproape 85 la sută din producția țării se realizează a- colo, nu în București. Insist a- supra acestor aspecte pentru că trebuie să le avem în vedere la definitivarea măsurilor pe care urmează să le luăm în continuare în scopul asigurării cu cadre corespunzătoare a u- nităților productive.Pe bună dreptate au arătat aici mai mulți tovarăși că s-a observat o oarecare încetineală în preluarea de către centrale a activităților pe care acestea trebuiau să le îndeplinească. Desigur, cauzele pot fi mai multe. Sîntem la început și, ca atare, a fost nevoie ca lucrurile să mai fie clarificate; dar se pare că a existat și o oarecare reținere, în primul rînd din partea centralelor. Acestea nu s-au dovedit destul de hotă- rîte în a prelua cît mai operativ atribuțiunile ce li s-au încredințat și a trece la realizarea tuturor sarcinilor ce le reveneau. Această reținere este legată, desigur, și de faptul că noua formă de organizare implică o creștere serioasă a răspunderilor cadrelor respective; am întîlnit cazuri cînd unii tovarăși aveau părerea că centralele nu trebuie să preia, totuși, prea multe atribuțiuni și sarcini de la ministere.Au existat rețineri și la ministere — firește din alte motive. In parte, asemenea rețineri s-au născut dintr-o oarecare neîncredere în posibilitățile noilor organisme econo? mice de a soluționa corespunzător problemele conducerii și organizării producției; ele au pornit însă și dintr-o anumită teamă a aparatului central că dacă se vor "trece prea multe atribuțiuni la centrale se va vedea că nu se justifică menținerea unui personal atît de numeros la ministere și că va fi necesar să se meargă mai ferm pe linia deplasării de sus în jos a cadrelor și a forțelor noastre, a îndreptării lor spre procesul de producție, acolo unde se hotărăște pînă la urmă buna calitate a produselor. Cred însă că am ajuns acum în situa

ția de a depăși aceste rețineri. Consfătuirea de astăzi ne-a dat posibilitatea să clarificăm o serie de probleme în această privință și va trebui să trecem cu hotărîre la realizarea, într-un timp cît mai scurt și în condiții cît mai bune, a sarcinilor puse de conducerea de partid și de stat în acest domeniu.Aș dori să mă opresc, de a- semenea, pe scurt, asupra unor probleme mai importante care trebuie să stea în fața unităților economice cu statut de centrală.înainte de toate, doresc să subliniez necesitatea ca aceste întreprinderi cu statut de centrală să asigure o integrare completă economico-financiară a unităților care s-au reunit în cadrul lor, să devină în mod real organisme de conducere a activității de producție, de bună gospodărire a mijloacelor materiale și financiare. In acest sens, însăși legea și proiectul de statut pun în centrul preocupărilor această latură a activității centralelor industriale.Pornind de aici este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru profilarea și specializarea producției. Aceasta, desigur, este valabil pentru toate unitățile noastre economice, ținînd seama de specificul și caracterul fiecărei activități. Doresc însă să mă refer îndeosebi la sectorul construcțiilor de mașini, unde această problemă este de o necesitate imediată. Pentru a realiza importantul program pe care acest sector îl are de îndeplinit în cadrul planului cincinal actual, și pentru a face ca ramura construcțiilor de mașini să realizeze produse de înaltă tehnicitate atît pentru înzestrarea economiei naționale cu mașini și u- tilaje cu parametri de nivel mondial, cît și pentru realizarea prevederilor mari de export, este necesar să lichidăm cît mai repede fărîmițarea actuală din acest sector și să a- sigurăm o bună profilare și specializare a producției. Nu mai este admisibil ca în fiecare din cele cîteva sute de unități ale industriei construcțiilor de mașini să se facă de toate. Cît timp vom avea, de exemplu, în fiecare unitate, mai mare sau mai mică, sectoare calde și nu le vom concentra, cît timp nu vom reuni forțele de specialiști și de cercetare și nu vom asigura o îndrumare unitară a acestor sectoare, nu vom lichida rebuturile. Și, se știe că rebuturile reprezintă una din lipsurile mari ale acestui domeniu de activitate. Dacă vom menține actualul fel de a lucra, conti- nuînd să fabricăm în zeci de unități motoare și subansamble și nu vom profila întreprinderi speciale pe familii, pe grupe sau chiar pe produse specifice, nu vom avea producție bună, de serie, nu vom avea o eficiență economică corespunzătoare. Se pare însă că această problemă nu este bine înțeleasă în întreaga ramură a construcțiilor de mașini.Cînd s-au creat centralele s-a avut de la început în vedere — și s-a trasat ca sarcină — ca unitățile din acest sectoi- să treacă rapid la specializare. Nu doresc să mă refer în mod concret la nici un fel de centrale, deși am vizitat în ultimele luni multe întreprinderi și am discutat cu mulți dintre dumneavoastră. Trebuie să spun însă că ne mișcăm destul de încet în această privință, că există încă rețineri; fiecare conducător de întreprindere vrea să dovedească că poate face mai bine în unitatea sa anumite piese sau subansamble și că nu este nevoie să aștepte să i le livreze o centrală sau alta specializată în realizarea unor asemenea produse. Or, a continua în felul acesta, înseamnă a lucPa meșteșugărește! Și nu se poate merge așa mai departe ! Construcția de mașini trebuie să fie, prin excelență, modern organizată din toate punctele de vedere. Specializarea în construcțiile de mașini constituie o necesitate de prim ordin, dacă vrem, într-adevăr, să asigurăm produselor noastre un nivel tehnic ridicat, și competitivitate pe scară internațională.Nu mă mai refer la celelalte ramuri pentru că problemele specializării se pun în mod diferit, deși în această consfătuire unii tovarăși au vorbit despre felul în care se acționează în această privință în industria ușoară. Problema specializării 

trebuie, într-adevăr, să o tratăm în mod diferențiat, de la ramură la ramură. îndeosebi este necesar să acordăm, în a- ceastă privință, atenția principală construcțiilor de mașini și, plecînd de aici, să realizăm tot ceea ce se impune pentru toate celelalte ramuri.In ce privește activitatea de cercetare și proiectare doresc să arăt că în acest domeniu am făcut pași însemnați înainte, am obținut o serie de rezultate bune. In cincinalul care a trecut am creat un mare număr de institute și centre de cercetare. In sectorul construcțiilor de mașini, unde în 1965 aveam doar două sau trei institute, am ajuns să avem astăzi 17 institute și centre de cercetare. Consider că acesta este un lucru bun, așa cum apreciez ca pozitiv faptul că aceste institute și centre funcționează îndeosebi pe lîngă unitățile productive, la centrale, ceea ce asigură o strînsă legătură a activității de cercetare și proiectare cu producția. Nu vreau să mă mai refer la lipsurile care sînt în acest domeniu de activitate. Doresc însă să subliniez că va trebui să acordăm o atenție mai mare cercetării și proiectării, în special în ramura construcțiilor de mașini, unde introducerea noului este deosebit de rapidă. Se cunoaște că în această ramură, într-un interval de 6—7 ani apar noi tehnologii, noi motoare și utilaje, noi mașini și, dacă nu ținem pasul, nu vom putea fi competitivi pe piața internațio- nală, nu vom putea înzestra economia națională cu tehnica modernă, avansată. De aceea este necesar să acordăm o mare atenție activității de cercetare din această ramură, introducerii cît mai rapide în producție a rezultatelor ei.Aceasta este, desigur, valabil și pentru celelalte ramuri de activitate — pentru chimie, metalurgie, industria minieră, industria ușoară și alimentară, in raport cu specificul și caracterul fiecăreia. Este clar, de exemplu, că dacă avem un institut minier-cărbune și există 3 centrale industriale ale cărbunelui nu va trebui să înființăm pentru fiecare din ele cîte un institut. Desigur, o dată cu dezvoltarea activității de cercetare în institute este -necesar ca și în unitățile productive să sporească preocuparea pentru aplicarea rezultatelor cercetării, perfecționarea continuă a producției, introducerea noului.Trebuie să avem în vedere necesitatea unei coordonări a cercetării științifice spre a nu risipi forțele și a folosi mai bine atît cadrele, cît și mijloacele tehnice, materiale și financiare și a obține mai rapid soluționarea unor probleme tehnico-științifice pe care le ridică dezvoltarea producției, progresul general al întregii țări. De altfel, acesta a fost scopul înființării, la timpul respectiv, a Consiliului Național al Cercetării Științifice. Problema coordonării cercetării pe ministere și chiar pe economie, pe întreaga țară, este deci o stringentă necesitate. Asigurînd această coordonare nu înseamnă că știrbim sau împiedicăm în vreun fel dezvoltarea activității de cercetare care se desfășoară jos, în institute și unități productive.Pornind de la . rolul important pe care îl are cercetarea științifică în creația de bunuri materiale, în perfecționarea producției și a întregii noastre activități, va trebui să acordăm în permanență o atenție deosebită acestui sector; este necesar să ne preocupăm de organizarea institutelor și centrelor de cercetare acolo unde ele sînt cel mai necesare pentru a asigura introducerea rapidă a noului în producție, fără însă a merge la uniformizare. Să ținem seama în această privință de specificul fiecărei ramuri și să asigurăm o coordonare cît mai unitară a activității, fără ca aceasta să însemne neapărat o centralizare a. muncii de cercetare.S-a vorbit aici despre calitatea produselor. Cred că pentru noi toți este clar că, dacă vrem să pătrundem cu mărfurile noastre pe piață in ternațională, dacă dorim să dezvoltăm economia națională Ia nivelul tehnicii mondiale trebuie să acordăm o a ten ■ție deosebită problemei caii K tății întregii noastre activități, k(Continuare în pag. a 2-a) ™

Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist a a- nalizat activitatea desfășurată de organizațiile de tineret de la ultimul Congres și a stabilit obiectivele și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în perioada viitoare.Desfășurîndu-și lucrările în preajma gloriosului jubileu — aniversarea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al poporului în lupta pentru realizarea idealurilor de libertate națională și socială, pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste — Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist a constituit un nou prilej de afirmare a adeziunii unanime a tinerei generații la politica internă și externă a partidului.I. — Aprobînd activitatea desfășurată de Comitetul Central in perioada la care se referă Raportul, Congresul apreciază că îndeplinirea măsurilor a- doptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe țară a U.T.C. au avut ca rezultat îmbunătățirea generală a activității politico-educative în rîndul tineretului, îmbogățirea și diversificarea formelor și metodelor de muncă, creșterea inițiativei tinerilor, a organizațiilor U.T.C., sporirea eficienței muncii acestora.Investirea Uniunii Tineretului Comunist cu o sferă largă de preocupări, atribuții și răspunderi nemijlocite, în organizarea unor activități cultural- educative, sportive, turistice, de pregătire a tinerilor pentru a- părarea patriei, participarea reprezentanților tineretului în consiliile de conducere ale unităților economice și ale instituțiilor de învățămînt, ale organismelor economice și ale administrației de stat a dus la îmbogățirea vieții și activității organizațiilor U.T.C., la creșterea influenței și prestigiului lor în rîndurile tineretului.Experiența ultimilor trei ani, rezultatele obținute confirmă pe deplin justețea orientării date de partid muncii Uniunii Tineretului Comunist, conducerea nemijlocită și îndrumarea permanentă a întregii activități de către Partidul Comunist constituind chezășia succeselor viitoare ale organizației revoluționare a tineretului din România.Congresul constată însă existența unor deficiențe în munca organelor și organizațiilor U.T.C., în generalizarea expe

După cum ne-a relatat telefonic secretarul comitetului de partid de la mina Lonea, tov. Andrei Colda, hotărîrea a- cestui colectiv de muncă de a întîmpina semicentenarul creării partidului cu realizări în producție din cele mai alese îmbracă o mare varietate de forme și inițiative. Iată un e- xemplu. Intr-o recentă adunare generală, comuniștii organizației de bază de la sectorul 5 Jieț au hotărît să inițieze o acțiune colectivă de sprijinire
PETROȘANI
orașul modern de mîine

* Urbanizarea presupune utilitate, durabilitate, frumusețe ;• De unde trebuie începută sistematizarea ?* Probleme majore „uitate” : termoficarea, depoluarea, circulația ;• Cînd se va definitiva sistematizarea centrului orașului Petroșani ?
’ In opera de înălțare a unei localități la nivelul cerințelor orașului modern, înainte de toate se cer onorate principiile urbanisticii. Clădirile au alcătuit din totdeauna partea cea mai însemnată a cadrului urbanistic. Acestea, pe lîngă utilitatea lor practică se impun privirii și prin latura lor estetică, prin expresivitate. In arhitectură, utilitatea și durabilitatea trebuie îmbinate armonios cu esteticul. De aceea, cînd vorbim despre urbanistică trebuie să avem întotdeauna in vedere aceste principii fundamentale și mereu actuale. In aceste coordonate se înscriu și eforturile organelor noastre administrative pentru viitorul orașului Petroșani. Recenta expoziție de prezentare a proiectelor de sistematizare a zonei centrale a orașu

rienței pozitive, în colaborarea cu ceilalți factori educativi, în conceperea și desfășurarea acțiunilor proprii.II. — Congresul stabilește ca sarcină politică fundamentală a activității de viitor a Uniunii Tineretului Comunist participarea întregului tineret, de la o- rașe și sate, la activitatea economică, socială, politică și culturală a țării, la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Dezvoltarea într-un ritm susținut a industriei și agriculturii noastre socialiste impun sporirea contribuției tuturor organizațiilor U.T.C. la înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică, la activitatea productivă. Totodată, o preocupare mai susținută vor trebui să manifeste organizațiile U.T.C. față de rezolvarea problemelor de muncă și viață ale tinerilor. Modernizarea și perfecționarea continuă a industriei necesită intensificarea activității organizațiilor U.T.C. pentru dezvoltarea Ia tineri a spiritului de răspundere față de pregătirea profesională, însușirea cunoștințelor teoretice și practice de specialitate. Se va extinde experiența pozitivă a organizării concursurilor și olimpiadelor pe meserii și profesii ale tinerilor din industrie, transporturi, construcții, comerț și cooperație.Organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat, din unitățile de mecanizare le revin îndatoriri deosebit de importante în mobilizarea tinerilor la realizarea sarcinilor de producție ale u- nităților agricole, în stimularea și dezvoltarea spiritului de muncă în comun, a simțului gospodăresc. O atenție mare se va acorda pregătirii tinerilor pentru meseriile și profesiile noi ale satului. Se impune ca organizațiile U.T.C. din mediul rural, alături de ceilalți factori, să dea dovadă de solicitudine în asigurarea condițiilor necesare manifestării plenare a capacității, priceperii și hărniciei tinerilor, pentru găsirea unor forme și modalități specifice de activitate, în mod deosebit cu tinerele fete, contribuind astfel la formarea u- nor buni și pricepuți gospodari, care îndrăgesc satul și munca pămîntului — cadre de nădejde ale agriculturii noastre moderne.Congresul consideră necesară creșterea eficienței muncii U- niunii Tineretului Comunist în 

și impulsionare a activității de producție, prin acțiuni de muncă voluntar-patriotică desfășurate în afara programului de serviciu, care să contribuie la dobîndirea unor noi valențe ale rodniciei la extragerea cărbunelui. Obiectivul acestei inițiative ? Punerea în ordine a galeriilor și a abatajelor, .lucru care să .faciliteze îmbunătățirea condițiilor de transport și de aprovizionare a locurilor de muncă din subteran, ca și u- șurarea accesului la fronturile de lucru.

lui, constituie o dovadă elocventă a acestor preocupări.Pe marginea proiectelor prezentate în expoziție am adresat următoarele întrebări organizatorilor ei și cîtorva dintre vizitatori :1) Ce a urmărit comisia municipală tie arhitectură și sistematizare prin organizarea acestei expoziții ?2) Ce opinii aveți despre felul cum sînt amplasate ansamblurile de locuințe și instituțiile de stat în proiectele prezentate ?3) Corespunde rețeaua comercială cerințelor de dezvoltare ale orașului ? Dar rețeaua sanitară ?4) Considerați necesar aportul artelor plastice în ambianța arhitecturală ?5) Satisfac cele trei proiecte 

școli și facultăți, pentru aprofundarea cunoștințelor și dezvoltarea deprinderilor de studiu individual, de gîndire independentă, pentru asigurarea unei mai strînse legături a procesului de învățămînt cu viața, cu instruirea practică Se va acorda o atenție mai mare dezvoltării concursurilor pe o- biecte și cercurilor pe meserii, cercurilor practice și atelierelor de producție, societăților tehnico-științifice, extinderii cercetării aplicative, a atelierelor de proiectare și unităților lucrative studențești. Un accent deosebit se va pune pe asigurarea unor condiții optime de desfășurare a practicii în producție în toate formele de învățămînt. Se va urmări pregătirea fiecărui elev în vederea asimilării unei meserii.Congresul apreciază că este necesar ca organizațiile U.T.C. să dezvolte în rîndul tinerilor intelectuali din unitățile de producție, institutele de cercetări și proiectări interesul și pasiunea pentru cercetările fundamentale și aplicative, orientate spre aspectele și necesitățile actuale ale producției. Organizațiile U.T.C. vor depune și în continuare eforturi pentru antrenarea unor mase largi de tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți la acțiunile de muncă patriotică destinate înfăptuirii obiectivelor de investiții ale noului plan cincinal, executării la timp și în bune condiții a lucrărilor a- gricole, a unor construcții agrozootehnice, sisteme de irigații, de îmbunătățiri funciare și de apărare contra inundațiilor, a unor baze sportive și turistice simple, amenajarea unor cluburi și spații pentru activități educative, înfrumusețarea comunelor și orașelor patriei. Totodată, Uniunea Tineretului Comunist va extinde experiența pozitivă a organizării unor șantiere naționale și locale ale tineretului.Congresul trasează Comitetului Central sarcina inițierii unei largi mișcări de masă pentru însușirea realizărilor științei și tehnicii care să cuprindă tineri din toate categoriile.III. — Viața social-politică a României contemporane, importanța și complexitatea evenimentelor politice, sarcinile majore la înfăptuirea cărora partidul, poporul cheamă tinăra generație, impun Uniunii Tine-(Continuare în pag. a 2-a)

Acțiunea a avut un larg e- cou în colectivul sectorului. In data de 21 februarie, sacrificînd cîteva ore din ziua lor de repaus, un număr de 70 de membri de partid ai organizației de bază nr. 5 cărora li s-au alăturat 37 de uteciști au îmbrăcat hainele de șut și au cobo- bît în subteran. Rezultatele acțiunii sînt lăudabile : au fost) descongestionate galeriile de la
I. BALAN(Continuare în pag. a 3-a) 

toate cerințele funcționale, utii litare și estetice ale unui oraș modern ?1. Ing. Emilian Tomulescu, vicepreședinte al Consiliuiui popular municipali „Expoziția de prezentare a celor trei proiecte premiate, a constituit pentru noi un mijloc de consultare a maselor de cetățeni, a- ceștia avînd posibilitatea să vină cu propuneri și sugestii, astfel ca proiectul ce va fi definitivat să fie cît mai corespunzător.2. loan Sitescu, inginer șef al Grupului de șantiere al T.C.H. : „Apreciez ca bună orientarea proiectanților de a îmbogăți a- ceastă zonă centrală cu ansam-Cornel HOGMAN(Continuare în pag. a 3-a)
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(Urmare din pag. 1)Nu vreau să dau nici un e- xemplu în această privință, dar consider că această problemă trebuie să stea permanent în atenția tuturor centralelor, a tuturor unităților noastre de producție. Pînă la urmă, calitatea nu o hotărăște controlul de calitate, ci activitatea practică, concretă a fiecărui muncitor, maistru, inginer, a tuturor acelora care lucrează nemijlocit în procesul de producție. Este necesar să luăm asemenea măsuri încît să facem ca din unitățile noastre să nu mai iasă în nici un fel produse necorespunzătoare. Numai cînd vom reuși ca aceasta să devină o cauză generală a întregului colectiv, atunci vom realiza în mod corespunzător problema calității.O altă latură importantă a activității centralelor noastre este asigurarea desfacerii produselor. Am mai spus și cu alt prilej că procesul de producție se termină numai o dată cu vînzarea produsului, fie în țară, fie în străinătate, cu încasarea contravalorii lui și deci cu crearea condițiilor pentru reluarea ciclului de producție. Noi considerăm că problema desfacerii produselor trebuie rezolvată pe centrală. Din a- cest punct de vedere este necesar ca unitățile din cadrul centralelor să fie întrucâtva degrevate de asemenea sarcini, fără însă a considera că ele nu trebuie să se mai preocupe deloc de felul cum se vinde produsul lor pe piață. Dar cel care trebuie să realizeze desfacerea producției este centrala ; ea trebuie să realizeze vînzarea. atît în țară, cît ți ftn străinătate. Am mai discutat această problemă la consfătuirea privind activitatea de comerț exterior și nu doresc să insist asupra ei.In cadrul consfătuirii s-a vorbit mult de.problema aprovizionării tehnico-materiale. A- ceastă problemă constituie, de asemenea, o sarcină importantă ce revine centralelor, care trebuie să realizeze aprovizionarea tehnico-materială a tuturor unităților de producție din cadrul lor. In legătură cu a- ceastă problemă s-au făcut aici multe propuneri juste, în special pentru îmbunătățirea proiectului de lege care se pregătește, pentru ridicarea rolului și răspunderii departamentului aprovizionării din cadrul C.S.P. în asigurarea bunei a- provizionări tehnico-materiale.Desigur, în domeniul aprovi- zinării tehnico-materiale se pun multe probleme. O bună aprovizionare începe în primul rînd cu o planificare corespunzătoare. După cum se știe, noi am realizat și chiar am depășit, an de an, planul de producție. Aceasta înseamnă că, ■pînă la urmă, am avut o balanță bună de materii prime și materiale. Avem stabilite norme de consum, dispunem de stocuri de materiale, atît pentru producție, cît și de rezervă. Unele stocuri sînt corespunzătoare, altele, se spune, că sînt încă mici — dar totuși aînt Există norme precise care stau la baza stabilirii programului de activitate din unitățile de producție. Atunci de unde intervin totuși unele neajunsuri în aprovizionarea tehnico-materială a procesului de producție ? După părerea mea, lipsurile în domeniul bunei aprovizionări tehnico-materiale rezidă în primul rînd în neres- pectarea contractelor, în ne- livrarea la timp de către u- nitățile producătoare a materialelor, subansamblelor sau a produselor contractate cu alte întreprinderi. Deși n-aș fi vrut să dau nici un exemplu, do- * resc totuși să arăt că centrala de vagoane a întîmpinat mari greutăți în realizarea sarcinilor de plan datorită faptului că alte întreprinderi, cu care avea contracte de cooperare, nu i-au livrat la timp boghiu- rile necesare. Asemenea situații am întîlnit și în legătură cu alte produse. Or, numai asigu rînd livrarea promptă, fără întârziere a produselor contractate vom contribui la buna organizare și desfășurare a producției 1 Deci problema este de a introduce ordine în planificarea noastră, de a asigura executarea la timp a_ comenzilor contractate. Eu înțeleg că am putea avea greutăți — și cîte o dată avem — cu produsele care întîrzie să ne vină din import, deși nici în această privință n-ar trebui să întîmpinăm dificultăți pentru că noi tot am alocat și alocăm banii necesari pentru importuri. Cîte o dată însă a- ceste importuri ne costă mai scump pentru că nu le contractăm la timp.Deci problema principală care se pune în legătură cu desfășurarea susținută, ritmică a procesului de producție, cu buna aprovizionare tehnico-materială este realizarea unei planificări judicioase, introducerea unei ordini desăvîrșite In livrările de produse dintre întreprinderi. Consider că în această privință, departamentului aprovizionării din C.S.P., ca și ministerelor le revin încă sarcini mari, pînă cînd centralele vor prelua bine toate atri- buțiunile ce le au. Avem cazuri cînd chiar între unitățile din cadrul aceleiași centrale, depinzînd deci de același director de centrală, nu se reali

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CE AUȘESCU

zează la timp livrările diferitelor materiale sau subansam- ble. De aceea, consider că a- ceastă problemă trebuie să preocupe în mod deosebit centralele ; să fie luate măsuri hotărîte pentru a pune oruine în această privință, deoarece de aceasta depinde desfășurarea normală a activității de producție și, în bună măsură, calitatea propriu-zisă a produselor.In atribuțiile unităților cu statut de centrală, un loc important îl va avea întocmirea pianului de producție. Cînd s-a trecut ia organizarea centralelor s-a pornit de la cosideren- tul că ele trebuie să fie de fapt titularul de plan — asigurînd, firește, ca fiecare întreprindere componentă să participe și să-și spună părerea la stabilirea sarcinilor de plan ce-i revin. Centrala este unitatea cu care lucrează planificarea, ministerul. finanțele și toate organismele noastre economice I Pornind de aici trebuie să stabilim atît mijloacele, cît și organizarea corespunzătoare, pentru ca centralele să cunoască bine capacitățile de producție pe care le au și, în concordanță cu ele, cu sarcinile generale puse de partid și guvern, să-și întocmească planul.In legătură cu aceasta doresc să mă refer în continuare la problema indicatorilor de plan. Desigur, pot fi mai mulți sau mai puțini indicatori ; pentru oricine însă care va conduce producția, pentru orice conducător de centrală, cunoașterea unui număr foarte mare de indicatori este o necesitate. Fie că vom cuprinde sau nu acești indicatori în planul de stat, centrala nu se va putea lipsi de ei, fiindu-i absolut necesari pentru a asigura o conducere științifică și cu bune rezultate a activității economice. Poate oare cineva să nu cunoască ce produce și pentru cine, ce sortimente realizează, atît în unități fizice, cît și valoric ? Poate cineva să nu prevadă de unde și cum se aprovizionează, ce materiale îi sînt necesare pentru sortimentele pe care le produce ? Poate cineva să nu stabilească cu cine va coopera spre a realiza produsul respectiv ? Poate să nu știe cu ce număr de muncitori va realiza planul, cîți ingineri îi trebuie în proiectare, cîți în cercetare și în producție ? Care conducător de centrală se poate angaja realmente să conducă activitatea economică fără să cunoască acești indicatori de bază ?Cu toții cunoaștem că forța hotărîtoare în producție este omul; îndeplinirea planului depinde într-o măsură decisivă de felul cum asigurăm și formăm cadrele necesare. Se știe că pentru a pregăti un inginer este nevoie de 5 ani de zile. Necesarul de cadre trebuie deci cunoscut și prevăzut cu mult înainte, spre a ști unde să formăm aceste cadre, ce să facem în acest scop. De asemenea, ca să pregătim muncitori calificați trebuie să știm dinainte cîți ne trebuie, ce școli dezvoltăm pentru aceasta. Deci problema stabilirii de indicatori preciși în legătură cu asigurarea și folosirea forței de muncă nu este o simplă formalitate, ci reprezintă e necesitate stringentă pentru e conducere eficientă a economiei IAș putea, desigur, să mă refer și la alți indicatori. Ne gîndim ca, într-adevăr, în planul central să avem mai puțini indicatori, dar nu vom scuti cu nimic centralele să aibă un număr foarte mare de astfel de indicatori. Nu putem conduce economia, activitatea de construcție socialistă, lăsînd ca fiecare unitate să procedeze cum dorește în acest domeniu hotăritor. Noi construim în mod planificat — și trebuie să asigurăm o repartiție cît mai judicioasă a forței de muncă în diferitele sectoare de activitate. Totodată, trebuie să veghem la folosirea rațională a acestor forțe, să creăm condiții de lucru pentru toți oamenii muncii. In acest spirit trebuie 'privită problema asigurării și formării cadrelor — nu ca un indicator în plus sau în minus.Firește, unii ar putea spune că aceasta înseamnă evidență mai multă. Da tovarăși ! De aceea ne și preocupăm să introducem un sistem cît mai modern de evidență. Folosim mașini de calcul spre a putea ca, într-adevăr, simplificînd munca oamenilor, să realizăm o evidentă bună și la timp. Fără o asemenea evidență nu se poate conduce economia ! Fiecare din conducătorii de centrală va trebui să introducă o disciplină de fier în a- ceastă privință. Eu rog pe conducătorii centralelor să înțeleagă că trebuie să acorde « atenție deosebită tuturor problemelor care țin de o bună planificare; să nu wcaute să fugă de ele sub motiv că ,,e să le rezolve alții1*.S-au ridicat aici și unele probleme financiare ; nu aș dori să insist prea mult asupra lor. Noi pornim de la faptul că centrala trebuie să răspundă de întreaga activitate e- conomico-financiară a unităților în subordine. Legătura între buget, bancă și unitățile de producție este centrala ; ea trebuie să aibă o evidență generală a beneficiilor și să le verse 

la buget, indiferent unde se realizează aceste beneficii. Centrala trebuie să cunoască și să urmărească indicatorii financiari, să știe cum se realizează beneficiile și ceilalți indici de către toate unitățile din cadrul său; ea centralizează rezultatele obținute în realizarea acestor indicatori și din dispoziția ei se fac toate repartițiile, stabilindu-se atît ceea ce rămâne la întreprinderi și centrală, cît și ceea ce se varsă la buget în conformitate eu prevederile legii.Va trebui să examinăm o serie de propuneri care s-au făcut aici privind lăsarea u- nor fonduri la dispoziția centralelor, dar procedînd la o redistribuire a acestora și a- sigurînd un control unitar a- supra folosirii și cheltuirii lor, tocmai spre a întări rolul și a- tribuțiunile acestor unități în conducerea activității economice. De altfel, în ce privește investițiile, în afară de anumite cazuri, cea mai mare parte se fac prin centrală. Este adevărat că aceasta implică anumite obligații, dar nu vom renunța niciodată la acest sistem și nici la controlul respectiv. Centralele au astăzi dreptul să avizeze investiții pînă la 30 de milioane, desigur, în conformitate cu legile în vigoare. Dar poate oare cineva, atunci cînd realizează o lucrare de investiții, să renunțe la întocmirea unui proiect sau să nu supună proiectul respectiv spre avizare și control ? Nimeni nu poate pretinde acest lucru ! Altceva este însă de a simplifica, eventual, unele faze de realizare a investiției cum, de altfel, au făcut unele centrale care și-au elaborat proiectul, și au executat, în cadrul planului general, lucrările respective, fără să mai apeleze la proiectanți și chiar la constructori din afară. Considerăm că aceasta este o practică bună pe care am recomandat-o și o recomandăm. Am constatat că aceste centrale au executat o serie de lucrări mari cu aproape 50 la sută mai ieftin decît dacă le-ar fi realizat prin întreprinderile specializate ale Ministerului Construcțiilor Industriale, care în general lucrează bine, dar foarte scump. Deci, asemenea atribuții și sarcini rămîn la centrale — și trebuie să le întărim în conformitate cu legile și cu normele generale care guvernează economia noastră.Pe drept cuvînt cîțiva tovarăși au rideat aici problema unei mai bune cooperări directe între unitățile cu statut de centrală. însăși legea contractelor prevede o cooperare strîn- să și o legătură permanentă Inți-e centrale — atît din cadrul aceluiași minister, cît și dintre centralele aparținînd u- nor ministere diferite — pentru a stabili împreună cum să rezolve anumite probleme, inclusiv cum pot coopera la realizarea unor obiective economice.O sarcină importantă a centralelor industriale este asigurarea pregătirii cadrelor și a reciclării acestora. De altfel, în legea supusă discuțiilor privind reciclarea cadrelor se prevede tn mod expres această obligație a centralelor. Este de înțeles că centralele trebuie să se preocupe atît de formarea muncitorilor calificați, de promovarea lor în producție, cît și de asigurarea necesarului de cadre cu studii medii și superioare. Desigur, toate acestea trebuie să se facă în conformitate cu normele generale. In consfătuirea noastră s-au făcut cîteva propuneri în legătură cu unele derogări de la legile în vigoare privind promovarea în diferite funcții. Această problemă este destul de serioasă și ea trebuie tratată ca atare. Să avem în vedere că legile noastre privind stagiile în producție sînt unice pentru toată economia; a admite derogări de la ele ar însemna să nu soluționăm în mod corespunzător această problemă, să creăm posibilități ca în unele cazuri promovările să nu se facă în conformitate cu nevoile economiei și să se dea naștere la abuzuri și favoritisme în această privință.Există, într-adevăr, o problemă pe care noi o analizăm și va trebui s-o soluționăm în mod corespunzător — aceea a promovării de maiștri din rîn- dul muncitorilor de înaltă calificare. In general, trimitem in școlile de maiștri tineri de 18 ani și, la 21 de ani, după ce absolvă cursurile respective, le este greu să conducă producția, pentru că n-au avut înainte practica necesară ca muncitori. Va trebui să revedem această lege, să recrutăm pentru școlile de maiștri oameni cu practică în producție, să organizăm pregătirea lor corespunzătoare spre a căpăta cunoștințele necesare de organizatori și conducători ai producției. Desigur, acolo unde se va ivi necesitatea, și de la caz la caz, va trebui să admitem ca unii muncitori de înaltă calificare să poată fi promovați maiștri, urmînd ca între timp să frecventeze cursurile respective, pe care le avem de altfel organizate în toate întreprinderile. Aici se ridică și alte aspecte — legate de salarizare, de cointeresare, — pe care însă le vom analiza în mod special spre a soluționa cît mai bine 

această problemă. Este adevărat, noi am stabilit o oarecare corelație în ce privește salariul tarifar, dar nu este încă suficient de bine rezolvată problema legării mai strînse a veniturilor maistrului de rezultatele obținute de secția sau atelierul de producție pe care a- cesta îl conduce. Va trebui să studiem această problemă și să o soluționăm în mod corespunzător.Dar, pornind de aici, nu putem extinde aceste derogări la ingineri, la cercetători și așa mai departe, decît în limitele și în cazurile prevăzute în lege pentru categoriile respective. Astăzi există totuși un număr suficient de cadre cu studii superioare și medii și n-am putea spune că nu avem posibilitatea să acoperim toate sectoarele cu oameni avînd stagiul corespunzător. Desigur, sînt și unele mici excepții cînd, de la caz la caz, se dau aprobările necesare. In general, însă, sînterrr astăzi în situația să putem spune că nu este necesar să apelăm la derogări de la prevederile legii pentru a acoperi nevoile de cadre ale unor sectoare.In continuare doresc să a- tiag atenția asupra unei probleme pe care o consider deosebit de importantă. Este vorba de preocuparea pe care trebuie s-o manifeste conducerile centralelor față de problemele sociale, de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii. Desigur, sînt organizații care au mare rol în această privință; dar și centralele, conducerile lor vor trebui să urmărească îndeaproape ca prevederile privind realizarea creșterii veniturilor, îmbunătățirea condițiilor de lucru și măsurile pentru a asigura aceste condiții, precum și alte prevederi de ordin social să se realizeze cît mai bine. Avem în vedere ca, în acest cincinal, să ajungem, de la 27 000 de locuri în creșe, cît avem astăzi, la 80—100 000; aceasta va ajuta la rezolvarea în condi- țiuni bune a acestei probleme. Va crește numărul de cămine pentru copii, vom construi, de asemenea, un număr însemnat de locuri în cămine pentru tineret. Se prevede a se organiza cantine corespunzătoare, în raport cu necesitățile și cerințele oamenilor muncii. Avem un șir de prevederi în 'legătură cu rezolvarea altor probleme de interes social — la care m-am mai referit. In ce privește locuințele, cunoașteți că se prevede construirea a 500 000 de apartamente, dar probabil că această cifră va fi depășită; încă de acum am suplimentat cu 15 000 de apartamente planul de construcții de locuințe în Capitală. Dacă ne vom o- cupa serios de realizarea la timp a tuturor acestor prevederi, vom obține progrese însemnate în soluționarea multora din problemele în care mai Întîmpinăm astăzi unele greutăți. Firește nu se poate spune că în 5 ani vom rezolva total problema locuințelor, deoarece cerințele în acest domeniu cresc, oamenii care stau astăzi într-o casă mai modestă, mîine vor neapărat să se mute în alta mai mare — acesta este un lucru firesc; va trece încă mult pînă cînd vom putea spune că am asigurat un fond de locuințe care să satisfacă toate cerințele așa cum dorește fiecare. Dar prevederile pe care le a- vem în această privință trebuie urmărite și realizate în bune condițiuni.Consider că trebuie să ținem seama de ® serie de propuneri formulate aici privind atribuirea fondurilor și mijloacelor materiale centralelor pentru a realiza asemenea prevederi cu caracter social — locuințe, creșe, cantine, cămine — asigurînd în felul acesta o legătură mai strînsă a salariaților cu întreprinderea respectivă. Așa cum am mai spus și la adunarea salariaților de la ,23 August11, vom distribui și locuințele prin întreprinderi, vom face ca, prin dezvoltarea rețelei de creșe, de cămine și prin alte măsuri cu caracter social, salariații să se simtă mai strîns atașați de întreprinderea unde lucrează. Deci acesta va fi un factor care va întări propriu-zis rolul întreprinderilor, legătura lor cu masele de oameni ai muncii. Din acest punct de vedere consider că este bine să revedem și să lărgim atribuțiile centralelor și întreprinderilor.Nu am vorbit despre ministere pentru că despre ele am mai discutat și în alte împrejurări. Este însă clar că, o dată cu lărgirea atribuțiilor centralelor și întreprinderilor economice, se modifică și rolul pe care îl au astăzi ministerele. Ele vor trebui să renunțe la - o serie de practici din trecut —• cînd se ocupau de rezolvarea tuturor problemelor — să lase o mare parte din aceste probleme în răspunderea noilor organisme economice. In schimb, ministerele trebuie să acorde mai multă atenție problemelor conducerii generale, rezolvării lor unitare pentru toate sectoarele de care se ocupă. In felul a- cesta ele vor putea, într-ade- văr, să aibă, o privire de pers

pectivă, să acorde mai multă atenție problemelor introducerii noului, organizării unitare a cercetării și soluționării problemelor generale ale conducerii ramurilor respective.In concepția despre care am vorbit pînă acum, cresc foarte mult atribuțiile centralelor și întreprinderilor. Nu aș dori, însă, să rămînă cineva cu impresia ca. luînd aceste măsuri, va trebui, în vreun fel, să nu mai asigurăm în continuare conducerea unitară, centrală a întregii activități economice. Nu este de conceput conducerea economiei într-un stat socialist fără o îndrumare unitară, fără a avea o privire de ansamblu ! In acest sens, crește deosebit de mult rolul Comitetului de Stat al Planificării, al Ministerului de Finanțe, al organelor de sinteză în general. Desigur, ele nu vor trebui să intre într-un șir de probleme mărunte; dar a asigura o bună orientare și planificare a dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate — aceasta constituie o prooiemă esențială pentru progresul întregii economii naționale.Este, de asemenea, necesar să acționăm cu mai multa fermitate pentru simplificarea statisticii, a evidenței și, în general, pentru mai buna organizare a informaticii, — asemenea măsuri sînt esențiale pentru a asigura o conducere operativă, pentru rezolvarea în bune condițiuni a tuturor sarcinilor ce stau în fața unităților economice.In cadrul consfătuirii s-au ridicat și unele probleme în legătură cu transporturile. îmbunătățirea activității în transporturi trebuie să constituie o preocupare serioasă, deoarece este anormal ca, din pricina unor neajunsuri din acest sector, să creăm greutăți activității economice. Se știe că în a- ceastă ramură există o dotare destul de satisfăcătoare și ar trebui deci să avem un transport bine organizat. Totuși, capacitățile de transport nu sînt utilizate cum trebuie, se pierde încă mult timp ; în general, nu putem spune că transporturile au acționat cum trebuie pentru a asigura o bună aprovizionare și la timp a activității economice.In ce privește proiectele de legi dezbătute în consfătuire, sînt de acord cu majoritatea propunerilor care s-au făcut în legătură cu ele. Statutul ar trebui să fie un statut-tip, pentru că el nu poate să dea soluții și să fie aplicat unitar de toate unitățile ; acest statut trebuie să oglindească cîteva prevederi generale, obligatorii, urmînd ca, pe baz® lor, fiecare să-și adopte un regulament sau un statut propriu. Intr-adevăr, poate că unificarea acestor prevederi într-o singură lege ar fi bine venită.In ce privește legea privind aprovizionarea tehnico-materială, cred că sînt justificate propunerile care s-au făcut în legătură cu îmbunătățirea ei. Să prezentăm această lege o dată cu Legea planificării, care va trebui să fie gata în acest an. In general, sînt de acord că va trebui să elaborăm legile în așa fel încît să nu mai fie nevoie de instrucțiuni sau de hotărîri pentru aplicarea lor. De altfel am mai subliniat această problemă și în alte împrejurări. Legea însăși să constituie cadrul după care să se conducă fiecare în activitatea sa 1Este necesar ca, pe baza discuțiilor din aceste zile, să trecem la măsuri pentru îmbunătățirea activității noastre. Trebuie să acționăm cu mai multă răspundere în luarea măsurilor, să asigurăm o mai mare stabilitate în organizarea activității de producție din întreprinderi. Să ținem seama de schimbul de experiență pe care l-am făcut în cadrul acestor discuții și să acționăm în mod corespunzător pentru îmbunătățirea în continuare a stilului și metodelor noastre de lucru. Trebuie să obținem o ridicare generală a nivelului de conducere al întregii activități, să facem ca toți conducătorii de centrale și de unități, toți activiștii din economie să acorde mai multă atenție îmbogățirii cunoștințelor lor profesionale, însușirii metodelor moderne de conducere spre a -putea astfel să-și îndeplinească tn cele mai bune condiții sarcinile deosebit de mari ce le revin.Datorită caracterului special al consfătuirii noastre din a- ceste două zile, în cadrul ei am vorbit mai puțin despre problemele practice ale activității de producție pa. 1971. Nu aș dori să se înțeleagă însă prin aceasta că întoreîndu-ne acasă trebuie să ne ocupăm numai de problemele de organizare și să uităm esențialul — asigurarea realizării planului de producție.Vă sînt cundscute prevederile noului plan cincinal 1971— 1975. întrucît le-am dezbătut £n mai multe rînduri împreună cu întreprinderile, cu centralele și ministerele, cu activul de partid și de stat. Planul cincinal pune sarcini deosebite în ce privește dezvoltarea în ritm înalt a producției în toate ramurile, îmbunătățirea calității 

produselor, ridicarea calitativă a tuturor laturilor activității e- conomice. Aceste sarcini, izvo- rîte din necesitatea de a asigura progresul multilateral al întregii societăți, sînt pe deplin realizabile. îndeplinirea lor cere mobilizarea intensă a energiilor și capacităților creatoare ale întregului popor, o muncă intensă și susținută în toate sectoarele de activitate. Realizarea tuturor sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului va apropia și mai mult țara noastră de statele cu economie dezvoltată, va crea noi condiții pentru creșterea în continuare a .veniturilor tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, a salariului real, a cheltuielilor social-cul- turale, pentru ridicarea generală a nivelului de trai al poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru.Anul 1971 este hotăritor pentru îndeplinirea întregului cincinal. Rezultatele obținute în primele două luni din acest an — în industrie, în construcții și în celelalte ramuri — ne îndreptățesc să apreciem că pianul pe 1971 a fost pregătit în condiții bune, că am pășit cu succes în noul cincinal. Sîntem încredințați că centralele industriale, toate unitățile din economie vor dezvolta aceste succese, vor munci neobosit pentru înfăptuirea tuturor o- biectivelor și . sarcinilor prevăzute în noul plan cincinal. Tot ceea ce am discutat în consfătuire, problemele pe care le-am abordat, trebuie să ne ajute să asigurăm îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor de producție. Eu rog pe toți tovarășii să ia măsurile necesare pentru a face ca planul pe acest an să fie îndeplinit în întregime și în cele mai bune condițiuni. Să asigurăm realizarea investițiilor planificate și darea în folosință la termen a tuturor capacităților — și, în această privință, cu cît vom putea să devansăm mai multe capacități, cu atît va fi mai bine din toate punctele de vedere. Să realizăm, de asemenea, prevederile privind exportul, care trebuie să constituie o sarcină esențială pentru toate unitățile de producție !Tn acest context, doresc să subliniez încă o dată rolul deosebit de important pe care îl au organele sindicale în soluționarea tuturor problemelor care s-au ridicat aici. Sindicatele trebuie să ia parte mai activă la întreaga muncă de îmbunătățire a activității generale a centralelor industriale și unităților economice, la realizarea în condiții optime a tuturor sarcinilor dș plan pe acest an.Totodată doresc să relev și cu acest prilej rolul însemnat ce revine în această privință comitetelor județene și organizațiilor de partid. Cred că nu trebuie să mai repet că este necesar ca secretarul de partid să participe, cu toate drepturile și obligațiile, în comitetul de direcție, deci să-și asume și răspunderea pentru ho- tărîrile care se iau. Autoritatea lui va depinde de felul cum va munci ; trebuie, însă, să-i fie clar fiecăruia că autoritatea se cîștigă nu stînd în afara problemelor, ca observator, ci numai pătrunzând în miezul lor, acționînd pentru rezolvarea corespunzătoare a acestora și unind în acest scop toate forțele întreprinderii, Ele comuniștilor și oamenilor muncii. Dacă nu va face acest lucru, nu va avea autoritate în întreprindere și, în consecință, va trebui, probabil, ca organizația de bază să-și aleagă ca secretar un tovarăș care realmente este în stare să conducă această activitate. Așa cum, de altfel, se va întâmpla cu oricine, inclusiv, cu directorul care nu va lucra bine și își va pierde autoritatea. Și, după cum am spus mai înainte, această autoritate se creează și se păstrează acționînd hotărît pentru soluționarea corespunzătoare a diferitelor probleme care se ridică în activitatea întreprinderii respective. Numai atunci vom avea buni secretari de partid, buni directori, cadre bune, cu autoritate 1 (Aplauze prelungite).In încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că lucrările consfătuirii au contribuit la o mai bună înțelegere a rolului și sarcinilor noilor organisme e- conomice, că pe baza lor se vor lua măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele economiei. Iată de ce doresc să urez tuturor celor pre- zenți aici, conducerilor tuturor întreprinderilor și unităților cu statut de centrală, precum și salariaților lor noi succese în realizarea sarcinilor puse de Congresul al X-lea al partidului pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru perfecționarea producției de bunuri materiale și spirituale, pentru creșterea nivelului de bunăstare și civilizație a întregului nostru popor.Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite).

(Urmare din pag. 1)retului Comunist îmbunătățirea activității educative, perfecționarea continuă a mijloacelor și modalităților de acțiune care contribuie Ia formarea conștiinței socialiste, a idealului de viață comunist.Obiectivul principal al activității politico-ideolofiice desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist îl va constitui cunoașterea și aprofundarea de către tineri a politicii marxist- leniniste a Partidului Comunist Român, a problemelor fundamentale privind construcția socialistă in țara noastră — dezvoltarea economiei naționale, perfecționarea conducerii vieții social-politice, dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii ca factori de bază ai progresului și civilizației — precum și a proceselor care au Ioc în lumea contemporană, a a- precierilor partidului nostru și a principiilor promovate de țara noastră in relațiile internaționale. In acest scop se impune o mai largă diversificare și adaptare a formelor și metodelor de propagandă Ia specificul diferitelor categorii de tineri.Uniunea Tineretului Comunist consideră drept o datorie de o- noare a sa educarea tineretului in spiritul patriotismului socialist, al glorioaselor tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru, ale mișcării muncitorești, comuniste și de tineret din România, in spiritul dragostei și devotamentului nețărmurit față de patrie și partid. Cunoașterea de către tineri a eforturilor și realizărilor construcției socialiste, a perspectivelor de dezvoltare social-po- litică și economică, cultivarea sentimentului de demnitate șl mîndrie națională, combaterea influențelor ideologiei și apologeticii capitaliste trebuie să constituie o sarcină de bază a tuturor organizațiilor U.T.C.Organizația noastră va dezvolta și în viitor sentimentul frăției dintre tinerii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare. O atenție permanentă vor acorda organizațiile U.T.C. educării tineretului în spiritul principiilor internaționalismului socialist, al solidarității și prieteniei cu tinerii de pretutindeni în lupta lor pentru libertate, progres social și pace.Una din preocupările esențiale ale activității Uniunii Tineretului Comunist o va constitui educarea științifică, materialistă a tineretului, bazată pe o solidă cultură, pe cunoașterea cuceririlor științei și tehnicii contemporane, a valorilor gindirii și practicii umane. Organizațiile U.T.C. vor promova cu consecvență atitudinea combativă, militantă împotriva prejudecăților și concepțiilor retrograde, mistice, în scopul formării și dezvoltării unor puternice convingeri științifice, materialist-dialectice despre natură și societate. Un obiectiv principal al muncii politico- ideologice a Uniunii Tineretului Comunist îl reprezintă cultivarea la toți tinerii a valorilor umanismului socialist, promovarea normelor și principiilor moralei comuniste, a responsabilității față de muncă și sarcinile profesionale, a angajării social-politice, a respectării legilor și legalității socialiste.Ținînd seama de cerințele și exigențele actuale, de particularitățile de vîrstă, preocupări, nivel de cunoștințe și sfera de interese ale tinerilor, Congresul apreciază că organizațiile U.T.C. trebuie să-și perfecționeze necontenit formele și modalitățile de propagandă și informare politică, să realizeze un dialog cît mai viu cu tinerii, să folosească mai eficient în activitatea lor mijloacele de comunicare în masă, literatura social-politică și științifică, alte mijloace prin care pot influența conștiința tinerilor. întreaga muncă politico-ideologică în rîn- dul tinerilor va trebui să do- bîndească un caracter sistematic, de continuitate, să țină pasul cu dinamica vieții sociale, să fie mai strîns legată de problemele cu care tinerii se confruntă in muncă și viață, înlă- turîndu-se astfel caracterul abstract, didacticist, formal sau schematic al multor acțiuni.Corespunzător actualelor cerințe și exigențe pe care Ie formulează activitatea generală de educație, se impune promovarea în rîndul tineretului a preocupărilor multiple pentru cultură și artă. Un accent deosebit se va pune pe lărgirea gamei de acțiuni destinate informării elevilor și studenților cu cele mai diverse aspecte ale fenomenului cultural-artistic și științific, pe extinderea activității cercurilor, a societăților literare și științifice, a cenaclurilor, ca și a altor modalități proprii cunoașterii și însușirii culturii, pe îmbunătățirea conținutului revistelor școlare și universitare.Organizațiile U.T.C. vor participa la conducerea întregii activități a caselor de cultură, căminelor culturale și a celorlalte așezăminte culturale, vor înființa în cadrul acestora cluburi ale tineretului, cu program a- decvat, precum și alte forme de activitate culturală pentru tineret. Ele vor răspunde direct de activitatea distractivă și de recreere a tineretului, inițiind în acest scop manifestări și acțiuni de masă cît mai atractive. Publicațiile pentru tineret vor trebui, în perioada care ur- 'mează, să-și adîncească și diferențieze mai pregnant profilul, să-și îmbunătățească substanțial conținutul tematic, să reflecte problemele majore ca

re preocupă tineretul și organizația sa.IV. — Obiectivul principal al activității organizațiilor U.T.C. în domeniul muncii sportive trebuie să-1 constituie antrenarea tuturor tinerilor la acțiunile sportive de masă, la formarea deprinderii de a practica individual exercițiile fizice. Biroul de Turism pentru Tineret, organizațiile U.T.C. vor trebui să îndrume permanent activitatea cercurilor de turism pentru cuprinderea unui număr cît mai mare de tineri la activitățile turistice de masă.Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei constituie un mijloc eficient de formare multilaterală a tineretului, de cultivare a sentimentelor patriotice, a botărîrii de a contribui Ia consolidarea, dezvoltarea și apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Organizațiile U.T.C. vor trebui să conlucreze mai activ și eficient cu unitățile militare și gărzile patriotice, să se ocupe de activitatea centrelor de pregătire, să asigure extinderea caracterului practi., aplicativ al acestora, prezența detașamentelor de tineri la baza și apărarea avutului obștesc, la acțiunile de sprijinire a miliției, pompierilor etc.Organizațiile U.T.C. din cadrul forțelor armate au datoria să desfășoare o amplă activitate pentru mobilizarea tinerilor ostași în vederea însușirii măiestriei militare și a dezvoltării unor trăsături politico-morale înaintate.V. — Congresul relevă că în perioada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din no- iembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe țară a U.T.C. au fost obținute rezultate pozitive în îmbunătățirea structurii organizatorice, în întărirea rândurilor Uniunii Tineretului Comunist și lărgirea democrației interne de organizație.Congresul trasează Comitetului Central, comitetelor județene, municipale și orășenești, tuturor organizațiilor U.T.C. ca obiectiv central al activității lor consolidarea politică și organizatorică, creșterea capacității de mobilizare și acțiune a fiecărei organizații U.T.C., dezvoltarea spiritului de inițiativă și autonomiei acestora, participarea activă a tuturor ute- cișților la întreaga viață și activitate a organizației. O atenție deosebită se va acorda pregătirii tinerilor pentru a deveni membri ai organizației U.T.C., precum și pregătirii celor mai buni uteciști pentru a merita înalta cinste de a deveni membri ai P.C.R.Comitetul Central, toate organizațiile U.T.C. vor trebui să acorde o atenție sporită lărgirii și dezvoltării continue a democrației de organizație, asigurînd în mai mare măsură preponderența în organele de conducere, la toate nivelurile, inclusiv în organismele executive, a tinerilor care-și desfășoară nemijlocit activitatea în întreprinderi, unități agricole, instituții, școli și facultăți. In scopul creării cadrului organizatoric pentru studierea mai aprofundată a problemelor specifice diferitelor categorii de tineri și adoptarea de măsuri adecvate în diferite domenii, se constituie în cadrul C.C. și al comitetelor județene, municipale și orășenești Consilii ale tineretului muncitoresc, sătesc, elevilor și ale tinerelor fete.Uniunea Asociațiilor Studențești din România, formă specifică de organizare a activității U.T.C. în rindurile studenților. va trebui să-și îmbunătățească în continuare stilul de muncă, întreaga activitate politică, educativă și obștească corespunzător cerințelor și exigențelor actuale, funcțiilor șî atribuțiilor specifice ale asociațiilor studențești.Congresul apreciază că Uniunea Tineretului Comunist va trebui să-și intensifice activitatea pentru a îndeplini cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost încredințate de către partid în rezolvarea problemelor de viață și de muncă ale (ineriior, în participarea reprezentanților uteciștilor în comitetele de direcție și consiliile de administrație, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, senatele universitare și consiliile profesorale, precum și în alte organisme colective de conducere.In vederea creșterii competenței cadrelor din activul Uniunii Tineretului Comunist, îmbogățirii permanente a cunoștințelor politice, de cultură generală și de specialitate. Congresul trasează Comitetului Central, comitetelor județene, municipale și orășenești sarcina îmbunătățirii muncii de selecționare, promovare și pregătire a cadrelor, îndeplinirii mîe ri- lor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă și obștești.Congresul aprobă noul statut al Uniunii Tineretului Comunist, ale cărui prevederi corespund schimbărilor survenite în viața organizației, creșterii rolului și atribuțiilor sale, perfecționării formelor și metodelor de activitate, sporirii gradului de participare a tineretului la viața economică, socială și politică, culturală șî științifică a țării.Centrul de cercetări pentru problemele tineretului va trebui să acorde o atenție deosebită studierii problemelor specifice diferitelor categorii de tineri, fundamentării soluțiilor în(Continuare'în pag. a 3-a) ,
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REZOLUȚIAr (Urmare din pag. a 2-a)vederea îmbunătățirii activității educative, a metodologiei muncii politice de masă desfășurate de organizațiile U.T.C. în rindul tineretului.VI. — Dind glas sentimentelor întregului nostru tineret, participairții Ia lucrările celui de-al IX-Iea Congres al Uniunii Tineretului Comunist exprimă atașamentul și profunda lor adeziune față de politica externă a partidului și statului nostru, care promovează cu consecvență prietenia, alianța și cooperarea cu toate țările socialiste, colaborarea cu celelalte țări ale lumii, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării stricte a dreptului fiecărui popor, mare sau mic, de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Congresul aprobă, în deplină unanimitate, activitatea internațională desfășurată de U.T.C. și U.A.S.R.Condamnînd cu hotărîre agresiunea americană împotriva popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia, acțiunile de escaladare a războiului, Congresul Ași manifestă solidaritatea depli-
ORAȘUL MODERN DE(Urmare din pag. 1)teluri variate, corespunzătoare cerințelor utilității și urbanisticii. In acest sens toate proiectele conțin soluții interesante. Totuși nu poate fi acceptată sacrificarea unor construcții eum ar fi blocul magazin din cartierul Carpați și halele pielii care dispar din unele proiecte. In privința amplasamentelor, proiectul arh. Paul Stă- »escu, mi se pare mai bun pentru că pornește de la realități. Acest proiect este mai elegant, mai ușor de executat, ansamblurile de locuințe sînt mai bine plasate în funcție <Je lumina solară și de spațiul geografic. Proiectul care a obținut premiul II se complică în rezolvarea circulației și știrbește din panorama decorului montan în partea de răsărit prin amplasarea aici a unor blocuri cu multe nivele. Consider oportună deschiderea unei magistrale In fața blocurilor din microra- ionul B + C și plantarea unei vegetații pitice deoarece copacii masivi mențin umiditatea. Am impresia că în zona centrală sînt îngrămădite prea multe instituții de cultură și artă".Econ. Francisc Iacob, directorul Băncii de investiții din Petroșani : „Organizarea concursului pe tema sistematizării Pe- troșaniului este bine venită. Proiectele prezentate sîrxt îndrăznețe, dar nu valorifică totuși suficient peisajul specific Petroșaniului. De asemenea, nu pot fi de acord cu demolarea unor clădiri (tribunalul, fostul liceu teoretic, școala generală nr. 1). Orașul este suficient de degajat ca să permită construirea ansamblurilor fără demolarea clădirilor amintite. Mai întîi, cred eu, trebuie finalizată zona Aeroport VI apoi să se vină cu sistematizarea în zona centrală, fiindcă centrul municipiului trebuie gîndit altfel decît celelalte localități1*.Prof. Petru Stoican, directorul teatrului de stat: „Actualele clădiri destinate instituțiilor artistice nu mai corespund în întregime scopului ce-1 au din cauza capacității lor reduse și situării în locuri periferice. De aceea este necesară crearea u- nor sedii noi atît pentru teatru cît și pentru filiala U.A.P., Școala populară de artă, bibliotecă și altele. Casa de cultură nu poate satisface toate necesitățile instituțiilor profesiona

CONGRESULUInă cu lupta eroică a tineretului și popoarelor din Indochina, cere încetarea războiului și retragerea necondiționată a trupelor americane și ale sateliților lor, respectarea dreptului popoarelor din această zonă de a-și hotărî singure destinele, potrivit voinței și aspirațiilor lor.Congresul exprimă solidaritatea activă cu lupta tineretului și popoarelor din țările arabe împotriva imperialismului, pentru libertate, democrație și progres social, sprijină deplin poziția partidului și statului nostru privind soluționarea pe cale politică a conflictului din O- rientul Apropiat, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Afirmind solidaritatea militantă cu organizațiile de tineret care luptă împotriva regimurilor coloniale, neocoloniale și rasiste, pentru drepturi și libertăți democratice, participan- ții Ia Congres își exprimă sentimentele de solidaritate revoluționară, sprijină lupta dîrză a tineretului din Angola, Mo- zambic și Guineea Bissau, precum și cu forțele revoluționare și democratice ale tineretului din Grecia, Spania și Portugalia.Congresul reafirmă solidarita- 

le. De aepea, sînt necesare noi construcții amplasate în zona centrală a orașului. Nu se poate concepe un oraș modern și civilizat fără prezența acestor instituții în centrul lui. Centrul orașului trebuie să fie și cultural nu numai administrativ".3. Ing. Traian Blaj, prim-vi- cepreședinte al Consiliului popular al municipiului Petroșani i „Consider că proiectele prezentate au rezolvat foarte bine problema rețelei comerciale în zona centrală, prin stabilirea spațiilor destinate acestui scop la parterul blocurilor de locuințe. Această concepție care a stat Ia baza proiectelor, soluționează atît funcțiile utilității cît și pe cele estetice ale urbanisticii moderne. Personal mă declar satisfăcut de modul cvm arhitec- ții au proiectat centrul comercial al municipiului".Dr. Iosif Eșanu, directorul Spitalului unificat Petroșani ' „Un centru municipal are nevoie de mult soare, dar și de multă igienă. In proiectele prezentate nu am văzut nimic care să rezolve aceste cerințe. In Petroșani se simte acut nevoia unui spital cu 800—1 000 de paturi, amplasat într-o zonă corespunzătoare, fără improvizații și cheltuieli inutile, cuprin- zînd toate secțiile de specialitate. Tot pentru cerințele igienice ale populației este necesară o baie comunală modernă, cu aburi, bazine și dușuri, un bazin de înot acoperit, utilizat în scopuri fizioterapeutice. A- cestea sînt absolut indispensabile pentru educația sanitară a populației. Romanii aveau în fiecare oraș băi de aburi. La Sarmizegetusa, acum aproape două milenii, exista o baie termală. De ce la noi, după atîția ani, nu există ? ! In proiectele pe care le-am văzut, sectorul sanitar este insuficient reprezentat. Nu există un Centrofarm Integrat estetic și utilitar în ansamblul urbanistic".4. Iosif Tellmann, artist plastic i „In ambianța arhitecturală, artele plastice nu numai că sînt necesare, dar ele se impun ca un component al ideii de ansamblu. Exprimarea unor idei simbolice prin figuri plastice, ar concretiza destinația edificiului. O resursă dintotdeauna pentru înfrumusețarea orașului este decorația acvatică. Eîntînile monumentale cu sculpturi punctează poetic zonele urbane. Mozaicul accentuează monumentali

AL IX-LEA AL U. T. C.tea internaționalistă a tineretului român cu tineretul din țările Americii Latine în lupta dusă, alături de popoarele acestui continent, pentru înlăturarea dominației imperialismului american, pentru securitate și progres social. Totodată, Congresul își exprimă solidaritatea internațională cu popoarele, cu tineretul din țările Asiei și Africii care luptă împotriva colonialismului și neoeolonialis- mului, pentru dezvoltare economică, pentru progres social.Uniunea Tineretului Comunist va milita în continuare pentru a promova dialogul, înțelegerea și buna cunoaștere cu organizațiile de tineret comuniste, progresiste, democratice din țările europene, de a căuta modalitățile prin care tineretul Europei poate să-și aducă o contribuție sporită la destindere, Ia dezvoltarea colaborării între state și Ia crearea unui climat care să dea fiecărui popor garanția dezvoltării sale libere, independente și suverane.Congresul consideră că U.T.C. și U.A.S.R. trebuie să aibă în continuare un rol activ, constructiv în cadrul F.M.T.D. și U.I.S., adueîndu-și aportul la lărgirea și dezvoltarea colaborării multilaterale, să stimuleze contactele și cooperarea cu 

tatea edificiilor publice, iar picturile de pe pereți, frescele, alcătuiesc un element complementar al arhitecturii. Iată de ce sînt pentru deplina concordanță a operelor figurative cu mediul clădit**.5. Ing. Gheorghe Galan, directorul I.G.L. Petroșani : „Proiec- tapții n-au ținut seama de necesitățile și dezvoltarea demografică a orașului. Cine a dat tema de proiectare și a stabilit zona de sistematizare atît de restrînsă, nu a dat-o bine. Sistematizarea orașului trebuie începută din gară. In proiectele prezentate, gara — această poartă principală a orașului — ră- mîne mult în afara zonei tratate. Călătorii și turiștii cunosc numai centrul actual cu clădirile vechi de 100 de ani. Orașul constituie o unitate ce nu poate fi divizată. De aceea cred că trebuie rezolvată sistematizarea în contextul acestei idei și concepții de unitate. Ceea ce s-a făcut pînă acum este o dovadă a faptului că organele administrative nu au înțeles acest lucru. Amplasarea noului liceu într-o zonă periferică izolată, demonstrează o viziune greșită despre urbanizare. Aceasta este confirmată și de extinderea cartierului Aeroport spre Livezeni, în timp ce în vechiul centru sînt menținute case vechi, insalubre și fără confort construite prin 1890. Nu s-a creat nici o linie arhitectonică peste calea ferată, măcar pe strada ce duce la Teatrul de stat, punîn- du-se în valoare acest edificiu. Sistematizarea orașului trebuie să pornească de la problemele majore .' termoficarea și depoluarea atmosferei. Aceasta a» demonstra într-adevăr spirit de răspundere și echitate socială."Francisc Iacob : „Nu se poate vorbi de urbanizare fără rezolvarea problemelor fundamentale : termoficarea, depoluarea, circulația. Transportul în comun poate fi rezolvat prin construirea unui releu de troleibuze, mult mai economic și eficient, care ar contribui și la depoluarea atmosferei**.Dr. Iosif Eșanu : „Consider că cea mai urgentă problemă este rezolvarea depoluării atmosferei, pornindu-se de la termoficarea orașului. Ori, nici unul din proiectele amintite nu sugerează nimic în acest sens. Municipiul nostru situat într-o zonă de o rară frumusețe, duce lipsă de un teleferic și de o 

diferite organizații internaționale de tineret și studențești pentru întărirea solidarității și u- nității de acțiune a tinerei generații, pe baza obiectivelor și aspirațiilor fundamentale comune.
★Tineretul României socialiste, devotat idealurilor nobile promovate de Partidul Comunist de-a lungul existenței sale de o jumătate de secol, credincios principiilor politicii sale interne și externe, exprimîndu-și mulțumirile și satisfacția profundă ce o nutrește pentru condițiile de muncă și viață care-i sînt create, se angajează solemn să ducă mai departe stindardul glorios de luptă al comuniștilor, să dezvolte virtuțile democratice, revoluționare ale înaintașilor, să militeze neabătut pentru triumful comunismului pe pămîntul românesc.Congresul adresează membrilor Uniunii Tineretului Comunist, tuturor tinerilor țării, o înflăcărată chemare de a-și consacra întreaga lor capacitate de muncă, energia și eforturile, elanul lor creator pentru înfăptuirea cu succes a politicii partidului, a propășirii scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.(TEXT PRESCURTAT)

MÎINEșosea modernizată spre cabana Rusu.- Este nevoie și de regularizarea și terasarea pîrîului Ma- leia, măcar în această zonă centrală a orașului. Dar. cîte n-ar fi de făcut ? 1 Trebuie însă ca orientarea edililor noștri să iasă din inerția care, cu regret, constatăm că există**.David Maniu, procuror șef al Procuraturii Petroșani : „Ideea necesității unui sediu cu toate spațiile necesare — un palat al (justiției, cu săli spațioase pentru un public numeros (și asta este valabil pentru întreaga administrație de stat) ar soluționa nu numai problema cetățeanului, care umblă să-și rezolve diferite necazuri, dar ar constitui un important mijloc de educație. Una dintre cele mai urgente sarcini ale urbaniștilor este degajarea pieții și a străzilor centrale de traficul auto. Piața este de neînlocuit. Urbaniștii trebuie să dăruiască locului de în- tîlnire — forul municipiului — toată dragostea și priceperea lor. Locul automobilelor și al garajelor este „sub oraș". Pare absurd să se construiască blocuri înalte pentru parcarea automobilelor în centrul municipiului. Urbanizarea trebuie înfăptuită concomitent din centru spre periferie și din afară spre interior. Ținînd seama de creșterea populației și de năzuința spre un oraș modern nu putem alege decît o singură cale : să transpunem cu tenacitate proiectele în realitate. E de datoria noastră să găsim soluțiile cele mai bune și apoi să mergem hotărîți înainte".
★Expoziția s-a închis, dar ecourile ei continuă să preocupe din ce în ce mai mult. Ea a stîmit e vie reacție în rîndu- rile tuturor celor interesați. Deși proiectele prezentate, au avut un caracter de studiu, ele trebuie să servească, împreună cu opiniile exprimate, acelui Institut de specialitate care va elabora detaliul execuției.După cristalizarea unei concepții definitive care să țină seama de toate cerințele urbanisticii moderne, nu rămîne decît ca factorii de care depinde rezolvarea acestei probleme să adopte soluția cea mai potrivită pentru a fi transpusă în schița de sistematizare și detaliul legal aprobat, în așa fel, îneît, încă în acest cincinal să se ajungă la materializarea sa.
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ne scriu despre 
localitatea lor(^Steagul roșa

■J ^MULtid suh s ttnnuL înnoirii  or| 10,00—11,30 Emisiune-lecțiepentru lucrătorii din a-• gr icul tură. Sisteme in-
I tensive de cultură a viței de vie.| 18,00 Deschiderea emisiunii. I (Emisiune in limba ma- | ghiară.i 18,30 La volan — emisiune I pentru conducătorii au- . to.18,50 Mult e dulce și frumoa- s să.19,15 Publicitate.19,20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici19,30 Telejurnalul de seară.
1 20,00 România ’71Azi — județul Sălaj20,30 Film serial : „Vidocq**
I <XII> || 20,55 Conferința de presă TV ] Icu tovarășul Ion Cosma, j ministrul turismului.
121,45 Film documentar de ? montaj: „Planeta se I grăbește** — „Demonul ’
I vitezei II".22,20 Telejurnalul de noapte. I 
1 22,30 Campionatele mondiale I de patinaj artistic de | Ila Lyon. Proba de pe- i rechi.î 23,00 închiderea emisiunii.

O inițiativă 
soldată 

cu rezultate 
lăudabile(Urmare din pag. 1)orizonturile de bază 500 și 630 Jieț de obiectele de prisos, a fost făcută curățenie, s-a pus totul în ordine. Echipele de comuniști și uteciști, alcătuite ad-hoc, au strîns de la orizonturile de bază și au scos la suprafață pentru a fi recondiționate în vederea refolosirii, un număr de 50 armături metalice TH. Cu mult entuziasm și spor s-a muncit și în abatajele cameră nr. 14 și nr. 15, unde au fost adunate și expediate la suprafață o serie de tuburi de aeraj și alte obiecte metalice care ocupau fără rost spațiu -în lucrarea minieră, s-a făcut peste tot rînduială și s-au pregătit locurile de muncă pentru reluarea producției a doua zi cu rezultate bune încă din primele ore. In fruntea acestor acțiuni au fost tot timpul prin ambiția personală de a realiza cît mai bine obiectivele stabilite de adunarea generală a organizației de bază pentru sprijinirea activității de producție, comuniștii Ghiță Popescu, secretarul organizației de bază nr. 5, șefii de brigadă Gh. Hagiu ți Ludovic Repaș, minerul Ion Varga, vagonetarul Ion Cojocaru, inginerul Constantin Ciordea, șeful sectorului V. iar dintre uteciști inginerii Pavel Marian și Stela Radu, minerul șef de schimb Constantin Chitoiu. precum și Iosif Olah, Nicolae Chirvase, Francisc Levoi și alții.înainte de a 'încheia relatarea acestor fapte se cuvine menționate cîteva amănunte Importante i valoarea lucrărilor efectuate în subteran prin munca voluntar-patriotică a comuniștilor și uteciștilor sectorului V Jieț însumează peste 12 000 lei, iar depășirile sectorului (450 tone pe luna ianuarie și 970 tone pe două decade din februarie) realizate la producția de cărbune au asigurate premise certe de creștere continuă în perioada ce urmează pînă la sărbătoarea semicentenarului partidului.

Comunele reprezintă doar 25 la sută în comparație cu localitățile urbane din municipiu. Sînt doar două la număr, dintre care una este Banița. Cincinalul încheiat recent a lăsat însă și aici amprentele înnoirilor. Ținem șă amintim cîteva din ele.
In domeniul 

edilifar- 
gospodăresc

a0 Electrificarea comunei necesitat investirea unei sume de 1 250 000 lei. întreaga lucrare s-a executat din contribuțiile voluntare ale locuitorilor. In prezent beneficiază de energie electrică peste 400 gospodării individuale.
0 Alimentarea cu apă potabilă a școlii generale, lucrare în valoare de 10 000 lei.
0 Construirea a 25 podețe.
0 împrejmuirea școlilor din Crivadia și Merișor.
0 întreținerea și construirea de drumuri comunale pe o lungime de 28 km.

) în domeniul 
social-cultural
0 înființarea bibliotecii comunale cu peste 7000 volume.Cabana de la Peștera Bolii, obiectiv turistic dai in folosință in anul 1969,

RETROSPEC TIVAAnii cincinalului recent încheiat au constituit și pentru Sectorul minier din Banița ani de însemnate realizări Pe linia indicată de partid. Muncitorii, maiștrii și inginerii de la această unitate, în 

MINIER
4.5

[/•
24.81

frunte cu comuniștii, se pot mîndri cu frumoase rezultate înregistrate pe linia creșterii producției și productivității muncii.Iată cîteva cifre elocvente în acest sens : planul producției fizice de calcar metalurgic a fost depășit cu 8,5 la su-

0. S-a deschis o grădiniță pentru copii cu orar redus.
0. Creșterea numărului de cadre didactice cu încă patru ca urmare a înființării școlii generale de 8 ani.
0 Dotarea căminului cultural cu instrumente muzicale și televizor în valoare de peste 15 000 lei.
0 înființarea unui de stomatologie la scripția sanitară.
0 S-a,înființat în e circumscripție sanitară veterinară.
0 Construirea cabanei de la Peștera Bolii și a bufetului turistic.

cabinet circum-comună

0 Deschiderea unei unități C.L.F.

tă, ceea ce înseamnă peste 123 mii tone calcar peste plan. Acest spor de producție a determinat și depășirea planului valoric de producție marfă vîndută și încasată cu peste 369 mii lei.

1 A
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La aceste realizări și-a a- dus în mod deosebit contribuția mecanizarea procesului de producție, care a avut loc în anul 1967, în urma racordării carierei la sistemul e- nergetic național. Prin dotarea cu utilaje și mașini ac-

0. Amenajarea unui teren de fotbalCu aceste înfăptuiri se mîn- dresc toți locuitorii comunei noastre.Ioan VLADISLAV, președinte, și Ioan VREJA, secretar ai Consiliului popii- 

sută sutăde

ționate electric (stație de con- casare, excavatoare, foreze, compresoare) a fost eliminat aproape în totalitate efortul fizic și a crescut în mod corespunzător productivitatea muncii, fizică și valorică.Astfel, randamentul a crescut de la 4,5 tone pe post în 1966 Ia 24,6 tone/post în 1970. In mod proporțional a crescut și productivitatea valorică a muncii ajungîndu-se la o realizare de 117 la în 1970 față de 100 Ia în 1966.La toate rezultatele mai sus și-au adus o substanțială contribuție minerii Tă- nase Bile, loan Csornos, Nicolae Orban, Dionisie Portek, Petru Vladislav, Iosif Biro, conduși de maiștrii Moise Măgduț, Viorel Vladislav și Iosif Sava precum și mecanicii Ion Ciubotea, Nicolae lor- dănescu, Fănică Costea, Augustin Vlădoaica, compartimentul desfacere în frunte cu Viorel Costea, Nicolae Achim, Petru Stoica, excavatoriștii Gheorghe Cea- ușu, Ianoș Bodor, Vasile Pa- raschiv. Ion MARCU, președintele comitetului sindicalși Aurel STRAUȚIU

Un control pe linie de prevenire a incendiilor efectuat recent prin unitățile O.C.L. A- limentara din Valea Jiului a demonstrat faptul că nu în toate magazinele se acordă atenția cuvenită muncii de prevenire și stingere a incendiilor, cu toate că, în conformitate cu instrucțiunile M.A.I. nr. 362/1863 și instrucțiunile nr. 180/1969 ale M.C.I., răspunderea directă față de această problemă revine responsabililor de unități. De altfel, pînă la data controlului, mulți responsabili nici nu aveau cunoștință de aceste instrucțiuni, deși au fost luate toate măsurile de către comisia tehnică de la nivelul O.C.L. pentru difuzarea acestora, ina- intîndu-le extrase referitoare ia sarcinile ce le revin responsabililor de unități și întregului
In atenția responsabililorConform instrucțiunilor M.A.I. nr. 362/63 art 23 și nr. 180 ale M.C.I., purtați întreaga responsabilitate pentru organizarea pazei contra incendiilor la locurile de muncă. In acest sens sînteți obligați :

0 să acționați pentru aplicarea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la locurile de muncă a căror conducere v-a fost încredințată ;
0 să instruiți lunar tot personalul din subordine cu privire Ia sarcinile ce-i revin

LA UNITĂȚILE
O. C. L. ALIMENTARA

Măsurile de prevenire a incendiilor 
să fie traduse cu promptitudine înpersonal. Deci, necunoașterea a- cestor instrucțiuni face ca și activitatea P.C.I. să se desfășoare, evident, în contradicție cu ele. Astfel, la alimentara nr. 44 Vulcan (gestionar Valeria Duna) s-a găsit lipsă globuri de protecție la corpurile de i- luminat, cu toate că, prin grija conducerii O.C.L., s.-au pus la dispoziție aceste materiale. De asemenea, s-au găsit și alte nereguli i geamul de la hidrantul de incendiu spart, întrerupătoare sparte prezentând pericol și de electrocutare. Magazinul 47 din Lupeni '(gestionar loan Pițu) exploatează instalația electrică contrar normelor folosind siguranțe supradimensionate, ceea ce prezintă un mare pericol de incendiu. La magazinul nr. 61 din Lupeni (gestionar Viorel Ciorea) s-a 

pentru prevenirea și stingerea incendiilor ;
0 să asigurați păstrarea, întreținerea ' și funcționarea utilajelor de stingere a incendiilor existente în dotarea unităților pentru care purtați responsabilitatea ;
0 să organizați echipă de primă intervenție în caz de incendiu, din rîndurile personalului în subordine ;
0 să asigurați afișarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor după specificul și particularitățile fiecărui loc de muncă ; 

constatat o dezordine și o lipsă totală de interes pentru respectarea regulilor de P.C.I. ex- punînd astfel pericolului distrugerii bunuri care se ridică la suma de sute de mii de lei ; aici materialele pentru stingerea incendiilor (stingătoare’e) sînt goale, personalul neinstruit. radiatoare folosite contrar normelor P.C.I., instalația e- lectrică prezintă o serie de deficiențe (capace lipsă la doze, siguranțe supradimensionate etc.).Desigur, toate aceste deficiențe sînt posibil de înlăturat și încă într-un timp cît mai scurt. Se cere doar din partea gestionarilor să acționeze cu hotărîre, cu responsabilitate pentru apărarea avuției obștești de pericolul distrugător al focului.
de magazine

0 se interzice cu strictețe blocarea căilor de acces, căilor de evacuare, a culoarelor, scărilor, coridoarelor și spațiilor de siguranță ;
0 în podurile clădirilor și depozitelor nu vor fi permise depozitarea materialelor și lichidelor inflamabile ;
0 instalațiile electrice de iluminat ți de forță vor fi executate, recepționate, exploatate ți verificate periodic conform normelor P.C.I. în vigoare ;
0 tablourile electrice vor fi protejate în carcase corespun

zătoare și asigurate cu încuietori, iar accesul la ele va fi permis numai personalului de întreținere ;
0 sînt interzise improvizațiile de orice fel la instalațiile și aparatele electrice ;

REPORTAJ PUBLICITAR

ATENȚIUNE!Cînd închideți magazinele și plecați acasă verificați dacă i— ați stins focul din sobă și evacuat cenușa la locul stabilit ?— aparatele electrice, radiatoarele, reșourile, fiarele de călcat etc. au fost scoase din priză ?— ați controlat ca să nu ră- mînă resturi de țigări aprinse ?— au fost închise ermetic vasele cu lichide inflamabile
NU UITAȚI !încălcarea prevederilor H.C.M. 2285/1969 atrage dtipă sine severe sancțiuni materiale, De aceea, în scopul reîmprospătării cunoștințelor celor care răspund de asigurarea respectării regulilor de prevenire a incendiilor publicăm, în extras, cîteva prevederi ale acestor hotărîri și modul de sancționare a abaterilor :

0 nu permiteți folosirea a- bajorurilor de hirtie sau de alte materiale combustibile la corpurile de iluminat;@ este interzisă folosirea întrerupătoarelor, prizelor și dozelor defecte.

și dacă au fost depozitate la locurile destinate acestui scop ?— au fost evacuate deșeurile combustibile și inflamabile ?In cazul cînd răspunsul este afirmativ la toate aceste lucruri, puteți pleca liniștit acasă, avînd certitudinea că la locul dumneavoastră de muncă nu va izbucni nici un incendiu, că luînd aceste măsuri ați îndeplinit o îndatorire patriotică.
— nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor stabilite prin instrucțiuni emise de ministere și celelalte organe centrale, dacă fapta nu constituie o altă contravenție prevăzută în prezenta hotărîre, se sancționează cu amendă de la 800 la 1 500 lei;— neadăpostirea, neîntreți- nerea în stare de funcționare 

sau blocare în așa fel incit să nu poată fi folosite in caz de incendiu a instalațiilor, mașinilor, utilajelor și materialeloj de prevenire și stingere a incendiilor ori exploatarea acestora în alte scopuri decît cele pentru care sînt destinate, se sancționează cu amendă de Ia 800 la 1 500 Iei;— neorganizarea sau neîn- treținerea în bune condițiuni a căilor de acces pe teritoriul ce aparține organizației socialiste, ori blocarea căilor de acces în interiorul secțiilor, atelierelor, depozitelor și alte asemenea încăperi incit să nu poată fi folosite în caz de incendiu, se sancționează cu amendă de la 200 la 400 lei;— neexecutarea sau neîn- treținerea în bună stare, potrivit normelor în vigoare, a bazinelor, rampelor de alimentare, hidranților ori surselor de apă pentru stingerea incendiilor sau blocarea acestora în așa fel incit să nu poată fi folosite în caz de incendiu, se sanționează cu amendă de la 800 Ia 1 500 lei;— neluarea măsurilor pentru asigurarea participării șefilor de formații civile de pompieri Ia cursurile și instructajele organizate de Ministerul Afacerilor Interne, nein- struirea întregului personal din obiective cu privire la normele de prevenire și stingere a incendiilor se sancționează cu amendă de la 300 la 800 Iei;

— folosirea instalațiilor sau aparatelor de încălzit, iluminat sau forță motrică cum sînt instalațiile de gaze naturale sau gaze lichefiate (aragaz), reșouri și fiare de călcat, radiatoare sau mașini electrice de gătit ori încălzit sau alte asemenea aparate, dacă sînt defecte și prezintă perieol de incendiu, se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei;— necurățirea coșurilor sau curățirea în condiții necorespunzătoare ori neîntreținerea lor în bună stare de funcționare, se sancționează cu amendă de la 100 la 300 Iei;— trecerea coșurilor din metal prin planșele, tavanele sau acoperișurile din material combustibil al clădirilor, folosirea coșurilor de zid, a coșurilor de prefabricate din beton armat și a coșurilor de tip ter- moform, neizolate față de elementele combustibile ale planșelor (tavanelor) și acoperișurilor, montarea în încăperi a
ȘT I A JIn perioada de iarnă cele mai multe incendii se produc datorită :

0, sobelor greșit instalate, supraîncălzite și lăsate cu foc în ele după închiderea magazinelor ;
0 reșourilor, radiotoarelor și altor aparate electrice instalate necorespunzător sau uitate în priză după închiderea magazinelor ;

viațăburlanelor cu o lungime mai mare de 10 m sau cu mai mult de trei coturi ; racordarea burlanelor la canalele de ventila ție, scoaterea burlanelor prin ferestre, sau prin streașini fără să fie izolate de părțile combustibile ale clădirii, se sancționează cu amendă de Ia 300 la 800 lei;— instalarea sobelor de metal și a burlanelor la o distanță mai mică de 70yfcm față de pereții de seîndură sau paiantă în cazul cînd aceștia sîntizolați în dreptul sobelor, respectiv al burlanelor; instalarea sobelor de metal pe pardoseala combustibilă fără postament izolator, se sancționează cu amendă de Ia 200 la 400 lei ;— fumatul în depozite, garaje, grajduri, poduri, magazii săli de spectacole sau în orice alte asemenea locuri unde e- xistă pericol de incendiu, în afară de spațiile destinate a- cestui scop, se sancționează cu amendă de Ia 300 la 800 lei.
ici?

0 coșurilor de evacuare a fumului necurățate sau neizolate de părțile combustibile ale planșeului și acoperișului ;
0' cenușii cu jar aruncate la întîmplare ;Dacă observați existența unor astfel de situații favorabile producerii incendiilor, acționați neîntârziat și energic pentru lichidarea lor. Paza bună, trece primejdia rea I
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Vizita ministrului adjunct
■ al afacerilor externe
■
■■

■
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CAIRO 24. — Corespondentul Agerpres, Constantin O- prică, transmite : Adjunctul ministrului afacerilor externe al României, Petru Burlacu, care se. află într-o vizită la Cairo, la invitația Ministerului de Externe al R.A.U., a fost primit miercuri de Mahmud Fawzi, primul ministru al R.A.U. In aceeași zi, Petru Burlacu a avut întrevederi cu Abdel Mohsen Aboul Nour, secretar general al U- niunii Socialiste Arabe, Ramzi Stino, membru al Comitetu-

lui Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, și Mahmud Riad, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.A.U. La aceste întrevederi a fost de față Titus Si- nu, ambasadorul României Ia Cairo. Discuțiile care au a- vut loc s-au referit Ia posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări.Tot miercuri au început convorbirile oficiale la Ministerul Afacerilor Externe al R.A.U.

Președintele Salvador Allende Direcțiile dezvoltăriiV»?

economiei Bulgarieiva fi naționalizată
cu toată opoziția

de-al șaselea cincinalreacțiunii interne
)ur-24 la de

unprovoacă neli-
„Industria cupriferă

să crească cu și ca 70—80 de această creștere pe baza ridică- Se

a împuternicit, reprezentantul reafirme declarația în al în anii celui

și externe44

NEW YORK 24 (Agerpres). — U Thant, secretarul general al O.N.U., a condamnat în mod hotărît raidurile a- viației S.U.A. împotriva teritoriului R. D. Vietnam, ca- lificînd noile acte de agresiune americane drept „factor care niște".U Thant totodată, pe său să din 20 noiembrie 1970, care secretarul general O.N.U. condamna asemenea acțiuni agresive ale S.U.A.
Ostilitățile militare din Indochina
CAM80DGIAPNOM PENH 24 (Agerpres). — Forțele de rezistență populară din Cambodgia au atacat un important post al trupelor administrației de la Pnom Penh amplasat pe șoseaua nr. 1, care unește capitala khmeră cu Saigon ul.Postul a fost complet distrus, iar numeroși militari din rîn- dul forțelor regimului Lon Nol- Sirik Matak au fost uciși.Lupte între forțele de rezistență populară și trupele regimului de la Pnom Penh, sprijinite de efective militare sai- goneze, s-au desfășurat, de a- semenea, în împrejurimile orașelor Suong și Snoul.Totodată, agenția France Pre- sse informează că avioane americane și saigoneze au întreprins timp de mai multe ore, bombardamente în regiunea din propierea fluviului Mekong, aproximativ 20 kilometri Pnom Penh.
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SUDSATGON 24 (Agerpres). —Forțele patriotice din Vietna-
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mul de sud au bombardat cu rachete baza aeriană americană de la Phu Cat, situată în. zona Platourilor înalte. Totodată, unități ale Frontului Național de rachete trupele sectorul denții agențiilor de presă relatează că, în provincia Kontum, au avut loc, de asemenea, ciocniri violente între detașamente ale patrioților și unități ale forțelor inamice.

Eliberare au atacat cu pozițiile deținute de americano-saigoneze în Binh Dinh. Corespon-

portul Qui Nhon la frontiera cu Cambodgia, a fost atacat de unități ale patrioților sud- vietnamezi. Nu se cunosc încă pierderile suferite de americani.
LAOS

SANTIAGO DE CHILE (Agerpres). — Referindu-se măsurile economice inițiate guvernul său, președintele chilian, Salvador Allende, a declarat, în cadrul vizitei pe care o întreprinde în zona minieră Chuquicamata, că industria cupriferă va fi naționalizată, cu toată opoziția forțelor reacțiunii interne și externe. Producția de salpetru, a spus Salvador A- llende, nu va fi naționalizată, dar statul va căuta să obțină

acțiunile de la particulari, mînd ca, pe o asemenea cale, în viitor, exploatarea acestui minereu să-i revină în exclusivitate. Președintele Allende a chemat muncitorii di-n industria cupriferă să sporească producția, deoarece aceasta este o problemă cheie a întregului popor chilian.Statul, a spus în continuare președintele, va acorda despăgubiri companiilor ale căror bunuri vor fi naționalizate.
★SAIGON 24 (Agerpres). — Comandamentul militar american de la Saigon a anunțat că, în apropiere de localitatea sud-vietnameză Tay Ninh, forțe ale celei de-a 2-a brigăzi din prima divizie de infanterie motorizată a S.U.A. au fost puternic atacate de unități ale F.N.E. Agenția France Presse relatează că, după ce patrioții au declanșat un puternic atac cu. rachete, au reușit să pătrundă în interiorul perimetrului de apărare a unei baze americane provocînd distrugeri importante. Conform primelor rapoarte ale comandamentului american an fost uciși sau lă- niți 17 oameni.Totodată, un al americanilor șoseaua nr. 19,zona Platourilor înalte, de la

convoi militar care circula pe ce traversează

XIENG QUANG 24 (Agerpres). — Agenția de presă Pat- het Lao a anunțat că forțele armate de eliberare laoțiene au doborît în provincia Savanna- khet numai în trei zile — 20, 21 și 22 februarie — 17 avioane și elicoptere americane. In a- ceeași perioadă, patrioții laoți- eni au scos din luptă cinci u- nități ale trupelor saigoneze a- gresoare, care acționau în regiunea Ban Dong. Ei au distrus trei tancuri ale inamicului.Pe de altă parte, agențiile occidentale de presă relatează ' că situația de la baza Long Cheng (unde se află forțe speciale ale generalului Vang Pao — unități militare speciale subvenționate de C.I.A.) continuă să fie îngrijorătoare. După cum s-a mai anunțat, forțe ale patrioților laoțieni au înconjurat și țin ca într-un clește forțele generalului Vang Pao. Un convoi de camioane aparținînd „Us Aid" (Sprijinul civil american), care se îndrepta spre a- ceastă bază, a căzut într-o ambuscadă.

Schimburile comerciale ale Poloniei cu Brazilia au crescut în anul 1970 cu 25 la sută față de nivelul anului 1969. In cazul comerțului cu Argentina, aceeași creștere a fost de 54 la sută. După cum informează agenția P.A.P., volumul total al schimburilor comerciale ale Poloniei cu țările Americii Latine a fost în 1970 cu 12,5 la sută mai mare decît în anul 1969.

men limită pentru retragerea tuturor trupelor americane din Asia de sud-est.
Ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, a fost primit, la cererea sa, de Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire prietenească.

SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia a • fost dat publicității proiectul de directive cu privire la dezvoltarea social-eco- nomică a Bulgariei în anii ce- ’ui de-al șaselea plan cincinal, care, după dezbaterea de către întregul popor, va fi prezentat spre examinare și a- probare celui de-al X-lea Congres al P. C. Bulgar, anunță agenția BTA.Făcînd bilanțul realizărilor obținute în perioada de după Congresul al IX-lea (1966), proiectul de directive subliniază că dezvoltarea economică a țării se caracterizează prin ritmuri înalte și constante. In anul 1970, venitul național a depășit nivelul celui înregistrat în 1965 cu 52 Ia sută. S-a accelerat ritmul de creștere a nivelului de trai al populației, obiectiv ce reprezintă sensul și conținutul politicii partidului.Proiectul de directive subliniază că în viitorul cincinal va fi continuată într-un ritm înalt industrializarea țării. Urmează să se dezvolte cu precădere ramurile care determină

structura producției, să se mărească producția de bunuri de consum. Se prevede ca producția industrială 55—60 la sută procente din să fie obținute rii productivității muncii, preconizeaă ca producția agricolă să sporească cu 17—20 la sută, pe calea concentrării și a trecerii sale pe baze industriale. Volumul schimburilor comerciale externe va crește cu 60—65 la sută în comparație cu anul 1970. Se preconizează ca, în perioada cincinalului următor, venitul național să crească cu 47—50 la sută față de anul 1970, veniturile reale pe cap de locuitor cu aproximativ 25—30 la sută, iar volumul mărfurilor achiziționate de populație cu 38—40 la sută.In încheierea proiectului de directive se arată că realizarea lor va însemna un nou pas important pe calea construirii societății socialiste dezvoltate, a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii din R. P. Bulgaria. ,
Represaliile

CARNAVAL BRAZILIAN"

RIO DE JANEIRO 24 (Ager
pres). - Potrivit unui bilanț 
provizoriu, de la începutul car
navalului brazilian, simbăta tre
cută, și pînă marți, numai in 
orașele Rio de Janeiro și Sao 
Paulo și-au pierdut viața 176 
de persoane. Decesele au avut 
cauze foarte diverse, de la ac
cidente de circulație pină la 
omucideri sau sinucideri. In a- 
ceeași perioadă, in spitale au 
fost internate 5 143 de persoa
ne.

ZĂPEZI DEOSEBIT 
DE ABUNDENTE IN CANADA

c

® Intre guvernele R.P. Chineze și semnat, privind militar China Vietnamului de nord mează agenția China Nouă.
R.D. Vietanam a fost la Pekin, ■ un protocol ajutorul economic și suplimentar pe care îl va acorda în 1971 infor-

Și au al

accentuat nemulțumirea socialăLa sfîrșitul unor dezbateri confuze și tumultoase, o moțiune de cenzură laburistă protestînd împotriva politicii economice și sociale a guvernului conservator, a fost respinsă în Camera Comunelor cu 309 voturi, împotriva a 275. Majoritatea de 34 de voturi obținută de guvern nu va face totuși, să fie uitată nemulțumirea socială și politică crescîndă.Dezbaterea din parlament a coincis cu publicarea statisticilor Departamentului folosirii forței de muncă, ce relevă că șomajul a crescut față de luna ianuarie. Cifra șomerilor depășește în prezent 730 000, adică 3,1 la sută din populația activă. E vorba de o cifră record în perioada postbelică. Din partea oficială, se subliniază că această creștere s-ar datora grevei sa- lariaților din serviciile poștale și dificultăților financiare prin care trece firma „Rolls-

Royce". Liderii sindicali declară însă că politica economică a guvernului este aceea care antrenează o nouă agravare a șomajului, ce ar putea afecta, pînă la sfîrșitul
Din presa

străină

anului, un milion de muncitori...Din discursul rostit în Camera Comunelor de premierul Heath, ca și din lui Anthony Barber, trul de finanțe, reiese vernul nu pregătește schimbare a politicii sale. A se crampona de „înghețarea" salariilor, a persista în poli-

tica de trială - mîne politica servator.Intre timp, se amplifică, țelor oficiale, lor din serviciile poștale continuă și beneficiază de sprijinul colectiv al marilor sindicate. De o parte și de alta, pozițiile se înăspresc. Chiar dacă poștașii ar renun- dintr-un motiv sau altui, grevă, insatisfacția socială poate decît să se agrave- într-ur» climat de tensiu- și de amărăciune, puțin în Marea Britanie.

„dezangajare" indus- aceasta este și ră- guvernului con-bătălia socială Contrar speran- greva salariați-

IjflșLa Panmunjon a avut 16b o nouă ședință a secretarilor Comisiei militare de armistițiu în Coreea, informează agenția A.C.T.C. Reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat în legătură cu faptul că partea americană a încălcat din nou acordul de armistițiu întroducînd în zona demilitarizată spioni înarmați și a declanșat un incendiu cu scopul evident de a provoca pagube părții nord-coreene. Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut părții adverse ca asemenea acte să nu se mai repete.

Reprezentanții R.A.U. Iordaniei la Națiunile Unite adresat secretarului general O.N.U., U Thant, o scrisoare comună în care se referă la programul edilitar întreprins de autoritățile israeliene în Ierusalim și la confiscarea și exproprierea unor terenuri a- rabe la periferiile Orașului — anunță agenția France Presse. Aceste acțiuni sînt caracterizate în scrisoare drept „violări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale".

polițieneștiBARCELONA 24 (Agerpres). — In Spania continuă represiunile polițienești. La Barcelona, 16 studenți au fost arestați luni în timpul unei adunări, considerată „ilegală", ce se desfășura în sălile facultății de litere și filozofie din localitate. La Madrid, poliția a intervenit pentru a împrăștia sute de studenți care manifestau în fața Ministerului Infor-

E

din Spaniamațiilor școlii de sură a fost luată sîmbătă, ca răspuns la greva declanșată de cursanți, care au protestat contra sistemului învechit de organizare a studiilor. De asemenea, în localitatea Ciudad Real din provincia Noua Castilie, poliția a arestat patru tineri sub acuzația de a fi membri ai partidului comunist.

împotriva închiderii ziaristică. Această mă-

OTTAWA 24 (Agerpres). - O 
nouă furtună de zăpadă s-a 
abătut marți asupra Canadei. 
In sudul provinciilor Ontario 
și Quebec circulația rutieră, fe
roviară și aeriană a fost com
plet paralizată, 
unde vijelia se 
tins intensitatea 
mare, stratul de 
pe alocuri înălțimea de 
metri. Pe Insula Montreal, înăl
țimea stratului de zăpadă se 
apropie de cifra record de 4,42 
metri, înregistrată spre sfîrșitul 
iernii anului 1887.

CUTREMUR IN

cel al minis- că gu- vreo

ta, la nu ze, ne obișnuitAbsența unei politici de controlare a prețurilor, în timp ce guvernul rezistă prin toate mijloacele revendicărilor profesionale, e resimțită ca o nedreptate pentru masa de muncitori, care constată în fiecare zi o creștere generalizată a prețurilor.

$ La Rabat a fost semnat un acord comercial între Maroc și Republica Democrată Germană, în baza căruia, în următorii trei ani, schimburile comerciale dintre cele două țări vor atinge 50 milioane dolari.
Intr-o acțiune fără precedent în istoria Congresului american, grupul senatorilor democrați, care, după cum se știe, formează majoritatea în Camera Superioară, a adoptat o rezoluție, cerînd președintelui Nixon să fixeze data de 31 decembrie 1972 drept ter-(„LE MONDE")

La Montreal, 
pare că a

sa cea mai 
zăpadă atinge 

3,38

TURCIA

(Agerpres). - In 
de marți spre

ISTANBUL 24 
cursul nopții 
miercuri, in Turcia a fost înre
gistrat un cutremur de pămint 
de intensitatea 5,5 - 6 grade 
pe scara Richter. Epicentrul cu
tremurului a fost stabilit la 220 
km sud de Istanbul, în regiu
nea Gediz și Demirci, zonă ca
re a fost de mai multe ori în
cercată de asemenea seisme 
in ultimii doi ani. Nu au fost 
înregistrate victime omenești.
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„OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA" LA
JOKAI"

TEATRUL

BUDAPESTA 
La Teatrul 

Bekescsaba (R. 
avut loc de curînd 
piesei 
moartea"

24 (Agerpres). 
„Jokai" din 

P. Ungară) a 
premiera 

,Omul care a văzut 
de Victor Eftimiu, in 

traducerea scriitorului de limbă 
maghiară din România — 
Szemler Ferenc. Piesa a tost 
pusă in scenă de Miszali Ist
van, directorul Teatrului din 
Bekescsaba, decorurile fiind 
semnate de Ferentzi Sever, sce
nograf la Teatrul de stat din 
Arad. Premiera s-a bucurat de 
un frumos succes.

pentru 
drepturile civileNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).—Grupul ad-hoc de experți în problemele drepturilor civile, creat de O.N.U. pentru a ancheta politica de apartheid promovată în Africa de sud-vest, a acuzat marți Portugalia că a inițiat „execuții în masă împotriva persoanelor suspectate că se opun regimului" în Angola, Mozambic și Guineea-Bissau. Grupul declară, de asemenea, că regimul rasist din Rhodesia a ordonat împușcarea patrioți- lor rhodesieni care luptă împotriva supremației albe. In ce privește situația patrioților din R.S.A., se relevă că, din 1968, au fost uciși în închisori 340 de deținuți politici. In raportul alcătuit în urma anchetei, grupul O.N.U. constată că autoritățile din R.S.A. se fac vinovate de crimă de genocid, întrucît au dispus și au pus în aplicare expulzarea, pe motive rasiale, a populației de culoare dintr-o serie de regiuni ale țării.

Pentru constructorii cehoslovaci, anul 1970, a fost bogat în realizări. Printre succesele mai importante obținute în acest domeniu pot fi amintite realizarea a zeci de noi obiective industriale, de edificii social- culturale, sutele de kilometri de șosele noi, cele 107 000 de apartamente, precum și încheierea primei etape a lucrărilor de construcție a centrelor de televiziune din Praga și Bratislava. Trebuie amintite, de asemenea, noile capacități de producție intrate în exploatare la marile întreprinderi industriale ! printre care cele de la combinatele metalurgice din Kosice și Ostrava, ritmul intens care a caracterizat lucrările de construcție a metroului din Praga, a salbei de termocentrale din Cehia de nord și Slovacia centrală, sau a primei centrale atomoelectrice din Slovacia. Una dintre cele mai importante realizări, operă contemporană a constructorilor cehoslovaci, o constituie podul Nusle din Praga, lung de aproape 500 metri și înalt de circa 40, parte componentă a magistralei nord-sud și a traseului viitorului metrou.1971 este primul an al noului cincinal. Sarcinile care stau în fața constructorilor sînt cu mult mai mari decît în trecut; în centrul atenției se află o serie de obiective care au o legătură directă cu dezvoltarea bazei energetice și de

combustibil, construcțiile industriale și. în special, realizarea de noi capacități pentru producția materialelor de construcție, precum și construcțiile complexe de locuințe. Capacitățile de construcție în R. S. Cehă, de exemplu, urmează să crească cu 7,3 la sută față de anul precedent. Conform prevederilor planului pe anul în curs, numărul de lucrători în construcții va rămîne cam același, astfel că întreprinderile constructoare vor trebui să asigure o productivitate mai ridicată prin măsuri de raționalizare și de stimulare a inițiativei colectivelor de oameni ai muncii. Totodată, vor fi plicate rele mai noi metode activitatea de construcții,prevede ca aproximativ 90 la sută din creșterea productivității muncii să se asigure prin introducerea pe scară largă a tehnologiei moderne.Referindu-se la repartizarea teritorială a investițiilor în R. S. Cehă în perioada 1971— J975. ziarul „Rude Pravo" Âevă că circa o cincime dinsînt alocate construcțiilor din Praga. In Cehia de nord, pilonul energeticii cehoslovace, se vor investi 17,5 miliarde coroane, adică a șasea parte din totalul investițiilor în domeniul construcțiilor prevăzute în

a- în Se

re- ele

cincinal.Eugen IONESCU,Corespondentul Agerpres la Praga

LENINGRAD 24 (Agerpres)— Un deplasament de 180 000 de tone și o capacitate de transport de 150 000 de tone— acestea sînt principalele caracteristici ale de tanc petrolier cărui proiectare , a iată de specialiștii grad. Acesta va fi cel mai mare vas construit vreodată în Uniunea Sovietică. „Mir" va avea o lungime de 295 metri și o lățime de 45 metri. El se va distinge printr-o posibilitate mare de manevrare și printr-un înalt grad de automatizare, care vor permite reducerea efectivului e- chipajului și vor asigura condiții optime de muncă. Nava va dezvolta o viteză de 17 noduri pe oră.
★ULAN BATOR 24 (Agerpres). — Fiecare al 4-lea locuitor al R.P. Mongole urmează în prezent cursurile uneia din diferitele forme de învățămînt existente în țară.înlăturarea analfabetismului și edificarea unui sistem modern de învățămînt se înscriu printre cele mai însemnate succese în cadrul bilanțului pe care-1 face poporul mongol în acest an, cînd va sărbători cea de-a 50 aniversare a revoluției populare. Numai în anii celui de-al 4-lea plan cincinal (1966—1970), pentru învățămînt au fost a- locați 1,5 miliarde de tugrici, cu 34,6 la sută mai mult decît în cincinalul precedent.
★PRAGA 24 (Agerpres). —

noului tip „Mir", a fost înche- din Lenin-

Un turn de televiziune cu o înălțime de 171 metri se construiește în partea de nord a Bratislavei. Zilele acestea s-a încheiat montarea corpului construcției pe care urmează să fie așezată în martie antena. înaltă de 21 de metri.Turnul va avea o terasă ,cu o perspectivă frumoasă a- supra orașului și cu 86 de locuri, o cafenea amplasate

ben, care altădată duceau lipsă de cărbune, au fost construite de nouă ori mai multe mine față ducția din pe dublă.Numărul crescut și partea de în provincia Shensi, de exemplu, au fost date în exploatare peste 400 de asemenea mine.

de 1965, iar pro- 1970 a fost aproa-minelor mici a în provinciile din nord-vest a țării :

din transportul de mărfuri al țării. Paralel cu rețelei de și parcul comotive.
extindereacăi ferate a crescut de vagoane și lo-

★BERLIN 24 In anul 1970, mană au fost de nave cu o
(Agerpres). — în R.D. Ger- construite capacitate 120de

tiere internaționale și va fi supus probelor încă în 1971. Al doilea, „Ikarus-1’6", va îmbogăți parcul întreprinderilor de transport urban. Treptat Ia Szekesfervar se va trece la producția de serie a noilor autobuze.In prezent, constructori și proiectanții uzinelor lucrează la elaborarea altor patru noi tipuri de autobuze.
★

VEȘTI DIN TARILE
SOCIALISTE

la înălțimea de 68 metri.
★PEKIN 24 (Agerpres). — Industria carboniferă a R.P Chineze cunoaște o dezvoltare simultană, pe plan național și local, prin darea în exploatare a unor noi întreprinderi de capacitate mare, medie și mică.Paralel cu sporirea producției minelor mari, pe baza prospectării locale, în întreaga țară se deschid noi exploatări de cărbune de capacitate medie și mică. Astfel, în opt provincii și regiuni autonome situate la sud de fluviu Gal-

care asigură o treime din producția locală de cărbune.
★TIRANA 24 (Agerpres). — In volumul total al transporturilor albaneze, ponderea transportului feroviar înregistrează, de la an la an, creșteri însemnate. Astfel, activitatea transporturilor feroviare, măsurată în tone/km, a fost' în anul trecut de 18 ori mai mare decît în 1950. A crescut, de asemenea, ponderea specifică a transportului feroviar în cadrul circulației generale a mărfurilor, pe calea ferată efectuîndu-se circă o pătrime

ceacirca 343 000 tone, cifra mai mare realizată pînă în prezent de șantierele navale din țară. Dintre acestea, 38 sînt cargouri, 58 traulere și 24 nave cu destinație specială. 107 nave, însumînd o capacitate de peste 300 000 tone, au fost construite pentru export.

BELGRAD 24 (Agerpres).— In R.S.F. Iugoslavia a început construcția primei centrale atomo-electrice. Centrala va fi situată în apropierea localității Krsko Polje, la granița dintre republicile Slovenia și Croația. Ea va avea o putere de 600 MW și va intra în funcțiune peste 4 ani.
★HAVANA 24 — Corespondentul Agerpres, Victor Sta- mate, transmite« In Cuba a fost realizat cel de-al doilea milion de tone de zahăr, în cadrul „Zafrei" anului 1971. In ultima perioadă datorită mobilizării unor noi grupe de „Macheteros" la tăiatul trestiei și a -unei mai bune organizări a muncii în fabrici, s-a ajuns la o producție zilnică de zahăr de peste 40 000 tone.In prezent, există premise ca cel de-al treilea milion de tone de zahăr să fie obținut în numai 23 de zile, față de 27, cîte au fost necesare pentru al doilea milion. ,

BUDAPESTA 24 (Agerpres). filiala din Szekesfe- a Uzinelor „Ikarus"
★— La hervar au fost realizate două noi tipuri de autobuze. Unul dintre acestea, „Ikarus-255", este destinat transporturilor ru-
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