
PROLETARI DIN TOATE JARILE, UNIJI-VA t
REDACȚIA 

ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221)', viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
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Lucrările Congresului sindicatelor
De la tribuna Congresului 

Sindicatelor, ale cărui lucrări 
au continuat miercuri, au luat 
cuvîntul numeroși delegați — 
reprezentanți ai. celor ce mun
cesc în diferite sectoare ale e- 
conomiei naționale, învățămîn- 
tului și culturii — pentru a 
analiza diverse aspecte din ac
tivitatea sindicatelor în spiritul 
indicațiilor partidului, al teze
lor U.G.S.R., pentru a împăr
tăși experiența proprie, proiec
te de viitor. Ei au făcut pro
puneri menite să ridice pe o 
treaptă superioară întreaga ac
tivitate a sindicatelor din țara 
noastră.

La începutul ședinței de di
mineață, tovarășul Gheorghe Pe
trescu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a prezen
tat Raportul cu privire la pro
iectul de Statut-cadru al sin
dicatului; proiectul de Statut- 
cadru al Uniunii sindicatelor 
pe ramură de activitate; pro
iectul de Statut al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România și pro
iectul de Statut al consiliilor 
teritoriale ale sindicatelor.

Au continuat apoi dezbate
rile la documentele prezentate, 
luînd cuvîntul delegații; Ion 
Radu, președintele Consiliului 
județean-Mehedinți al sindicate
lor, Costache Trotuș, director 
general al Centralei industriale 
siderurgice-Hunedoara, Ana Mu-

reșanu, președinta Comitetului 
Uniunii sindicatelor din comerț- 
cooperație, prof. Virginia Mioa
ra Ciupercă, președinta Comi
tetului sindicatului de la școala 
gederală nr. 5 din Tulcea, 
Rozalia Tier, președinta Co
mitetului sindicatului de 
Fabrica „Solidaritatea" din 
radea, Paul Dragomir, 
mandant de cursă 
Direcția navigației 
Constanța, Nicolae 
Erou al Muncii 
te, îngrijitor de

la 
Cr

eo
lalungă

măriți me- 
Szekely, 
Socialis- 
animale

la întreprinderea agricolă de 
stat — Turda, Dumitru Bor- 
dea, președintele Consiliului 
județean — Dolj al sindicatelor, 
Elena Nae, președinta Comite
tului sindicatului Combinatu
lui de confecții și tricotaje — 
București, Gheorghe Năstase, 
președintele Comitetului sindi
catului Rafinăriei — Dărrnă- 
nești, județul Bacău, Gheorghe 
Oros, președintele Comitetului 
sindicatului din unitățile pen
tru exploatarea și 'industriali
zarea lemnului — Sighetul 
Marmației, județul Maramureș, 
Pogea Brîncoveanu, președinte
le Consiliului județean — Hu
nedoara al sindicatelor, Carol 
Unoka, președintele Comitetu
lui sindicatului de la între
prinderea poligrafică „Banatul" 
din Timișoara, Mihai Chivari, 
președintele Comitetului sin
dicatului Combinatului side
rurgic din Reșița, Alexandru

Grecu, președintele Comitetu
lui Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, 
Marin Enache, muncitor la în
treprinderea de construcții 
hidroenergetice — Lotru, ju
dețul Vîlcea, Mihai Bădulescu, 
președintele Comitetului sindi
catului Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești, Suzana Gâdea, preșe
dinta Consiliului Național al 
Femeilor, Leontin Chiș, miner 
de la Exploatarea Sărmășag din 
județul Sălaj, Vasile Blăjan, 

. muncitor la Combinatul chi
mic din Tîrnăveni, Nicolae Ne- 
delcuț, medic primar la Spita
lul de adulți nr. 1 din Bră
ila. Ștefan Drăgulin, președin
tele Comitetului sindicatului 
de la Stațiunea centrală de 
cercetări zootehnice Periș, ju
dețul Ilfov, Constantin Năstase, 
miner la Exploatarea Lupeni, 
județul Hunedoara.

In timpul lucrărilor s-a a- 
nunțat că pe adresa Congresu
lui Uniunii Generale a Sindi
catelor din România au sosit 
170 de telegrame și scrisori din 
partea colectivelor de muncă 
din fabrici, uzine, mine, între
prinderi agricole de stat, insti
tute de cercetări și de învăță- 
mînt, 
deplin 
sului.
inimă, 
primă
față de conducerea partidului, 
personal față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în-

care adresează urări de 
succes lucrărilor Congre- 
In cuvinte pornite din 
oamenii muncii își ex- 

recunoștința lor fierbinte

țeleapta politică internă și ex
ternă a partidului, pentru grija 
deosebită pe care o poartă ce
lor ce muncesc, pentru fideli
tatea cu care slujește interesele 
și aspirațiile întregului nostru 
popor. In telegramele și scri
sorile adresate se subliniază 
deosebită însemnătate a cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la sarci
nile, rolul și locul sindicatelor 
în etapa de dezvoltare a pa
triei noastre. Mesajele relatează 
despre succesele obținute în 
realizarea angajamentelor luate 
în cinstea sărbătoririi semicen
tenarului partidului.

In cea de-a doua zi a lucră
rilor, Congresul a fost salutat 
de Rene Duhamel, secretar al 
Confederației Generale a Mun
cii din Franța, Vladimir Iova- 
novic, membru al Prezidiului 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, pre
ședinte al Conferinței Uniunii 
Sindicatelor din Muntenegru, 
Somoskoi Gabor, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Ungară, Marga
rete Miiller, secretar al Condu
cerii centrale a Federației Sin- 

Libere Germane 
Henryk Kowalski, 

al Prezidiului 
Central al 
din R. P.
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SEMICENTENAR■nia, Bertil Axel Bolin, secre
tar general adjunct al organiza
ției Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), Wilson Chakulya, se
cretar general al Congresului 
Sindicatelor din Zambia, Mus- 
tapha Makhlouf, 
Comitetului Executiv, 
generai 
nerale
Joseph 
siliului
din Congo (Brazzaville), Kamal 
Sarkar, trezorier și membru al 
Secretariatului Comitetului de 
lucru al Centralei sindicatelor 
din India, Herbert Nierhaus, 
membru al Consiliului Federal 
al Sindicatului funcționarilor din 
R. F. a Germaniei — (D.A.G.), 
Mohammed Ceesay, secretar ge
neral al Uniunii Muncii din 

(Gambia, Mourssel Hussein Mo- 
urssel, secretar cu probleme in- 

‘ terne al Federației Naționale a 
sindicatelor funcționarilor și 
muncitorilor din Liban, Râul 
Antonio Falia, delegat al Con
federației Muncii din Argen
tina; secretar organizatoric al 
Federației lucrătorilor din in
dustria grafică, Milton Miya, 
reprezentantul Congresului sin
dicatelor din Republica Sud- 
Africană, secretar al sindica
tului salariaților municipali, 
președintele Comitetului Șactu 
din Lusaka, John Ndam- 
buki Munene, trezorier general 
al Organizației Centrale a 
sindicatelor din Kenya, Alfons 
Lappas, membru al comitetului 
executiv, secretar al Uniunii 
Sindicatelor din R. F. a Ger
maniei.

. Congresului i-au fost adre
sate, de asemenea, telegrame și 
mesaje de salut din partea 
Federației Generale a Muncii 
din Belgia, Confederației Sin
dicatelor din Suedia, Congresu
lui Sindicatelor din Irlanda, 
Uniunii Sindicatelor din Islan
da, Uniunii muncitorilor din 
Burundi, Confederației Fran
ceze Democratice a Munci: și 
Uniunii Marocane a Muncii.

In cuvîntul delegațilur de 
peste ho,tare, cît și în tele
gramele și mesajele adresate 
Congresului, se transmit oame
nilor muncii din țara noastră.

membru al 
secretar 

adjunct al Uniunii Ge- 
Tunisiene a Muncii, 

Bamy, membru al Con- 
Confederației sindicale Peste cota
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în 
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de
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dicatelor 
(F.D.G.B.), 
membru 
siliului 
catelor 
nă, Huynh Van Than, 
bru al Consiliului

. al Uniunii Sindicatelor pentru 
eliberarea Vietnamului de sud, 
Hă The-Un, vicepreședinte al 
Federației Generale a Sindi
catelor din R. P. D. Coreeană, 
Idris Dhrami, secretar al Con
siliului Central al Uniunilor 
profesionale din R. P. Albania, 
Jose M. Perez Rosquete» șef 
de departament în Centrala 
oamenilor muncii din tuba, 
Bedrich Kacirek, secretar al 
Consiliului Central al mișcării 
sindicale revoluționare din 
R. S. Cehoslovacă, R. Badma- 
rag, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Mongolă, Oulare Ansou- 
mane, secretar general adjunct 
al Confederației Naționale a 
muncitorilor din Guineea, în 
numele Uniunii sindicatelor . ,__  ______
panafricane, (USPA), Ricardo -sindicalelor din România urări 
Mario Acosta Baladon, secre
tar general al Sindicatelor 
muncitorilor constructori din 
America Latină, Awad Taha 
Abdel Kader, secretar al Fe
derației Muncii din Republica 
Arabă Unită ; reprezentantul 
Comisiilor muncitorești din 
Spania ; Brahim Kerbati, secre
tar național al Uniunii Gene
rale a oamenilor muncii din
Algeria, Oskar Ibanez Coron, 
membru al Consiliului Național 
al Centralei unice a oa
menilor muncii din Chile, 
Isamu Inoue, director al Birou
lui financiar al Consiliului ge
neral al sindicatelor din Japo-

Con-
Sindi- 
Polo- 
mem- 

Central

a

i și noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru pro
gresul țării și bunăstarea oa
menilor muncii. Vorbitorii au 
înfățișat, totodată, aspecte din 
activitatea sindicatelor din 
care fac parte și și-au expri
mat dorința de întărire a co
laborării și solidarității munci
torești și sindicale internațio
nale în interesul progresului 
social, al păcii în lume.

Delegații de peste hotare au 
oferit daruri Congresului ca 
simbol al prieteniei cu oame
nii muncii din țara noastră.

Lucrările Congresului conti
nuă.

(Agerpres)

Consiliul de Miniștri și Uniunea Generală a Sindicate
lor din Republica Socialistă România au elaborat proiectul 
de lege privind activitatea cantinelor-restaurant. La întoc
mirea lui au fost consultați oameni ai muncii, organizații 
sindicale, conduceri de întreprinderi, comitete executive ale 
consiliilor populare județene.

In spiritul democrației socialiste ce caracterizează viața 
politică, economică și socială a țării noastre, proiectul de

In aceste zile din apropie
rea sfîrșitului de martie și de 
trimestru, colectivul minerilor 
din Vulcan confirmă prin noi 
și noi fapte de vrednicie că 
își îndeplinește întocmai hotă- 
rîrea de a întîmpina gloriosul 
semicentenar al partidului 
realizări care să-l situeze 
vîrful piramidei entuziastei 
treceri socialiste desfășurate
minerii Văii Jiului. Volumul 
producției de cărbune realiza
te peste sarcinile de plan de 
la începutul anului depășește 
11 000 de tone. Numai în pe
rioada 1—23 martie au fost ex
trase din abatajele minei mai 
mult de 2 100 tone, lucrîndu-se 
cu o productivitate superioară 
indicatorului de plan cu aproa
pe 500 kg. cărbune pe post.

O rodnicie remarcabilă cu-

„zece mu
noaște activitatea . sectorului 
IV. In abatajele sectorului, 
brigăzile de mineri conduse de 
Gh. Enache și Dumitru Milea 
realizează randamente de 8,84 
tone/post, pe sector depășirea 
de plan, de la începutul anu
lui, se cifrează la 10 000 tone. 
Și minerii sectoarelor V și II 
și-au lăsat amprenta hărniciei 
pe urcușul colectivului minei 
peste cota 
tone prin 
1 400 tone 
peste plan 
rie — 23 martie 1971.

In scurta perioadă care-1 mai 
desparte de apropiata împlini
re a două decenii de la redes
chiderea minei, colectivul E.M. 
Vulcan este decis să se mențină 
fruntaș pe bazin, să-și dez
volte continuu realizările.

I

celor „zece mii" de 
2 800 și, respectiv, 
de cărbune date 

în perioada 1 ianua-

I
I
I

I

s-a
la

I
I

lege este supus dezbaterii publice pentru ca oamenii muncii 
din întreprinderi și instituții, din toate organizațiile socia
liste să-și poată aduce contribuția la definitivarea lui.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură cu 
acest proiect de lege vor fi înaintate consiliilor populare 
județene, organelor sindicale județene, Consiliului Central al 
U.G.S.R., presei locale și

Valea Roșie. Aici, în sim
fonia muncii ce nu conte
nește o clipă din zori și pînă 
în amurg își croiește existen
ța printre stînci și abisuri 
un nou drum forestier. Con
structorii 
al I.C.E. 
prezent 
deschide
curînd noua cale de acces 
spre aurul verde al pădu
rilor.

• PRIMA POMPA 
HIDRAULICA F.S.H.

Cu puțin timp în urmă 
făcut cunoscut faptul că
Fabrica de stîlpi hidraulici 
din Vulcan a început con
fecționarea agregatelor cen
trale hidraulice destinate 
funcționării stîlpilor hidrau
lici indigeni.

In întîmpinarea gloriosului 
semicentenar al creării parti
dului, tinărul și harnicul co
lectiv al fabricii a reușit ca 
în data de 20 martie a. c. să 
termine prima pompă hidrau
lică realizată în cadrul fabri
cii, din cele 10 care urmează 
a fi terminate pînă la sfîrși- 
tul acestei luni.

Merite au avut în această 
prețioasă realizare inginerii : 
Dumitru Crăciun, Sofronie 
Sîrbu și loan Crețu, tehnicia
nul proiectant Alexandru Ke- 
meny, maiștrii Mihai Gudasz 
și Francisc Matyus, lăcătușii 
Gh. Ceauș, Ilie Chircu, Ion 
Petcu, Alex. Săbău, Gh. Giur- 
că și alții.

• LA FAZA ZONALA
Duminică, 28 martie, la A- 

rad se desfășoară faza zo
nală a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și șco
larilor. La această importan
tă confruntare artistică, de
dicată anul acesta glorioasei 
aniversări a semicentenarului 
creării P.C.R., participă și for
mația de estradă a Școlii ge
nerale nr. 1 Petrila, cu spec
tacolul „Vaporașul vacanței", 
formația artistică a Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani, cu 
spectacolul „Circus varietăți", 
formația de muzică populară 
a Școlii generale nr. 2, pre
cum și formația de muzică u- 
șoară a Școlii generale nr. 
3 din Lupeni împreună cu 
soliștii Marius Pienaru (mu
zică ușoară) și Maria Moldo
van (muzică populară).

mu-

• SPECTACOLE ALE 
PIONIERILOR

In școlile generale din 
nicipiu are loc duminică 28
martie, faza pe școală a con
cursului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor (edi
ția 1970—71), dedicat anul a- 
cesta semicentenarului P.C.R. 
Vor prezenta spectacole artis
tice școlile generale nr. 1 
Lupeni, nr. 3 Petrila și nr. 3 
Petroșani.

• MUZEU ȘCOLAR

centrale.

sindicatelor LEGE PROIECT
profund ancorată ■

în preocupărileI CAPITOLUL I can-

■
■

(Continuare în pag. a 3-a)

Sindicatele să fie mai
larg consultate în pro-

(Continuare în pag. a 3-a)

nostru popor ur- 
aceste zile cu viu

cadrul 
de sea- 
organi- 
pentru

membri de sindicat, din uni
tățile economice ale orașului 
Vulcan.

I

șantierului Cimpa 
Deva zoresc în 

lucrările pentru a 
forestierilor cît mai

EUGEN KRANCO, 
lăcătuș șef de echipă ia ate
lierul mecanic al E. M. Vul

can :

salariaților

privind activitatea cantinelor-restaurant pentru salariați

Activitatea

D. CRIȘAN

I 
I

Zilele trecute, la Școala ge
nerală nr. 4 din Petroșani a 
avut loc deschiderea muzeu
lui de etnografie și minerit, 
organizat in cinstea aniver
sării semicentenarului parti
dului. Sînt expuse costume 
populare, obiecte de uz cas
nic, diferite unelte tradițio
nale din Valea Jiului, pre
cum și machete reprezentînd 
mașini și instalații miniere.

întregul 
mărește în 
interes lucrările Congresului 
U.G.S.R., chemat să dezbată 
și să traseze jaloanele ridi
cării rolului și activității sin
dicatelor la înălțimea sarcini
lor pe care etapa actuală de 
dezvoltare economico-socială 
a patriei le pune în fața celei 
mai largi organizații de masă 
— sindicatele. Tezele Consi
liului Central al U.G.S.R. 
pentru Congres, reflectînd 
pe deplin recomandările Ple
narei C.C. al P.C.R. din 10-11 
februarie, trasează 
larg al preocupărilor 
mă ce revin tuturor 
zațiilor de sindicat 
perfecționarea organizării și 
conducerii vieții sociale, pen
tru dezvoltarea continuă a 
democrației muncitorești, a 
democrației socialiste, pentru 
atragerea maselor largi de 
oameni ai muncii la rezolva
rea problemelor economice și 
sociale din întreprinderi și 
colectivele muncitorești.

In lumina acestor impor
tante probleme, a realităților 
vieții și cerințelor pe care 
construcția socialistă le ridică 
în această etapă în fața sin
dicatelor. am solicitat păre- 

mai multor salariați,

blemele cheie ale pro
ducției

„Este cunoscut faptul că u- 
na din atribuțiile organizații
lor sindicale este aceea a ga
rantării unor condiții optime 
de muncă. Ca vechi angajat 
la mină pot aprecia ca pozi
tivă activitatea grupei sindi
cale din atelier. In general 
s-au rezolvat anumite proble
me ridicate de muncitori. Re
marcabil este interesul orga
nelor sindicale pentru pre
venirea accidentelor, prin 
menținerea ordinei și a cu
rățeniei la locul de muncă, 
prin aplicarea cu strictețe a 
normelor de protecție a mun
cii. Propun însă ca pentru

I

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I

In vederea îmbunătățirii acti
vității cantinelor-restaurant pen
tru deservirea salariaților și a 
membrilor lor de familie cu 
preparate de calitate superioară, 
în sortimente variate și la pre
țuri corespunzătoare, Marea A- 
dunare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă pre
zenta lege s

înființarea, organizarea 
și funcționarea 

cantinelor-restaurant
ART. 1. — Cantinele-restau- 

rant se înființează și se orga
nizează prin decizii ale comite
telor executive ale consiliilor 
populare orășenești, municipale 
sau județene, la cererea și pe 
lîngă întreprinderile, organiza
țiile economice sau instituțiile 
de stat.

înființarea și organizarea 
tinelor-restaurant se face în ca
zurile în care există un număr 
corespunzător de salariați care 
iau masa la aceste unități, ast
fel incit să se asigure folosirea 
integrală a capacității lor de 
preparare și servire a meselor, 
precum și funcționarea lor pe 
baze economice eficiente.

ART. 2. — Cantinele-restau- 
rant sînt subordonate organiza
țiilor comerciale locale, au ges
tiune economică, țin evidența 
activității și încheie bilanț pro
priu.

Comitetele executive ale con
siliilor jfbpulare județene și al

municipiului București pot sta
bili ca direcțiile comerciale să 
aibă în subordine directă anu
mite cantine-restaurant; în a- 
semenea cazuri, -cantinele-res- 
taurant au personalitate juri
dică.

ART. 3. — Localurile cantine
lor-restaurant care se vor con
strui în viitor se vor realiza 
de către întreprinderile și in
stituțiile titulare pe plan de in
vestiții, împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare și vor fi amplasate în afara 
incintei unităților.

STRINGATORUL
O spun cu mina pe inimă. La mină eu sînt un fel de 

„totum factum". Sînt cel mai dintre cei mai... Fără de mine 
nu miroase floarea. S-a comandat un utilaj nou din străină
tate ? Aflați că eu am fost cu ideea de a-l achiziționa. A 
costat, e drept, milioane. Dar ce contează 1 Este un utilaj 
a-ntiia ? Este ! Sînt pur și simplu îndrăgostit de el. Se îm
plinesc trei luni bătute pe muchie de cînd în fiecare zi mă 
opresc în fața lui și-l admir. De ce nu-l introducem în a- 
bataj ? Asta-i altă căciulă. Am mai avut unul la fel, dar 
nu corespundea condițiilor de exploatare din subteran. Da- 
că-mi amintesc bine, tot eu am avut inițiativa și tot eu am 
făcut formele de casare spre a fi dat... la fier vechi. Ce s-au 
mai bucurat, atunci, uteciștii... l-am ajutat să-și realizeze 
pe un trimestru întreg planul la colectarea de fier vechi. 
De fapt eu privesc în perspectivă. Anul viitor dăm și uti
lajul ăsta la fier vechi. Totul, însă, trebuie să meargă cres
cendo, altfel nu-i progres Deci am să mai comand încă 
două utilaje la fel. Ce s-o fi întimplat oare ? Se aud tot mai 
des unele voci că aș fi risipitor. Că am aruncat o groază de 
bani fără nici un rost. Sînt sigur că nu greșesc aplicînd zi
cala „Decît să lipsească, mai bine să prisosească1'. Că n-o 
să folosim multe din utilajele comandate, se poate. Plusul 
nu-l lăsăm, însă, ca să ruginească. 11 dăm la fier vechi. Doar 
oțelăriile au nevoie de metal...

„Cui prodest ?“ ar putea întreba unii... Cum nicicui ? 
Păi achizițiile mele n-au condus la îndeplinirea cu brio a 
planului de investiții la utilaje ? Că și așa, mina, cu indica
torii... Prăpăd, nu alta. Dar să tac, să nu-mi iasă vorba... 
Și amortismentele astea ! Ar putea crește mai... amortizat, 
nu așa de... motorizat. M-au cam pus pe gînduri. Căci și 
nemulțumirile celorlalți se umflă tot în ritmul acestora...

...Multe planuri frumoase mi-am mai făcut ca achizitor 
de utilaje. De ieri, iată, au căzut toate baltă. Nu mai sînt 
achizitor. Am fost pur și simplu, înlocuit. Auzi, eu, facto- 
tum-ul, înlocuit ca necorespunzător... Și ce utilaje frumoase 
voiam să mai comand, ce utilaje...

■
■

■

■
■
a■■■
■
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tare economico-socială a Republicii Socialiste România în perioa- a 
da 1966—1970).
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Parcurgînd cifrele comunicatu
lui cu privire Io îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Ro
mânia în perioado 1966—1970 ne 
apare cu deosebită claritate fap
tul că rezultatul nemijlocit al tu
turor realizărilor în edificarea so
cialistă este ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor.

Toate măsurile luate în anii 
cincinalului ca și în toți anii con
strucției socialiste pentru dezvol
tarea economică a societății, pen
tru sporirea avuției naționale sint 
subordonate acestui țel suprem 
al politicii partidului.

In anii cincinalului, fondul de 
consum pe un locuitor a crescut 
cu 27 la sută. Au fost aplicate 
măsuri de sporire sistematică a 
veniturilor populației provenite 
din retribuirea muncii, de majo
rare și utilizare mai eficientă 
a fondurilor sociale de consum.

Noul sistem de salarizare, caie 
s-a generalizat în întreaga econo
mie națională asigură o mai strin- 
să corelație între cuontumul re
tribuției și munca depusă, asigură 
o mai deplină traducere in viață 
a principiilor de echitate socială 
caracteristice societății noastre. 
Veniturile din salarii ale popu
lației au fost in anul 1970 cu 
21,5 miliarde lei moi mari decil 
în anul 1965, crescînd cu peste 
50 la sută - în principal ca ur
mare a măsurilor de majorore a 
salariilor tuturor categoriilor de 
oameni oi muncii și a creșterii 
numărului de saloriați.

Puterea de cumpărare a sala
riilor a fost cu 20 la sută mai 
mare, dînd posibilitate salaria- 
ților să achiziționeze cantități spo
rite de bunuri și să folosească un 
volum mai mare de servicii. Volu-

\_____________

mul desfacerilor de mărfuri cu a- 
mănuntul prin comerțul de stat și 
cooperatist a crescut în anul 1970 
în comparație cu anul 1965 — în 
prețuri comparabile - cu 49 la 
sută. In perioada 1966-1970 popu
lația a cumpărat peste 1,1 milioa
ne televizoare, peste î,4 milioane 
aparate de radio, 97 mii autotu
risme, 690 mii răcitoare electrice, 
508 mii mașini de gătit, și alte 
importante cantități de produse 
de folosință îndelungată.

La sporirea veniturilor popu
lației o contribuție importantă a 
ovut-o acordarea, an de an, a 
unor fonduri tot mai mari de la 
buget pentru acțiuni social-cul- 
turale. In cadrul acestora s-au 
acordat fonduri sporite pentru 
creșterea alocației de stat pentru 
copii, a burselor, ajutoarelor de 
asigurări sociale și fondurilor a- 
locate pentru plata pensiilor.

Ca urmare a creșterii cheltuie
lilor social-culturale de la buge
tul statului, veniturile suplimenta
re de care a beneficiat in me
die o familie — in afara venitu
rilor provenite din retribuirea mun. 
cii — au crescut de la 3 600 lei 
în 1965 la 5 500 lei in 1970.

Concomitent cu creșterea veni
turilor provenite din muncă, popu
lația de la orașe și sate a bene
ficiat de fondurile sociale de 
consum alocate de stat pentru 
finanțorea invățămintului, activi
tății culturale, ocrotirii sănătății și 
alte nevoi sociale. Cheltuielile de 
la bugetul de stat pentru acțiuni 
social-culturale ou fost in anul 
1970 de 35,7 miliarde lei, față de 
22,4 miliarde lei in 1965.

O continuă dezvoltare a cunos
cut în anii cincinalului INVAȚA- 
MlNTUL. S-a extins rețeaua și s-o 
dezvoltat baza materială a invă- 
țămîntului. Ca urmare, populația

școlară a ajuns ta sfirșitul cinci
nalului la aproape 4 milioane, 
fiecare al cincilea locuitor al ță
rii fiind astăzi elev sau student. 
Este în plină desfășurare genera
lizarea invățămintului de 10 ani 
și a fost încheiată în linii mari 
acțiunea de cuprindere în școli a 
copiilor în vîrstă de 6 ani.

Pentru OCROTIREA SĂNĂTĂȚII 
populației s-au dat in folosință 
importante unități spitalicești și a 
crescut numărul cadrelor medico- 
sanitore. La sfirșitul anului 1970, 
în țara noastră existau circa 30 000 
medici, revenind un medic la 676 
locuitori.

In anii cincinalului s-au asigu
rat condiții mai bune pentru se
curitatea și protecția muncii în 
toate ramurile economiei. Volumul 
cheltuielilor destinate în acest 
scop a însumat peste 7 miliarde 
lei, cu 87,7 la sută mai mult de- 
cît în anii 1961—1965.

In perioada 1966—1970 au be
neficiat de odihnă și tratament 
prin unitățile specializate din sta
țiunile balneo-climaterice 3,9 mi
lioane persoane.

S-au îmbunătățit în continuare 
condițiile de locuit ale populației. 
In anii cincinalului au fost con
struite la orașe și sate aproape 
660 mii locuințe, din care 334 mii 
din fondurile statului sau cu cre
dite acordote de stat, depășin- 
du-se prevederile planului. In 
această perioadă peste 2 milioa
ne persoane s-au mulat in lo
cuințe noi.

Prin realizările sale in domenrul 
social-cultural, cincinalul 1966— 
1970 a marcat un nou pas înainte 
pe drumul făuririi unor condiții 
de trai demne de eforturile eroice 
și pline de abnegație ale oameni
lor muncii in edificarea orinduirii 
socialiste.

CINCINALUL 1966 - 1970

TOTUL PENTRU OM
pentru bunăstarea
și fericirea lui

O largă dezvoltare a cunos 
cut în anii cincinalului trecut 
rețeaua de radio și televizi
une. In prezent sute de mii 
de familii au televizoare Pro 
gramele televiziunii pot fi re
cepționate în condiții optime 
pe întreg teritoriul țării. In 
imagine : Clădirea centrului 
de televiziune București, rea
lizare arhitectonică de mare 
prestigiu.

La Otopeni, in apropierea 
Capitalei, anul trecut a fost 
dat în funcțiune un modern 
aeroport internațional — lar
gă poartă a țării cu tot ma
pamondul In imagine : Ae

roportul internațional Otopeni.

In ultimii ani au fost in
vestite importante fonduri 
pentru ocrotirea sănătății 
populației. Au fost constru
ite numeroase obiective sa
nitare, printre care noi uni
tăți spitalicești la Oradea, 
Baia Mare, Hunedoara, Con
stanța și în alte localități. In 
imagine: Impunătoarea clă
dire a noului spital din Con 
stanța.

In plin centrul Capitalei 
s au construit în ultimii doi 
ani două mari obiective so
cial culturale : Teatrul Națio
nal și hotelul „Intercontinen
tal" — construcții monumen
tale care formează un minu
nat ansamblu arhitectonic. In 
imagine Piața Universității 
unde sint construite cele două 
obiective.

■

i
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însemnare

privind
1

(Urmare din pag. 1)

ART. 4. — Cantinele exis
tente vor fi reorganizate în 
cantine-restaurant, de către u- 
■B'itâțiie pe Iîngă care funcțio
nează, împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare, potrivit prevederilor pre
zentei legi.

Conducerile unităților pe Un- 
£ă care funcționează cantinele 
existente vor lua măsuri să le 
repare de incinta unităților și 
•să asigure accesul direct din 
afară la localul acestora, pentru 
ca și salariații altor unități să 
poată lua masa la cantinele- 
restaurant ce se organizează.

AHT. 5. — In scopul folosi
rii depline a bazei materiale a 
cantinelor-restaurant și pentru 
realizarea unor venituri supli
mentare destinate îmbunătățirii 
calității mesei și ieftinirii cos
tului acesteia, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
vor lua măsuri ca pe lingă ma
sa de prînz, cantinele-restau- 
rant să servească micul dejun 
și masa de seară, iar după orele 
de program și în zile de săr
bători să funcționeze ca restau
rant

Cantinele-restaurant vor or
ganiza bufete, chioșcuri și alte 
unități mobile, în incinta în
treprinderilor, organizațiilor e- 
conomice și a instituțiilor .de 
-Stat, pentru servirea salariați- 
ior în timpul pauzei de masă. 
Cantinele-restaurant vor putea 
desface și hrana antidot pentru 
muncitori.

La cantina-restaurant pot 
servi masa și membrii de fa
milie ai salariaților, salariarții 
-aflați în delegație, precum și 
alte persoane din zona respec
tivă. De asemenea, se va pu
tea organiza și servirea meniu
rilor la domiciliul consumato
rilor, pe bază de abonament sau 
comenzi prealabile.

ART. 6. — Pe măsura creă
rii bazei materiale necesare, în 
cantinele-restaurant se va in
troduce sistemul de autoservire.

In acest scop, Ministerul Co
merțului Interior și celelalte or
gane centrale și locale, care au 
in subordine unități producă
toare de utilaj comercial, vor 
lua măsuri în vederea sporirii 
producției de linii de autoservi
re, de utilaje frigorifice, ter
mice și de mecanizare a muncii, 
destinate funcționării cantine
lor-restaurant.

ART. 7. — In vederea asi
gurării bunei sale funcționări, 
cantina-restaurant are un comi
tet de conducere format din : 
delegatul conducerii întreprin
derii ai cărei salariați sînt a- 
bonați; delegatul sindicatului și 
delegatul organizației Uniunii 
(Tineretului Comunist din aceas
tă întreprindere; reprezentantul 
salariaților abonați, ales de a- 
ceștia.

In cazul cînd la cantina-res- 
taurant servesc masa salariați 
ai mai multor întreprinderi, din 
comitetul de conducere al can- 
tinei-restaurant vor putea face 
parte și delegații din cadrul a- 
cestor întreprinderi, stabiliți ca 
«nai sus.

De asemenea, din comitetul 
de conducere face parte și șeful 
cantinei-restaurant, cu drept de 
vot deliberativ.

Membrii comitetului de con
ducere al cantinei-restaurant 
•aleg, din rîndul lor, un preșe
dinte al acestui comitet.

ART. 8. — Comitetul de con
ducere al cantinei-restaurant e- 
xercită următoarele atribuții i

— adoptă hotărîri privind 
dezvoltarea activității cantinei- 
restaurant și Stabilește măsurile 
necesare pentru buna funcțio
nare a acesteia;

— hotărăște, cu acordul con
ducerii întreprinderilor, în func
ție de nevoi, înființarea de

activitatea cantinelor-restaurant pentru salariați

cantina-restaurant,

lare răspund de aprovizionarea 
și buna funcționare a cantine
lor-restaurant.

Aprovizionarea cantinelor-res
taurant cu mărfurile agroali- 
mentare necesare se asigură de 
la fondul central, la prețuri 
fixe de stat, direct din depo
zitele comerțului cu ridicata sau 
de la furnizorii locali, benefi
ciind de rabat comerciali, la 
nivelul cotelor stabilite pentru 
comerțul cu amănuntul.

Pentru completarea fondului 
de mărfuri, cantinele-restaurant 
au dreptul să cumpere produse 
agroaU men tare, inclusiv animale 
vii, de la cooperativele agricole 
de producție, -de la producăto
rii individuali și de pe piața 
neorganizată sau din magazi
nele cu amănuntul, în aceleași 
condiții ca și unitățile de ali
mentație publică.

Cantinele-restaurant pot orga
niza gospodării anexe, îndeosebi 
crescătorii de animale și păsări, 
acolo unde există condiții co
respunzătoare și unde furajarea 
este asigurată.

ART. 14. — Pentru folosirea 
rațională a mijloacelor de trans
port și aprovizionarea operati
va, comitetele executive ale 
consiliilor populare vor lua mă
suri ca, în cazul 
restaurant situate 
municipii sau în
municipiului București, aprovi
zionarea să se facă — în mod 
organizat — de un colectiv din 
cadrul organizațiilor comerciale 
locale pentru toate cantinele- 
restaurant situate în localitatea 
sau sectorul respectiv.

ART. 15. — In vederea spo
ririi eficienței economice a ac
tivității cantinelor-restaurant, 
comitetele executive ale consi
liilor populare vor lua măsu
rile organizatorice ca bucătă
riile mari ale unor cantine-res
taurant, care dispun de bază 
materială corespunzătoare, să a- 
provizioneze și alte cantine- 
restaurant din zonă cu prepa
rate culinare și semipreparate, 
precum și pentru înființarea u- 
nor gospodării anexe mari în 
vederea aprovizionării mai mul
tor cantine-restaurant.

cantinelor- 
în orașe, 
sectoarele

JOI 25 MARTIE
18,00 emisiunii.

ma-

organizațiile 
pe care le reprezintă. 

9. — Șeful cantinei-res- 
se numește și se eli- 
din funcție de către co- 
executiv al consiliului 
cu avizul conform al

bufete, chioșcuri, tonete în in
cinta întreprinderii;

— ia măsuri pentru îmbu
nătățirea permanentă a cali
tății meniurilor fixe și a pre
paratelor, diversificarea sorti
mentelor potrivit cerințelor sa- 
lariațrlor și supraveghează res
pectarea normelor igienico-sani- 
tare în cantina-restaurant și 
unitățile acesteia;

— urmărește folosirea efi
cientă a bunurilor cantinei-res
taurant, asigurarea integrității 
patrimoniului acesteia și gos
podărirea fondului de mărfuri;

— aprobă orarul de funcțio
nare al cantinei-restaurant;

— stabilește meniurile fixe și 
celelalte preparate care pot fi 
servite la
precum și prețurile acestora;

— analizează periodic și a- 
vizează dările de seamă pre
zentate de șeful cantinei-restau- 
rant.

I-Iotărîrile comitetului de con
ducere al cantinei-restaurant se 
iau cu majoritate -simplă de vo
turi. In caz de egalitate, pre
ședintele comitetului de condu
cere hotărăște asupra măsurii 

■ce trdbuie luată.
Comitetul de conducere al 

cantinei-restaurant, membrii a- 
cestuia, răspund de măsurile 
luate și activitatea desfășurată, 
atît față de comitetul executiv 
al consiliului populai-, cît și fa
ță de salariații, conducerile în
treprinderilor și 
obștești

ART. 
taurant 
berează 
mitetul 
popular
comitetului de conducere al can
tinei-restaurant. El conduce în 
mod operativ întreaga activi
tate a cantinei-restaurant, ia 
măsuri concrete pentru îndepli
nirea hotărârilor comitetului de 
conducere, angajează patrimo
nial și răspunde de activitatea 
economico-financiară, potrivit 
dispozițiilor legale.

ART. 10. — Organele de con
ducere colectivă ale întreprin
derilor, organizațiilor economice 
și instituțiilor vor urmări cum 
sînt gospodărite fondurile fixe 
și celelalte mijloace materiale 
pe care acestea le-au pus la 
dispoziția cantinei-restaurant, 
calitatea și varietatea meniu
rilor servite salariaților lor, iau 
măsurile ce intră în competența 
lor ca activitatea cantinei-res
taurant să se desfășoare pe ba
ze eficiente, în scopul satisfa
cerii depline a nevoilor sala
riaților.

ART. 11. — Comitetele sin
dicatelor din întreprinderile, or
ganizațiile economice și insti
tuțiile de stat, consiliile oră
șenești, municipale și județene 
ale sindicatelor au sarcina de 
a îndruma, sprijini și controla 
sistematic modul de funcționare 
a cantinelor-restaurant, aprovi
zionarea acestora la timp și cu 
mărfurile necesare, prepararea 
meniurilor variate și de bună 
calitate, potrivit cerințelor sa
lariaților și la prețuri accesi
bile, respectarea regulilor igie- 
nico-sanitare, asigurarea unei 
serviri corespunzătoare.

ART. 12. — Comitetele de 
conducere ale cantinelor-restau
rant sînt 
operative 
sarcinilor 
executive 
late și de organele de condu
cere colectivă ale întreprinderi
lor, precum și pentru realiza
rea obiectivelor preconizate de 
organele sindicale în urma con
troalelor efectuate, în vederea 
îmbunătățirii activității generale 
a cantinelor-restaurant și înlă
turarea deficiențelor constatate.

ART. 13. — Ministerul Co
merțului Interior și comitetele 
executive ale consiliilor popu-

CAPITOLUL II

Finanțarea, creditarea 
acoperirea cheltuielilor

Și

r

obligate să ia măsuri 
pentru îndeplinirea 
trasate de comitetele 
ale consiliilor popu-

ART. 16. — Realizările can
tinelor-restaurant, ale bufetelor 
și celorlalte unități ce funcțio
nează pe Iîngă acestea sînt scu
tite de plata impozitului pe cir
culația mărfurilor.

De asemenea, cantinele-res
taurant sînt scutite de plata 
impozitului asupra clădirilor ce 
le dețin.

ART. 17. — Activitatea can
tinelor-restaurant nu se plani
fică cu beneficii. Eventualele 
beneficii realizate de către a- 
cestea din activitatea bufetelor, 
a chioșcurilor și a celorlalte 
unități, precum și din funcțio
narea lor pe regim de restau
rant, vor fi utilizate pentru îm
bunătățirea mesei, reducerea 
costului acesteia și dezvoltarea 
activității economice.

ART. Î8. — întreprinderile 
economice și instituțiile de stat 
vor suporta pentru meniurile 
fixe servite pe bază de abona
ment, precum și pentru celelalte 
preparate vîndute salariaților, 
prin bufetele și alte unități din 
incinta întreprinderii și insti
tuției de stat: costul apei, e- 
nergiei electrice, combustibilu
lui și al transporturilor pen
tru aprovizionarea cantinei-res
taurant, cheltuielile legate de 
amortisment, chirie și repara
ții ale fondurilor fixe, precum 
și uzarea sau înlocuirea obiec
telor de inventar.

Acolo unde există condiții, 
întreprinderile, organizațiile e- 
conomice și instituțiile de stat 
vor pune la dispoziția cantinei- 
restaurant, spre folosință, loca
lul necesar funcționării.

In cazul în care la cantina- 
restaurant iau masa salariați 
ai mai multor unități, cheltuie
lile arătate in prezentul arti
col se plătesc lunar de acestea; 
în raport cu numărul de abo
nați și numărul meselor ser
vite.

ART. 19. — întreprinderile, 
cu aprobarea adunării generale 
a salariaților, pot aloca -^Șdiri 
beneficiile rămase la disixizi- 
ția lor pentru premii și inves
tiții nocentralizate — o stimă 
destinată ■dezvoltării cantinei- 
restaurant, precum și pentru 
îmbunătățirea mesei servile-sa
lariaților.

Cuantumul sumei prevăzute 
în alineatul precedent se sta
bilește de adunarea generală a 
salariaților, anual, o dată cu 
dezbaterea dării de seamă a- 
supra activității prezentată de 
comitetul de .direcție al între
prinderii.

De asemenea, întreprinderile 
ai eăror salariați iau masa la 
cantina-restaurant vor sprijini, 
prin ’ salariații lor tehnico-ad- 
ministrativi, ținerea unor ;evi- 
dențe, efectuarea inventarelor 
și calcularea prețurilor la can
tina-restaurant.

ART. 20. — Organizațiile co
merciale locale nu vor putea 
percepe cote pentru cheltuielile 
de administrație și conducere 
de la cantinele-restaurant în 
subordine.

ART. 21. — Salariații care 
servesc meniuri fixe la canti
na-restaurant, pe bază de abo
nament, vor suporta, prin pre
țul mesei : costul alimentelor, 

- calculat pe baza prețurilor de 
procurare; fondul de salarii și 
celelalte drepturi bănești cu
venite personalului cantinei- 
restaurant, inclusiv contribuția 
pentru asigurări sociale; chel
tuielile de regie ale cantinei- 
restaurant, în afara celor pre
văzute la art. 18.

ART. 22. — Prețurile se sta
bilesc de comitetul de condu
cere al cantinei-restaurant după 
cum urmează :

a) Prețurile pentru meniurile 
fixe servite salariaților pe bază 
de abonament se calculează fă
ră beneficii, potrivit prevederi
lor articolului 21.

b) Prețurile pentru celelalte 
preparate și produse, precum și 
pentru meniurile fixe servite 
fără abonament în cantina-res
taurant, se formează din cos
tul alimentelor calculat pc ba
za prețurilor de procurare și 
a cheltuielilor totale de regie, 
la care se adaugă și un anumit 
beneficiu. Prețul astfel format 
va trebui să fie mai mic decît 
prețul cu care se desfac prepa
ratele și produsele în unitățile 
comerciale de alimentație pu
blică de categoria a IlI-a.

Prețurile la pîine și produse 
zaharoase sînt cele în vigoare 
pentru desfacerea cu amănun
tul la populație.

Comitetele executive ale con
siliilor populare și comitetele 
dc conducere ale cantinelor- 
restaurant vor lua măsuri ca 
prețurile meniurilor fixe servite 
pe bază de abonament, precum 
și ale celorlalte preparate, să 
fie stabilite și menținute la ni
vel accesibil tuturor categoriilor 
de salariați.

ART. 23. — Cantinele-restau
rant pot servi și creșele, că-

minele de copii, staționarele, 
internatele pentru elevii școli
lor profesionale sau ucenicii în
treprinderilor ai căror salariați 
iau masa la cantina-restaurant, 
în condițiile de hrană prevă
zute de reglementările în vigoa
re, decontînd cu întreprinderile 
respective prețul de cost total 
al meselor servite, fără bene
ficiu. j

ART. 24. — Salarizarea per
sonalului cantinelor-restaurant 
se face potrivit reglementărilor 
în vigoare.

Plata salariilor personalului 
cantinelor-restaurant se face din 
încasările realizate

ART. 25. — Cantinele-restau
rant au cont curent ia bancă 
și se finanțează cu avansuri de 

’ la abonați și cu credite ban- 
: care, cu o dobîndă de 0,5 la 

sută.
ART. 26. — Activitatea eco

nomică a cantinelor-restaurant 
. și a unităților acestora, gestio

narea valorilor materiale și bă
nești, precum și respectarea re
gulilor generale de comerț în 
aceste unități vor fi verificate 
de către organele de control și 
inspecție, potrivit reglementări
lor legale cu privire la com
petența și atribuțiile acestora 

unitățile comerciale.In

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

ART. 27, — Cantinele e xis- 
tente și cantinele-restaurant 
care funcționează pe lingă În
treprinderile, organizațiile e- 
eonomice și instituțiile de stat 
din localitățile in care aprovi
zionarea populației se reali
zează prin unitățile comerțului 
de stal, trec în subordinea or
ganizațiilor comerciale sau di
recțiilor comerciale, după caz, 
conform art. 2, iar obiectele de 
inventar aflate în folosința lor 
se transferă acestora, fără pla
tă.

Totodată, se predau și indi
catorii de plan economico-fi- 
nanciari și de munca și sala
rii. Personalul operativ și teh- 
nico-administrativ afectat ac
tivității cantinelor-restaurant 
se transferă în interes de ser
viciu.

ART. 28. — Rămîn în subor
dinea întreprinderilor, desfă- 
șurîndu-și activitatea în condi
țiile prezentei legi, cantinele 
pentru salariații întreprinderi
lor agricole de stat 
treprinderilor pentru 
zarea agriculturii, 
care funcționează pe 
tierele de construcții-montaj și 
exploatările forestiere.

In cazul în care condițiile 
locale permit, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
pot lua măsuri și pentru pre
luarea acestora.

ART. 29. — Dispozițiile pre
zentei legi nu se aplică la i

a) popotele personalului u- 
nităților Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afacerilor 
Interne și Consiliului Securită
ții Statului;

b) Cantinele școlare de orice 
fel. inclusiv cele studențești, 
precum și cele ale spitalelor, 
creșelor și căminelor de copii. 
Salariații unităților respective 
vor putea lua masa la aceste 
cantine, nefiind obligatorie în
ființarea Și organizarea unei 
cantine-restaurant distincte. In 
asemenea cazuri, plata prepa
ratelor consumate se va face în 
condițiile prezentei legi.

Organizarea și funcționarea 
cantinelor menționate în pre
zentul articol se face potrivit 
instrucțiunilor emise de orga-

și ai în- 
meeani- 

cantinele 
iîngă șan-

REPRE

nele centrale interesate,
ART. 30. — Ministerul Co

merțului Interior și Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Ape
lor vor asigure fondul de mar
fă necesar pentru aproviziona
rea ritmică și cu produse de 
bună calitate a cantinelor-res
taurant.

Ministerul Sănătății va acor
da asistență de specialitate și 
v.a controla desfășurarea acti
vității cantinelor-iestaurant in 
condiții 
igienă.

ART. 
Uniunii 
velor 
nii Centrale 
velor Meșteșugărești și Uniu
nii Naționale a Cooperative i or 
Agricole de Producție să 
măsuri pentru aplicarea

nu
la 

ener- 
nere- 
<niun- 

mai

•corespunzătoare de

31. — Se recomandă 
Centrale a Cooperati- 
de Consum, Uniu- 

a Cooperată-

ie
__ __  __ în 

mod corespunzător a prevede
rilor prezentei legi la cantinele 
proprii.____________________ 1

ART. 32. — Se recomandă 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum să ia măsuri 
pentru preluarea cantinelor 
existente — în localitățile in 
care aprovizionarea populației 
se realizează prin unitățile din 
sistemul său — și pentru or
ganizarea lor în condițiile pre
zentei legi. In asemenea cazuri, 
obiectele de inventar ale can
tinelor trec în folosință gratu
ită la organizațiile cooperației 
de consum în subordinea că
rora vor funcționa 
restaurant.

De .asemenea, se 
Uniunii Centrale a 
velor de Consum să 
noi cantine-restaurant potrivit 
prevederilor prezentei legi în 
localitățile în care aprovizio
narea populației se realizează 
prin unitățile din sistemul său.

ART. 33. — Vînzările reali
zate prin cantinele-restaurant 
care se preiau de către comi
tetele executive ale consiliilor 
populare și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum 
vor fi incluse în planul vînză- 
rilor cu amănuntul și în sar
cina de încasări în numerar ale 
acestora, potrivit reglementă
rilor în vigoare.

ART. 34. — Comitetul de 
Stat al Planificării și Minis
terul Finanțelor sînt autoriza
te să modifice în mod cores
punzător indicatorii de plan e- 
conomic, muncă și salarii și fi
nancial- ai ministerelor, celor
lalte organe centrale, consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, cu influen
țele rezultate din aplicarea 
prevederilor prezentei legi, în 
baza protocoalelor încheiate de 
ministere și celelalte organe 
centrale și locale interesate. în 
limita indicatorilor de plan și 
buget aprobați pe anul 1971.

ART. 35. — Hotărârea Consi
liului de Miniștri nr. 1 375 din 
29 aprilie 1953 pentru aproba
rea regulamentului de orga
nizare și funcționare a canti
nelor cu modificările ulterioare, 
Hotărârea Consiliului de Miniș
tri nr. 56 din 5 februarie 1955 
privind prețul meselor la can
tină. pct. 6 din Hotărârea Con
siliului de Miniștri nr. 2 579 
din 11 decembrie 1956 privind 
modificarea și completarea 
unor hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, Hotărârea Consiliului 
de Miniștri nr. 727 din 6 :unie 
1959 privind înființarea și or
ganizarea de restaurante-canti- 
nă de către Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București. Hotă
rârea Consiliului de Miniștri 
nr. 1273 din 28 august 1959 
privind acoperirea cheltuielilor 
cantinelor pentru salariați, pre
cum și orice alte dispoziții con
trare prezentei legi, se abrogă.

cantinele-

recomandă 
Cooperati- 
org a irizeze

De la mina Petrila am pri
mit recent o scrisoare. Poartă 
semnătura (din motive lesne 
de înțeles nu-i dăm 
mele) unui muncitor de 
sectorul 1. Cu vădită 
rare și năduf, față de o 
gulă ivită la locul iui de 
dă și care dăinuie de
mult timp „grație" inerției 
și indolenței celor chemați 
s-o remedieze, semnatarul se
sizării se arată îngrijorat că 
într-o zi s-ar putea produce 
ireparabilul.

Jn scrisoare se spune, prin
tre altele: „In abatajul ca
meră nr. 9 est, unde lucrez 
din data de 24.11.1971, pentru 
susținerea timpului liber din 
front rezultat după împușcare 
și evacuarea cărbunelui, folo
sim material lemnos. Ne a- 
flăm cu exploatarea tavanu
lui la o distanță de 35 ml de 
la orizontul XI. Deci, mate
rialul lemnos trebuie să-l 
transportăm pe suitor pină la 
abataj folosind un troliu e- 
lectric de 5,5 KW. De la data 
— specificată mai sus — cînd 
am venit la nr. 9 și pină în 
prezent (scrisoarea poartă da
ta de înregistrare la redacție 
S martie a. c. — n. n.) lucrăm 
cu troliul respectiv fără a a- 
vea frînă. Ca frînă folosim 
o bucată de scindară (mai 
mare rușinea 
naiul mecanic 
din sector) In 
sîntem expuși 
neașteptat.

Chiar din prima 
m-am mutat la actualul loc 
de muncă am înștiințat de 
această anomalie pe maistrul 
mecanic din schimbul III,

pentru perso- 
de deservire 

orice 
unui

moment 
accident

zi cînd

cerîndu-i să ne monteze frînă 
la troliu. Ne-a promis că va 
rezolva problema dar nu s-a 
ținut de cuvînt. Noi l-am cre
zut cînd spunea că ii trebuie 
un răgaz de cîteva zile să ca
ute frînă și rău am făcut; 
răgazul se prelungește la in
finit. Și nu e in ordine. Noi 
continuăm să lucrăm cu tro
liu așa fără frînă, ințelegînd 
că din abataj e necesar să 
iasă cărbune, sectorul și mina 
să-și realizeze planul. Dar să 
fim și noi înțeleși că încălcăm 
normele de siguranță; lu
crăm cu un utilaj (fie el chiar 
și un simplu troliu — n.n.) în 
condiții de exploatare a a- 
cestuia ce contravin N.T.S. ; 
ne expunem unor riscuri. Ne 
întrebăm : cei plătiți .să ne a- 
sigure condiții normale de lu
cru, pină cînd se lasă aștep
tați să-și îndeplinească obli
gațiile de serviciu, să-și facă 
datoria

N.R.
punem 
torului 
la abatajul deservit de troliul 
cu defecțiunile sesizate se pe
rindă în fiecare zi și schimb 
maiștri mineri și mecanici, 
cadre tehnice din conducerea 
sectorului. Și sub octiii tutu
ror transportul materialului 
lemnos se face... așa cum se 
face. Este în interesul pro
ducției, al desfășurării nor
male a procesului muncii, al 
securității personalu+ui ce ma
nipulează troliu! cu pricina 
să se dea un răspuns concret 
cererii muncitorilor de la a- 
batajul cameră nr. 9. Puneți 
frina anomaliei cu frînă de la 
troliu ! Urgent.

Aceeași întrebare o 
și noi conducerii sec- 
I al minei Petrila. Pe

Elevii în concurs
Sîmbătă după-amiază va 

avea loc la Petroșani etapa 
municipală a concursului șco
lar intitulat „50 de ani de 
lupte și mărețe înfăptuiri 
sub conducerea P.C.R.- Vor 
participa elevi ai școlilor ge
nerale de 10 ani, ai școlilor 
profesionale și ai liceelor din 
Valea Jiului. In cadrul eta
pelor precedente, de selecțio
nare. la nivelul claselor și 
școlilor, concursul s-a bu
curat de o largă participare, 
peste 2 500 de elevi pregă- 
tindu-se temeinic, consultând 
bibliografia indicată pentru 
concurs.

Etapa municipală

desfășura astfel î reprezen
tanții școlilor profesionale se 
vor întîlni la Grupul școlar 
minier din Petroșani, Școala 
generală nr. 6 din Aeroport 
îi va găzdui pe reprezentan
ții școlilor generale, iar la 
Liceul teoretic din Petroșani 
se vor confrunta reprezen
tanții celorlalte licee din mu
nicipiu.

Cîștigătorii etapei munici
pale vor participa la etapa 
județeană, care se va desfă
șura în 4 aprilie a.c. în loca
litățile Deva (Liceele teoreti
ce și tehnice), Hunedora (șco
lile profesionale) și Petroșani 
(școlile de cultură generală).

■
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Deschiderea 
Emisiune in limba 
ghiară.

18,30 >v:ua e dulce și 
moașă.

19,00 Spectacol festiv cu 
lejui Congresului Uniu
nii Generale a Sindica
telor din România. Trans
misiune directă de la 
Sala Palatului Republi
cii Socialiste România. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani, în 50 de e- 
vocări — Anul 1931. A- 
pariția „Scinteii" ilegale. 
Congresul al V-lea.
Planeta se grăbește - 
film documentar de mon
taj.
Cîntece îndrăgite în in
terpretarea soliștilor Au
relia Fătu Răduțu, Maria 
Pâunescu, Ion Cristorea- 
nu și Simion Pop. 
Teleglob. Călătorind prin 
U.R3.S.
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Legia Varșovia - 
Atletico Madrid (repriza 
a H-a). Cupa Campioni
lor Europeni. Transmisi
une înregistrată de la 
Varșovia.

20,15
20,45

21,00

21,35

22,00

22,20
22,30

!ru-

pri-

ZENT A NȚII 
OBȘTEI ÎN

ACȚIUNE

„Prezent 
' la... estradă"

Ansamblul artistic „Doina" 
al Armatei, secția de estradă 
Cluj, a prezentat miercuri 24 
martie, ora 20, în sala Casei de 
cultură, spectacolul intitulat 
„Prezent la., estradă" de Eu
gen Ghinescu. Conducerea mu
zicală a aparținut lui Radu Odeș- 
•teanu, coregrafia lui Dumitru 
Hanea și Nicu Lupulescu, iar 
v gia artistică a fost semnată de 
Marin D. Aurelian.

(

k.

Ne-am obișnuit in ultima 
vreme cu intervențiile din ce 
in ce mai prezente și mai 
prompte ale opiniei publice 
in toate sferele activității 
noastre sociale. Prezențe ac
tive eficiente; ele izvorăsc 
din interesul și dorința noas
tră, a tuturor, ca treburile să 
meargă tot mai bine, din în
săși concepția de participare 
colectivă la conducerea și or
ganizarea muncii.

Dintre toate activitățile ob
ștești care și-au afirmat preg
nant prezența, am ales-o pe 
cea a membrilor echipelor de 
control obștesc. Găsesc in ges
tul acestor oameni semnifi
cația unei realizări și a unei 
înțelegeri majore, pentru că 
ea se exprimă dincolo de ceea 
ce se cheamă „propriul in
teres".

Există la Lupeni mai multe 
asemenea echipe. Seara, du
pă orele de program, mem
brii acestora renunță la 
timpul lor liber și, fără a 
pregeta, cutreeră magazine, 
efectuează controale, consem
nează experiența pozitivă, fac 
observații cu privire la de
servirea necorespunzătoare. Cu 
îngăduința cititorului voi in
sera numele membrilor unei 
asemenea echipe, aceea for
mată din N. Strinu, I. Saa-i

ele și D. Banță, toți salari
ați ai F.F.A. „Viscoza". (Ci
tisem la redacție o scrisoare 
primită de la un corespon
dent de-al nostru, M. Blen- 
dea, cu ample relatări des
pre activitatea acestei echipe). 
Nu voi consemna nici meto
dologia de control nici con
statările făcute cu acest pri
lej ci — din dorința sinceră 
de a le răsplăti pe această 
modestă cale eforturile și ca 
un omagiu adus acestor oa
meni neobosiți — voi arăta 
că sesizările lor au avut e- 
fectul scontat, și-au atins țin
ta. La magazinul alimentar 
nr. 35 din cartierul „Grafit" 
mărfurile din magazie sînt 
acum bine expuse ; experien
ța bună a unității de mer
cerie nr. 34 a fost extinsă in 
tot orașul și chiar în toată 
Valea Jiului ; 
notează în 
observațiile 
etc.

Am putea 
măsurilor luate în cotroalele 
făcute de acești reprezentanți 
ai obștei. Dar ceea ce 
să subliniem este nu 
operativitatea de care 
dovadă cei controlați, 
fectul orelor de activitate be
nevolă, a celor care alcătuiesc 
echipele de control obștesc.

...Seară de seară după opt 
ore de muncă, un mănunchi 
de oameni controlează ma
gazinele, unitățile de deservi
re și sanitare pentru că în 
aceste sectoare munca trebuiă 
să meargă cît mai bine.. Să le 
mulțumim pentru această mi
siune civică, în interesul nos
tru, al tuturor. -

.— IV. MIHAI

vînzătorii iși 
caiete personale 

cumpărătorilor

continua șirul

dorim 
numai 

dau 
ci e-

PE URMELE

S-AU LUAT MASURI fabricat si- 
bioxid de 

producerea 
temporar, 

aprilie 1971

CUPTORUL NIMĂNUI

MATERIALELOR PUBLICATE
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In răspunsul trimis redac
ției de către conducerea în
treprinderii de gospodărie lo- 
cativă Petroșani, se recunoaș
te justețea celor cuprinse în 
articolul cu titlul de mai sus, 
apărut în „Steagul roșu" nr. 
6 634 din 2 martie a.c. In 
respectivul articol se arăta 
că deși cuptorul de copt pîine 
din str. Șincai, Petroșani este 
în stare de ruină totuși nu se 
demolează.

Pentru soluționarea proble
mei, se arată în răspunsul 
trimis redacției, s-au luat 
măsuri să se întocmească și

înainteze forului tutelar, 
documentația necesară, ur- 
mînd ca după primirea apro
bării, cuptorul să fie demolat.

N.R. In cazul cînd drumul 
spre aprobare, va fi... prea 
lung, vom reveni.

In ziarul nostru nr. 6 634 
din 2 martie a.c. a apărut 
nota critică „Fără sifon" în 
care se arăta că instalația 
de fabricat sifon din unita
tea T.A.P.L. nr. 45 Petroșani 
este scoasă din funcțiune din 
toamna anului 1970, situație 
care dezavantajează în mare 

•măsură locuitorii din cartie-

ru] Carpați, care, trebuie 
să-și procure acest produs 
tocmai de la sifoneria I.I.L. 
din centru] orașului.

Referindu-se la problema 
în cauză, conducerea T.A.P.L. 
ne informează că : „Datorită 
defecțiunilor tehnice existen
te la aparatul de 
fon (pierderi de 
carbon) s-a sistat 
sifonului în mod 
Pînă la data de 1 
— ne informează cei în ca
uză — această problemă va 
fi în întregime remediată".

N.R. Sperăm că din partea 
noastră, să nu mai fie ne
voie de nici un... remediu. !

ACTIVITATEA SINDICATELOR
(Urmare din pag. 1)

creșterea autorității sindica
telor să se procedeze la o 
consultare mai largă a aces
tora în anumite probleme 
cum ar fi aplicarea sancțiuni
lor, stimulările salariaților me
rituoși, avansările, acordarea 
categoriilor de calificare. In- 
trucît atribuțiile sindicatelor 
privesc probleme direct lega
te de principala noastră pre
ocupare — producția — ar fi 
de dorit ca biroul .grupei sin
dicale să cuprindă și un ca
dru tehnic".

ANDREI VERȘANSKI, 
strungar la Fabrica de stilpi 

hidraulici Vulcan :
Atenție sporită con
dițiilor de muncă

„Problema protecției mun
cii este foarte serioasă și ea 
trebuie tratată ca atare de

toți factorii și în mod special 
de organele sindicale cărora 
le revine datoria de a asi
gura tuturor angajaților cele 
mai optime condiții la locu
rile de muncă. Este cunoscut 
că numai o ordine exemplară 
la locul de muncă, în hale, 
în întreaga uzină mijlocește 
regularitatea procesului de 
producție. Dar tot sindicatul 
are datoria să se intereseze 
și de igiena muncitorilor, ca
pitol la care organ;zația din 
uzina noastră a rămas res- 
tanțieră. Deși cu nenumărate 
prilejuri am solicitat amena
jarea unor spălătoare la 
F.S.H. Vulcan și a unor -ves
tiare corespunzătoare, răs
punsul faptic continuă să în- 
tîrzie. Este de dorit ca orga
nizatorii grupelor sindicale de 
la noi să se intereseze mai 
îndeaproape de rezolvarea și 
a acestor doleanțe ale sala- 

' riaților noștri".

Ing. NICOLAE RADU, 
tnaoanic șef Ia E.M. Vulcan :

Calificarea nu este o 
problemă a comitetului 

sindical ?
„La noi probleina calificării 

și a ridicării ei, a funcționă
rii unui anumit număr de 
cercuri și cursuri se face pe 
linie tehnică și se aprobă de 
Centrala cărbunelui și mi
nister. Nu știu ca sindicatul 
să fi intervenit vreodată în 
această problemă, deși ar fi 
trebuit să o facă. Datoria 
comitetului sindical al minei 
este de a urmări îndeaproape 
modul de desfășurare a 
cursurilor, prezența muncito
rilor, calitatea învățămîntu- 
lui. Există și laturi pozitive 
în activitatea acestei largi or
ganizații de masă cum ar fi 
’interesul sporit pentru înfiin
țarea cursurilor de calificare

pe meserii precum și orga
nizarea unor simpozioane teh
nice. Totuși, consider că e- 
forturile comitetului sindical 
în această direcție este nece
sar să se intensifice. Recen
tele documente de partid scot 
în evidență cu claritate ro
lul important al sindicatelor 
•în calificarea și ridicarea ca
lificării salariaților".

MIRCEA GLIA, 
maistru la F.S.H. Vulcan :

Ce facem în afara 
celor opt ore de muncă?

„Știm cu toții că muncito
rul, pentru a lucra cu ran
dament sporit, are nevoie 
să-și refacă forțele după cele 
opt ore de muncă. Fabrica 
noastră este tînără ; nu pu
tem avea pretenții să se fi 
făcut prea multe în privin
ța asigurării pentru salaria
ții noștri a unor posibililăți 
de petrecere a timpului liber

în mod util și reconfortant, 
prin activități cultural-arlis- 
tice de masă, sportive și tu
ristice. Dar 
soluționarea 
cu tot mai 
de salariații 
le sindicale 
inițieze unele acțiuni atrac
tive. Deocamdată însă lipsa 
unui club al nostru frânează 
mult inițiativa și elanul în
dreptate s'pre organizarea ac
țiunilor cu salariații pentru 
petrecerea timpului liber. A- 
vem promisiuni. Ar fi de 
dorit ca sindicatul să insis
te pentru obținerea unui lo
cal corespunzător. Atunci va 
fi posibilă înființarea unor 
cercuri de mult așteptate de 
colegii mei. Turismului și jo
curilor sportive trebuie să li 
se acorde o atenție mai ma
re. Organizatorii noștri sin
dicali nu trebuie să uite că 
majoritatea salariaților noș
tri sînt tineri, dornici de a 
face mișcare. Aș merge și 
mai departe în acest senrs ce
rând chair înființarea unor e- 
chipc sportive care să ne re
prezinte colectivul în com
petițiile municipale".

. cerințe există, 
lor este cerută 

multă insistență 
fabricii. Giupe- 

s-au străduit să I
4I*I
* I I 
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*
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n suim
ȘANHAI 24 — Coresponden

tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Continuîndu-și vi
zita în R. P. Chineză, delegația 
guvernamentală română con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a sosit 
miercuri dimineața la Șanhai.

Delegația română a vizitat, 
în aceeași zi, Expoziția indus
trială a orașului, oglindă 
marilor 
oamenii 
portant 
Chinei.

succese repurtate 
muncii din acest 
centru economic

a 
de 

im- 
al

Oaspeții români au vizitat 
apoi Uzina de mașini-unelte și 
Combinatul metalurgic nr. _ 1, 
unde s-au bucurat de o primire 
caldă, prietenească din partea 
muncitorilor.

Seara, în cinstea delegației 
române a fost oferit un dineu, 
în cadrul căruia Uan Hun-uen, 
secretarul Comitetului de par
tid al orașului Șanhai, vicepre
ședinte al Comitetului revolu
ționar, și tovarășul Gheorghe 
Rădulescu au rostit toasturi.

închiderea Tîrgului internațional 
de primăvară de la Leipzig

BERLIN 24. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : S-a încheiat Tîrgul in
ternațional de primăvară de la 
Leipzig. Pe lingă țara gazdă, 
la actuala ediție a tîrgului au

participat întreprinderi de co
merț exterior din 12 țări 
liste, 2 500 de firme din 
țări capitaliste, precum 
de țări din Asia, Africa 
meri ca Latină.

socia- 
27 de 
și 26 
și A-

In favoarea unei schimbări 
fundamentale

S.U.A. față de
a atitudinii

R.P. Chineză

Contralovitură
militară

în Sierra Leone
FREETOWN 24 (Agerpres). 

— In Sierra Leone, unde ar
mata a preluat marți puterea 
deținută de guvernul premie
rului Siaka Stevens, situația 
este confuză. La numai cîteva • 
ore după ce comandantul șef 
al forțelor armate, generalul 
Joseph Bangurah anunțase în
lăturarea guvernului Stevens, 
la Freetown ar fi avut loc, 
potrivit relatărilor agențiilor 
France Presse și Reuter, o 
contralovitură militară, care ar 
fi readus la conducerea statu
lui pe premierul înlăturat. In
tr-un mesaj adresat națiunii, 
locotenent-colonelul Sam King, 
a treia personalitate în ierar
hia conducerii militare a țării, 
a declarat că „majoritatea ar
matei a refuzat să susțină ac- 

Bangurah" 
Siaka 
auto- 
Sam 

preci-

Vietnamul de sud

SAIGON 24 (Agerpres). — Po
zițiile fortificate, deținute de 
trupele americano-saigoneze în 
sectorul Khe Sanh din zona 
Platourilor înalte, au fost ata
cate din nou în ultimele 24 
de ore, de către forțele pa
triotice din Vietnamul de sud. 
Printre principalele obiective 
ale acestor atacuri s-au aflat 
instalațiile militare americano- 
saigoneze amplasate Ia cinci și 
la 20 kilometri nord-vest de 
baza Khe, Sanh. In împrejuri
mile acestei baze au fost sem
nalate lupte violente între 
trioți și efectivele militare 
mice.

Corespondentul agenției
sociated Press informează că 
mai multe unități militare a- 
mericane dislocate la baza 
Sanh, supusă în ultimele zile
unor puternice atacuri, au fost 
transferate, miercuri, la Quang 
Tri și la PhyBai.

pa- 
ina-

As-

Italia
A

întrunirea
trupele agresoare saigoneze care 
au invadat sudul Laosului au 
fost obligate să evacueze mier
curi o altă poziție strategică 
importantă — baza „Delta 
plasată la ' trei 
frontiera 
momentul de față, precizează 
agenția France Presse, efecti
vele militare intervenționiste nu 
mai au decît o singură bază 
pe teritoriul laoțian, denumită 
„Hotel", care se află la 1 km 
și jumătate de frontiera cu 
Vietnamul de sud.

Supuse continuu unor puter
nice atacuri de către patrioții 
laoțieni, trupele regimului Thieu 
Ky, nevoite să se retragă spre 
graniță, suferă pierderi grele în 
oameni și echipament de luptă, 
în pofida sprijinului intens ce 
le este acordat de avioanele și 
elicopterele americane — rela
tează corespondenții agențiilor 
de presă.

, am- 
kilometri de 

sud-vietnameză. In

DirecțiuniiHANOI 24 (Agerpres). — 
Un elicopter al forțelor ae
riene ale S.U.A. a fost dobo
rî! marți, după ce a pătruns 
în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, în provincia Quang 
Binh. Referindu-se la numă
rul avioanelor americane do
borîte, agenția VNA preci
zează că în ziua de 21 mar
tie deasupra provinciilor 
Quang Binh și Ha Tinh 
S.U.A. au pierdut șase apa
rate. iar nu două cum se 
comunicase anterior, potrivit 
primelor 
pînă în 
numărul
americane 
țiul aerian 
s-a ridicat

P. C. I.
ROMA 24 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Miercuri s-a întru
nit la Roma, sub președinția 
lui Luigi Longo, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, Direcțiunea P.C.I., cara 
a discutat, pe baza unui raport 
prezentat de Carlo Galluzzi, 
membru al direcțiunii, pregă
tirile P.C.I. în vederea apro
piatelor alegeri regionale din 
Sicilia, precum și cele adminis
trative din iunie. Direcțiunea 
P.C.I. a ascultat, de asemenea, 
o informare prezentată de 
Giorgio Napolitano, membru al 
direcțiunii, asupra recentei 
Conferințe naționale a P.C.I. 
în legătură cu problema învă- 
țămîntului. Au fost discutate 
și aprobate un plan de acțiuni 
și un comunicat ce vor fi pu
blicate în zilele următoare.

informații. Astfel, 
ziua de 23 martie, 
aparatelor 

doborîte 
al R. D. 
la 3 386.

de zbor 
în spa- 
Vietnam

țiunea generalului 
și consideră „guvernul 
Stevens ca fiind singura 
ritate legală în țară". 
King nu a făcut nici o 
zare în legătură cu situația ge
neralului Bangurah, dar a iă- 
sat să se înțeleagă că acesta ar 
fi fost arestat.

După anunțarea contralovitu- 
rii militare, în capitală și în 
întreaga țară domnește calmul. 
La Freetown nu au fost impu
se nici restricții de circulație 
și nici alte măsuri.

Khe IN FRANȚA, ÎNCEPUT
DE PRIMAVARA CU...
MARI CĂDERI DE ZAPADA

PARIS 24 (Agerpres). - Pri
mele două zile ale primăverii 
1971 au fost marcate în nu
meroase regiuni ale Franței 
prin ... mari căderi de zăpa
dă. In Alpi și în Pirinei, ninso
rile au surprins prin abun
dență, circulația trenurilor fi
ind întreruptă intre Modane și 
Saint-Michel de Mauiienne. 
Mai multe trenuri internațio
nale și-au modificat ruta, tre- 
cînd prin Elveția. In Pirinei, 
două stațiuni de sporturi de 
iarnă — Arette și Artouste - 
și-au întrerupt activitatea luni, 
din cauza zăpezii prea aoun- 
dente, La Gourette, stratul de 
zăpadă căzut in 48 de ote a 
măsurat un metru înălțime, iar 
la fiecare extremitate a tune
lului din Mont Blanc s-au pro
dus avalanșe. Circa 30 la sută 
dintre comunele departamentu
lui Ardeche continuă să fie 
lipsite de comunicații telefoni
ce. Nici sudul Franței nu a 
fost menajat, ploile torențiale 
provocînd, în unele locuri, sur
pări de teren.

CUTREMUR PE INSULA
JAN MAYER

OSLO 24 (Agerpres). - In 
insula norvegiana san Mayer, 
aflată la nord de Islanda, 
s-a produs un cutremur de 
pammt de gradul 5,7 pe sca
ra Kichter. Nu s-au semnalat 
paguoe materiale. In luna sep
tembrie anul trecut Jan Mayer 
a fost evacuată din cauza e- 
rupțiilor vulcanului Herren
berg aflat pe insulă.

SER ÎMPOTRIVA HEPATITEI

NEW YORK 24 (Agerpres). 
- O echipă de cercetători a- 
mericani de sub conducerea 
profesorului Saul Krugman, 
șeful serviciului pediatrie al 
centrului medical al Universită
ții din New York, a realizat cu 
succes un ser care poate imu
niza ființele umane împotriva 
formei celei mai grave de he
patită - aceea care se trans
mite, în principal, pe cale 
bucală. Procedeul de obținere 
a serului este foarte simplu : 
se fierbe timp de un minut m 
apă distilată virusul MS-2 al 
hepatitei. Două injecții din a- 
cest ser făcute unor copii ex
puși contagiunii cu hepatita 
i-au imunizat complet.

Anunțînd reușita experien
țelor, dr. Krugman, a subliniat 
totuși, că cercetările sînt de
parte de a fi terminate și că 
fabricarea in masă a vaccinu
lui nu va putea fi probabil po
sibilă decît peste cițiva ani. 
„Noi nu avem incă un vaccin 
eficace, a precizat el, dar 
poarta este deschisă puneiii 
sale la punct".

A PATRA SURSA
DE RAZE X

WASHINGTON 24 (Ager
pres). - Oamenii de știință a- 
mericani au anunțat descoperi
rea în spațiu a unei surse 
care emite raze X, avind o 
energie egală cu cea produsă 
de 10 milioane de miliarde de 
sori. Aceasta este cea de-a 
patra sursă de raze X, desco
perită de astronomi, in afara 
galaxiei noastre — Calea Lac
tee - ce numără 10 miliarde 
de stele.

Noua descoperire a fost a- 
nunțată de dr. Herbert Fried
man. Oamenii de știință ame
ricani cred că razele X pro
venite din spațiu pot furniza 
date valoroase privind crearea 
și evoluția Universului.

Noua sursă de raze X se 
pare că provine din galaxia 
Perseus, situată la aproximativ 
200 milioane ani lumină de 
Pămint.

Perseus este o așa-numită 
galaxie Seyfert, una din acele 
grupuri stranii de familii de 
stele care se caracterizează 
printr-un nucleu mic, dar ex
trem de luminos. Astronomii au 
legat evoluția sa de aceea a 
quasar-ilor, acele obiecte mis
terioase care se întind la mar
ginea Universului observabil. 
Un quasar, deși nu pare mai 
mare decît o stea ordinară, 
radiază o energie de 100 de 
ori mai puternică decit o în
treagă galaxie, cum ar fi, de 
exemplu, Calea Lactee.

Dias

XIENG KUANG 24 (Ager
pres). — Ca urmare a presiunii 
exercitate de forțele Pathet Lao,

Laos
ai Partidului democrat în ale
gerile prezidențiale din 1972, a 
declarat i „In afara necesității 
de a pune capăt incredibilei 
noastre greșeli din Vietnam, nu 
există o sarcină mai presantă 
în domeniul politicii externe a 
țării noastre decît realizarea 
unei schimbări fundamentale 
în atitudinea față de Repu
blica Populară Chineză". Mc
Govern a cerut, de 
îndepărtarea unor 
impuse relațiilor 
cu R. P. Chineză.

(Ager-
George 

LlcGovern a depus miercuri în 
camera superioară a Congresu
lui S.U.A. un proiect de rezo
luție chemînd guvernul ameri
can să recunoască Republica 
Populara Chineză și să accep
te prezența la O.N.U. a dele
gatului guvernului acestei țări 
ca „unic reprezentant al Chi
nei".

Prezentîndu-și proiectul, se
natorul McGovern, care este 
unul dintre posibilii candidați
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

WASHINGTON 24 
preș). — Senatorul 
McGo

Anchetă

asemenea, 
restricții 

comerciale

Ministrul apărării al R. F. 
a Germaniei, Helmut Schmidt 
s-a declarat în favoarea cum
părării de avioane de tip 
„Phantom". Aceste aparate vor 
înlocui pe cele de tip „Starfigh- 
ter" din care forțele aeriene 
militare vest-germane au pier
dut pînă acum 135 de exem
plare. Ultimele două s-au pră
bușit chiar în ziua în care

Helmut Schmidt a anunțat in
tenția guvernului său 
cumpăra avioane de tip 
tom".

de a 
„Phan-

început© La Budapesta au 
convorbirile între ministrul a- 
facerilor externe al Ungariei, 
Janos Peter, și ministrul de 
externe bulgar, Ivan Bașev, 
care face o vizită în R. P. Un
gară.

i
I
i
ii

Procurorul general al Uruguayului 
Guido Berro Oribe, 

a fost eliberat de răpitori
MONTEVIDEO 24 (Ager

pres). — Procurorul general 
al Uruguayului, Guido Berro 
Oribe, răpit în urmă cu do
uă săptămîni de organizația 
ilegală Tupamaros, a fost 
eliberat marți seara. Este al 
treilea captiv eliberat de 
Tupamaros în cursul aces
tui an, ceilalți doi fiind con-

sulul brazilian Aloysio 
Gomide și specialistul ame
rican Claude Fly, fiecare 
dintre aceștia din urmă după 
peste 7 luni de sechestrare. 
In prezent, mai este încă 
ținut în captivitate ambasa
dorul britanic la Montevideo, 
Geoffrey Jackson, răpit la 
8 ianuarie.

OFENSIVA DE PRIMĂVARĂ 
A OAMENILOR MUNCII DIN JAPONIA

Comitetele Unite de lupta pentru ofensiva muncii de primavara care cuprinde 8 060 000 
muncitori, organizați in 162 de uniuni afiliate la Consiliul General al Uniunii Sindicatelor din 
Japonia (Sohyo) au organizat adunări in 122 de centre din țară, prin care cereau o mărire 
substanțială a salariilor. La mitingul din Tokio au participat circa 100 000 de muncitori.

In foto: Aspect de la miting în Parcul Yoyogi din Tokio.

Pe înălțimea 500 din Viet
namul de sud, trupele Arma
tei de eliberare, au dat o ri
postă hotărîtă soldaților sai- 
gonezi, scoțînd din luptă ba
talionul 39, după asalturi re
petate și lupte crîncene.

In foto: Soldați saigonezi 
luați prizonieri.

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
INUNDAȚII DEZASTRUOASE 
IN COLUMBIA

BOGOTA 24 (Agerpres). 
Ploile torențiale din 
48 de ore au dus la 
șarea unor inundații 
truoase în centrul și 
Columbiei. In departamentul 
Caldas a fost declarată stare 
de urgență și au fost mobili
zate forțele armate pentru aju
torarea sinistraților. S-au înre
gistrat 13 victime omenești.

ultimele 
declan- 
dezas- 
vestul

INCENDIU LA STUDIOUL 
DE TELEVIZIUNE 
DIN GENEVA

GENEVA 24 (Agerpres). 
Un puternic incendiu a 
bucnit in incinta clădirii 
dioului de televiziune dn
neva. Primele constatări conduc 
la concluzia că un scurtcircuit

iz- 
stu- 
Ge-

asupra 
activității 
grupărilor 
extremiste 
de dreapta

ROMA 24 (Agerpres). — In 
cursul anchetei asupra activi
tății grupărilor extremiste de 
dreapta extra-parlamentare din 
Italia, a fost emis al șaselea 
mandat de arestare contra lui 
Giuseppe Lo Vecchio, aflat în 
detenție pentru cercetări la o 
închisoare din Roma. Alte pa
tru persoane au mai fost ares
tate în timpul anchetei.

Principalul acuzat de conspi
rație împotriva statului, Junio 
Valerio Borghese, lider ai or
ganizației extremiste „Frontul 
național", continuă să fie cău
tat de poliție. El a dispărut i- 
mediat după ce ministrul afa
cerilor interne a confirmat în 
Parlament faptul că a fost des
coperit un complot împotriva 
instituțiilor republicii. Joi, ur
mează să fie numit judecătorul 
ce va fi însărcinat cu eluci
darea cazului.

© Agenția PAP informează 
că, în după-amiaza zilei de 23 
martie, la mina „Rokitnica" 
din voievodatul Katowice s-a 
produs o explozie la o adînci- 
me de 800 metri. Ca urmare a 
surpării terenului, 19 mineri 
au fost blocați. Datorită opera
țiunilor de salvare, au putut 
fi scoase din mină opt per
soane.

In prezent, se desfășoară o- 
perațiuni pentru salvarea ce
lorlalți 11 mineri.

Algeria și Venezuela au 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice, s-a anunțat oficial 
Ia Națiunile Unite. Reprezen
tanții celor două țări la Orga
nizația Națiunilor Unite 
făcut 
acest.

au 
un schimb de note în 

sens.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
La 22 martie 1971 a avut loc 
la Londra schimbul instru
mentelor de ratificare a Con
venției consulare intre Repu
blica Socialistă România și 
Regatul Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, sem
nată la București, la 11 sep
tembrie 1968. Drept urmare, 
Convenția 
în vigoare 
de la data 
strumente, 
prilie a. c.

urmează să intre 
in a treizecea zi 
schimbului de in- 
respectiv la 21 a-

al instalației electrice de la 
etajul trei a provocat declan
șarea focului. Nu au fost în
registrate victime. Pagubele si
nistrului nu au lost încă eva
luate, dar se pare că, pe lin
gă distrugerea unor importan
te părți ale imobilului, a avut 
de suferit și costisitorul mate
rial electronic.

Bruxelles«ul în postura 
unui oraș asediat

BRUXELLES 24 (Ager
pres). — Capitala Belgiei a 
fost marți teatrul unei dis
pute dîrze între cei șase mi
niștri ai agriculturii din ță
rile membre ale Pieței co
mune. In cele două ședințe 
ale Consiliului Ministerial, 
participanții nu au reușit să 
cadă 
rilor 
1971. 
meni

de acord asupra prețu- 
agrare pentru anul 

Marți după-amiază, ni- 
nu putea să prevadă

cît timp vor mai dura tra
tativele.

In timp ce miniștrii agri
culturii dezbăteau cu aprin
dere problema prețurilor la 
produse agrare, Bruxelles-ul 
căpăta treptat aspectul unui 
oraș asediat. Aproximativ 
100 000 de agricultori veniți 
din toate cele șase țări 
membre ale Pieței comune 
au organizat viguroase acți
uni de protest împotriva po
liticii agrare comunitare.

Nici o maladie de care îi 
este dat omului să sufere nu 
este atît de temută și, totoda
tă, atît de tainică, cum este 
cancerul. Pentru mulți, cuvîn- 
tul în sine este sinonim cu 
suferința prelungită — și cu 
moartea.

Războiul împotriva canceru
lui a mobilizat dintotdeauna I talentele și munca unui mare 
număr de oameni de știință și I cercetători din cei mai remar
cabili. Nou în războiul împo- 

Itriva cancerului este însă fap
tul că în acest an, poate pentru 
prima oară în istorie, în onco
logie se conturează o serie im
presionantă de realizări știin
țifice.

Rezultatul este că, in ciuda 
tabloului aproape invariabil 
de sumbru proiectat de statis
tici, războiul împotriva cance
rului a intrat într-o fază nouă, 
dătătoare de speranțe. Trebuie 
spus din capul locului că reme
diul nu s-a ivit încă. Dar des
coperirile științifice din anii 
recenți, din ultimele luni și 
chiar săptămîni, au ridicat ni
velul cercetării oncologice la 
o treaptă superioară.

Deocamdată, forma și am
ploarea finală — pentru a nu 
mai menționa eficacitatea — 
acestei lupte, sînt incerte ; vor 
rămîne probabil incerte pentru 
o oarecare perioadă. Pare însă 
destul de cert că se va ivi ceva 
care va depăși substanțial toa
te eforturile din trecut. Acest 
război evoluează într-un mod

^^din ce în ee mai încurajator

în aproape toate avanposturile 
tactice — în cabinetul diagnos
ticianului. în sala de operații, 
în sălile de radioterapie și, mai 
ales. în laboratoarele acelor 
oameni tăcuți, răbdători și per- 
severenți ale căror cercetări în 
însăși tainele vieții ar putea 
rezolva într-o bună zi drama
tica enigmă a celulei canceroa
se ce amenință viața.

Nu lipsesc indiciile că noul 
optimism este justificat. Cu 
trei decade în urmă, un sin
gur bolnav de cancer din 
cinci avea o șansă de supra
viețuire. Astăzi — aproape 40 
la sută. In unele forme de 
cancer, proporția celor ce su
praviețuiesc a crescut și mai 
impresionant: 60 pînă la 80 
la sută din pacientele cu can
cer la sîn sînt acum salvate 
grație bisturiului chirurgului. 
Noiie progrese ale radioterapi- 
ei au îmbunătățit în mod im
petuos șansele pacienților su
ferind de boala lui Hodgkin, 
un cancer al glandelor limfa
tice. Terapia medicamentoasă 
prelungește viața copiilor a- 
tinși de leucemie, iar în unele 
cazuri medicii sînt chiar în si
tuația de a declara ‘pe pacien- 
ții lor „vindecați" de această 
primejdioasă boală.

O descoperire 
importantă

Din toate breșele recente pe 
frontul terapeuticii și cercetării,

puține au atras atîta atenție și 
au ștîrnit atîtea ecouri ca 
descoperirea anunțată aproape 
cu timiditate, în mai 1970, la 
Houston, de un tînăr și modest 
cercetător al Universității din 
Wisconsin, dr. Howard M. Te
min. In esență, el a demonstrat 
că regulile transmiterii infor
mației genetice în cadrul celu
lei (reguli universal acceptate,

de importantă ca și descoperi 
rea primului virus de tumoa
re la animale, în 1908. Iar dr. 
R. Lee Clark, directorul spi
talului și Institutului de tu
mori „M. D. Anderson" din 
Houston, califică descoperi
rea lui Temin drept „eveni
mentul cel mai important ce 
a intervenit de ani de zile în 
cercetarea asupra virușilor".

cu tărie presupunerea că la om 
cancerul este provocat de un 
virus. In plus, măsurarea aces
tei enzime poate folosi la diag
nosticarea anumitor forme de 
cancer și la stabilirea trata
mentului. In sfîrșit, unii cerce
tători sînt convinși că un me
dicament care să blocheze ac
tivitatea enzimei ar constitui 
o armă anticanceroasă ideală i

RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA CANCERULUI (D
CDupă „Newsweek")

după ce Watson și Crick le-au 
elucidat pentru prima dată în 
1953 în faimoasa lor teorie a 
„dublei spirale") pot fi răstur
nate de viruși ai cancerului. 
Dacă această descoperire va 
putea fi aplicată acum la în
săși celula canceroasă, rezulta
tul ar putea nu numai să de
monstreze dacă virușii sînt sau 
nu principalii agenți ai cance
rului la om, dar chiar să ducă 
la stabilirea unor noi metode 
de diagnosticare și tratare — 
metode care ar putea ajunge 
pînă la însăși esența bolii! 
nucleul celular.

Această descoperire, spune 
dr. Frank J. Rauscher, un vi- 
rusolog de frunte, este la fel

Clark și alții sînt unanim 
de acord că acum caracterul 
fundamental al cancerului este 
pe cale de a fi dezvăluit de 
„biologii moleculari", ca Temin 
și colaboratorii săi — oameni 
de știință care studiază viața 
și dezvoltarea la nivelul sub
stanțelor chimice din cadrul 
celulei. Obiectul de bază al 
preocupărilor lor este acidJl 
dezoxiribonucleic, ADN, sub
stanța genelor a căror structură 
au descris-o Watson și Crjck. 
A fost detectată o activitate a 
ADN — polimerazei în celu
lele canceroase ale omului, 
ceea ce este de o importanță 
covîrșitoare, deoarece sprijină

dat fiind că celulele normale 
nu par să conțină această en- 
zimă, ele nu ar fi afectațe de 
tratament. în timp ce celulele 
canceroase ar fi vulnerabile. 
Dr. Maurice Green de la Uni
versitatea din St. Louis, a ex
perimentat un grup de sub
stanțe chimice derivate din 
antibioticul „Rifampicina" și a 
constatat că unele din ele blo
chează total activitatea enzi
mei în particule de viruși. Alți 
cercetători experimentează ac
țiunea derivatelor rifampicinei 
în celulele leucemice umane 
sau Ia animale. Experiențele 
directe asupra omului, însă, 
vor mai întîrzia cîtva timp.

A

împotriva 
unui optimism 

exagerat
In ciuda euforiei provocate 

de descoperirea lui Temin, noi 
cercetări au avut drept rezul
tat un semnal de prudență. Un 
tînăr cercetător al Institutului 
Național de Oncologie din 
S.U.A., dr. George Todaro, a 
descoperit o activitate a poli
merazei și în țesuturile uma
ne normale — ceea ce înseam
nă că prezența ei nu indică în 
mod necesar o activitate viro- 
tică sau un proces malign. En- 
zima lui Temin a declanșat in
vestigații febrile, dar interpre
tări precise sînt încă greu de 
făcut.

Cu toate acestea, chiar dacă, 
de exemplu, cancerul pielei se 
poate deosebi fundamental de 
cancerul pulmonar, este neîn
doielnic că toate formele de 
cancer au un numitor comun : 
la toate este vorba de celule 
normale care au pierdut con
trolul asupra dezvoltării lor. 
Rezultatul cel mai des întîl- 
nit al acestei dezvoltări anar
hice este o tumoare care in
vadează țesuturile normale, 
absoarbe elementele nutritive 
din sîngele bolnavului pentru 
a se hrăni și a emite noi celule 
canceroase în circuitul sîn- 
gelui și în canalele limfatice, 
pentru a stabili noi focare ma
ligne în întregul organism.

însuși Temin are îndoieli în

i
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ce privește posibilitatea ime
diată a aplicării descoperirii 
sale în tratamentul cancerului. 
Chiar dacă aceeași enzimă e- 
xistă în celula canceroasă și în 
virus, spune el, acest fapt nu 
ar fi esențial pentru dezvolta
rea cancerului. Un produs 
medicamentos care să contra
careze enzima nu ar fi, de a- 
ceea, de mare folos. „Ar fi un 
noroc fantastic ca să rezulte 
imediat o „terapie eficientă, a- 
daugă Temin, iar lumea nu 
trebuie să se bizuie pe acest 
noroc. Important este faptul 
că ni se oferă mijloace cu to
tul noi pentru studierea can
cerului uman și a cauzelor a- 
cestuia".

Temin este de acord cu o 
altă constatare în legătură cu 
implicațiile descoperirii sale 
— și anume că nu există nici 
un motiv să se presupună că ■
enzima sa ar putea duce la 
dezvoltarea unei arme mi
raculoase, rapide și fără greș, 
pentru vindecarea cancerului. 
Principalul argument al acestui 
punct de vedere este pur și 
simplu faptul că afecțiunea 
canceroasă nu este o singură I
și anumită boală, ci o grupare 
de circa 200 de boli diferite, 
fiecare cu trăsături earacteris- I
tice proprii. Potrivit dr. H. l
Marvin Pollard, de Ia Univer
sitatea din Michigan, „diferi- .
tele forme de cancer provin 
din cauze diferite, se dezvoltă 
din motive diferite, iar trata
mentul lor trebuie abordat în I
moduri cu totul diferite".

(va urma)
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