
Participarea la beneficii 
a oamenilor muncii Macaragiii Zamfir Hobeanu, Dumitru Arhip ți Gheorghe 

Rusu au terminat montarea macaralei de 110 to/m, iar acum 
verifică funcționalitatea în vederea ridicării noului tronson 
al blocului de locuințe 0-19 din cartierul Aeroport-Petroțani.

Măsurile cu privire la participare la beneficii a oame
nilor muncii, adoptate în Plenara C.C. al P.C.R. din 22-23 
martie 1978, se supun dezbaterii publice oferind oamenilor 
muncii posibilitatea să-și exprime părerea ți să facă pro
puneri îh legătură cu acestea. După încheierea dezbaterii 
publice, măsurile respective vor-fi legiferate.

Pornind de la necesitatea 
perfecționării continue a re
lațiilor socialiste de produc
ție, de la calitatea oameni
lor muncii de proprietari ai 
mijloacelor de producție, de 
producători și beneficiari ai 
tuturor bunurilor materiale 
și spirituale ale societății, de 
la principiile socialiste de 
repartiție a venitului națio
nal, din inițiativa și la pro
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se introduce par
ticiparea oamenilor muncii 
la beneficiile realizate de 
întreprinderi, și se trece la 
acordarea directă de către 
întreprinderi a unor drepturi 
și avantaje sociale pentru 
personalul muncitor, în ra
port cu contribuția adusă -și 
vechimea în unitatea econo
mică în care își desfășoară 
activitatea.

Corespunzător cerințelor 
lărgirii și ridicării pe o treap
tă superioară a democrației 
socialiste, oamenii muncii 
poartă întreaga răspundere 
pentru conducerea directă și 

erectivă a fiecărei unirăți e- 
conomice, a riecarui sector 
de activitate. Consiliile oa
menilor muncii, întregul per
sonal muncitor raspuna de 
gospodărirea judicioasă și 
eficientă a bunurilor ce le 
sînt încredințate spre admi
nistrare, de perfecționarea 
organizării activității în ve
derea creșterii productivității 
muncii și asigurării unei eti- 
ciențe economice superioare.

In cadrul participării oa
menilor muncii la autocondu- 
cere, la întărirea și lărgirea 
autogestiunii economico-fi- 
nartciare, personalul munci
tor din unitățile economice 
are dreptul, în afară de re
tribuție, să participe la be
neficiile realizate de între
prinderea în care își desfă
șoară activitatea.

Fiecare întreprindere are 
obligația să obțină beneficii 
din care să-și asigure pro
pria dezvoltare, să contribuie 
cu o anumită cotă la dezvol
tarea generală a societății și 
să creeze resursele necesare 

pentru participarea oameni
lor muncii la beneficii și a- 
coperirea cheltuielilor desti
nate satisfacerii unor nevoi 
sociai-culturale, în cadrul 
programului general de creș
tere a nivelului de trai stabi
lit de partid și de stat.

1. Fondul de consum, par
tea din venitul național des
tinată asigurării veniturilor 
individuale realizate de mem
brii societății pe baza mun
cii prestate, precum și pentru 
acoperirea cheltuielilor pe 
care le face societatea în ve
derea satisfacerii nevoilor în
tregii populații, revine oa
menilor muncii și membrilor 
lor de familie pe următoarele 
căi:

a. retribuția după cantita
tea, calitatea și importanța 
socială a muncii, în funcție 
de contribuția la dezvoltarea 
producției materiale și spiri
tuale a societății;

b. participarea la benefi
cii, în raport cu contribuția 
fiecăruia la dezvoltarea în
treprinderii respective, cu ac- 
tivitatea depusă și cu vechi
mea în unitate;

c. retribuția socială de ca
re beneficiază oamenii mun
cii din fondurile destinate 
pentru învățămînt, ocrotirea 
sănătății, pensii, alocații de 
stat pentru copii, ajutoare 
familiale, indemnizații pen

tru incapacitate de muncă, 
trimiterea la tratament bal
near și odihnă, întreținerea 
creșelor, grădinițelor, cămine
lor de nefamiliști, cantinelor 
restaurant, precum și pen
tru alte nevoi cu caracter so
cial-cultural.

Cheltuielile sociai-culturale 
suportate de la bugetul sta
tului reprezintă pe o familie, 
în anul 1978, circa 9 mii lei, 
iar în anul 1980 vor ajunge 
la 10 mii lei. Ponderea veni
turilor din fondurile sociale 
de consum, în veniturile to
tale ale unei familii este de 
circa 22 la sută.

2. In scopul legării directe 
a veniturilor oamenilor mun
cii de aportul unităților eco
nomice din industrie și alte 
ramuri la crearea de venit 
net, acordarea retribuțiilor 
individuale se face în func
ție de gradul de îndeplinire 
a valorii producției nete și 
a producției fizice.

3. Toațe fondurile destina
te acoperirii retribuției pen
tru mUnca prestată, asigură
rii participării la beneficii și 
acoperirii cheltuielilor pen
tru acțiunile și investițiile so
ciale, împreună cu celelalte 
fonduri la dispoziția unității, 
se cuprind în bugetul de ve
nituri și cheltuieli al fiecărei 
întreprinderi.

• (Continuare în pag. a 4-a)

Se construiește rațional 
și armonios, in spiritul 

legii sistematizării
Sistematizarea teritoriului 

țării și localităților constitu
ie una din laturile importan
te ale politicii Partidului 
Comunist Român în opera de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate. 
Ea contribuie la creșterea 
necontenită a bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii, și la orga
nizarea pe baze științifice, 
în mod rațional și armoni
os, a cadrului în care tră
iesc și muncesc cetățenii 
patriei noastre.

Pentru traducerea în via
ță a acestor sarcini majore 
în condițiile specifice ale 
dezvoltării economico-sociale 
a localităților aparținătoa
re orașului Petrila, biroul 
executiv al consiliului popu
lar a depus în ultimii ani 
stăruitoare strădanii. Siste
matizarea teritoriului cons
tituie o activitate în cadrul 
căreia sub conducerea or
ganului orășenesc de partid 
Petrila, au fost realizate un 
număr însemnat de lucrări și 
există perspectiva unei con

tinue schimbări a aspectului 
urbanistic și estetic al ora
șului.

Orașul dispune de o 
schiță de sistematizare în
tocmită cu o largă contri
buție a cetățenilor. Au fost 
organizate consfătuiri, dez
bateri și întîlniri cu cetățenii 
în care aceștia au venit cu 
numeroase propuneri privind 
dezvoltarea economică și 
socială, folosirea eficientă 
a terenului atît pentru cons
trucții cît și pentru alte o- 
biective edilitar-gospodă- 
rești. De asemenea, dispu
nem în momentul cjjș față de 
un detaliu de sistematizare 
al viitoarei zone de centru, 
care cuprinde importante o- 
biective culturale, comercia
le, de învățămînt și construc
ții de locuințe.

Ing. Margareta PĂSCULESCU, 
șef oficiu 

arhitectură-sistematizare 
Consiliul popular 
Lonea - Petrila 

• (Continuare în pag. a 2-a)

Reporter în post fix la Aninoasa Săptămîna Teatrului de comedie în Valea Jiului

„Eu simt necesitatea de a fi folositor oamenilor"
Fluxul de transport pe benzi Interviu cu actorul SILVIU STĂNCULESCU

Azi despre :

Deseori, îh discuțiile purtate la mina 
Aninoasa, fluxul de transport pe benzi era 
considerat principalul vinovat pentru ne- 
realizarea sarcinilor de plan la sectorul I 
și mai ales la cele două abataje dotate cu 
complexe mecanizate. Răspunzind cu a- 
mabilitate solicitărilor noastre, directorul 
I.U.M.P., ing. Gheorghe Olaru, l-a desem
nat pe șeful echipei „service" a întreprin
derii, ing. Nicolae Popovici, să ne înso
țească în subteranul minei, pe traseul 
benzilor. Publicăm astăzi concluziile șe
fului echipei „service" :

• Așa cum arăta în 24 martie, fluxul 
de transport pe benzi nu poate consti
tui o frină in calea realizării sarcinilor 
de plan.

Afirm cu certitudine, acum, 
după ce am văzut întregul 
flux de evacuare a cărbune
lui, că transportoarele cu 
benzi de cauciuc, cele care 
deservesc sectorul I și parțial 
și cele ale sectorului V, nu 
pot constitui, în mod normal, 
o frînă în calea realizării 
sarcinilor de plan. Practic, în 
24 martie cel puțin, nu ridi
cau probleme în funcționare. 
Gabaritul galeriilor permite 
în orice loc accesul ușor la 
utilaje, se poate interveni, 

dacă este cazul, fără difi
cultate la părțile componente 
în mișcare, se poate repara 
(coase, vulcaniza, prinde 
în agrafe) de asemenea, fără 
dificultate, covoarele de cau
ciuc pentru că spațiul per
mite. Am mai constatat că, 
în general, benzile sînt bine 
întreținute - cablurile, în cea 
mai mare parte, sînt pozate 
corespunzător, sub benzi es
te suficientă curățenie, deși 
aici se putea face mai mult, 
rolele se învîtteau toate și 

toate veneau în contact cu 
covorul de cauciuc, covor 
care se afla în perfectă sta
re, îmbinările cupoanelor 
de bandă s-au făcut fără cu
sur, iluminatul este, de ase
menea , bun, cum bune sînt 
și deversările transportoare 
- bandă. Acestea sînt, de 
fapt, motivele care m-au de
terminat să afirm că, așa 
cum arăta în 24 martie, flu
xul de transport pe benzi nu 
poate constitui o frînă în 
calea realizării sarcinilor de 
plan. Repet, așa cum arăta 
în 24 martie, pentru că nere- 
medierea unor deficiențe pe 
care le voi prezenta în 
continuare va putea schim
ba, și nu în bine, condițiile

* (Continuare în pag. a 2-a)

țuă injărmăm
UN SCHIMB DE EXPE

RIENȚĂ, organizat din ini
țiativa Comitetului munici
pal Petroșani al U.T.C., în 
colaborare cu Consiliul lo
cal al U.A.S.C.R. a avut 
loc, ieri, la Institutul de 
mine din Petroșani, cu te
ma „Mecanizarea lucrări- 

î lor miniere". Au participat 
I tineri mineri, cadre didacti- 
I ce de la I.M.P., absolvenți

- în lumea teatrului se 
spune că un actor debu
tează de fiecare dată cînd 
apare pe scenă, cuvinte 
al căror adevăr este că 
actul de creație este 
continuu. Totuși un debut 
inițial, un început în artă 
există. In ceea ce vă pri
vește, stimate Silviu Stăn- 
culescu, care a fost înce
putul ?

— In arta amatoare neor
ganizată am început spunînd 
poezii. Prin '45 — '46 făceam 
parte din formațiile care a- 
parțineau organizației de ti
neret. îmi împărțeam preo
cupările extrașcolare . între 
artă și sport. Mai întîi am 
fost student, în 1951, la Ins
titutul de Cultură Fizică, așa 

ai I.M.P. care au fost re
partizați în producție în 
ultimii ani. (V.S.)

MODERNIZĂRI. La com
plexul stomatologic din 
Lupeni se desfășoară o 
amplă acțiune de moderni
zare. Se lucrează la fa- 
ianțarea cabinetelor medi
cale și sălilor de așteptare, 
la montarea a cinci boilere 
pentru apă caldă, cîte unul 
în fiecare cabinet, iar zu
grăvelile și vopsirea pere
ților se execută prin mijloa

se numea pe atunci. Sînt un 
tip rezervat, decent și discret, 
iar primul meu contact cu 
Institutul de teatru îmi crea
se un sentiment de respinge
re. Numai două luni am fost 
student la I.C.F., pentru că 
am plecat și am fost conta
bil. Dar, în 1952, după exa
mene la care am reușit, am 
mers la Institutul de Artă Ci
nematografică (în anii urmă
tori unit cu cel de teatru, for- 
mînd actualul I.A.T.C.). In 
1956 l-am absolvit și voiam 
să fac film. La repartizare am 
cerut Bacău...

- De ce tocmai Bacău ?
- De Timișoara, orașul 

nașterii mele, mă temeam să 
nu mă fixez. Satu Mare era 
prea departe de București, 

cele proprii ale spitalului. 
(C.D.)

TELEOANE PUBLICE LA
SPITAL. Oficiul municipal 
de poștă și telecomunicații, 
prin măsurile luate recent, 
a satisfăcut cererile pacien- 
ților internați în spitalul din 
Petroșani. Astfel, au fost 
instalate telefoane publice 
urbane la poarta principală 
și la fiecare'etaj al noului 
spital de unde bolnavii și 
personalul pot efectua 
convorbiri în oraș (T.Ț.)

deci nu puteam face film. 
De Craiova mă feream pen
tru că sînt de prin acele 
părți - Caracal. Astfel am

T. SPÂTARU

• (Continuare în pag. a 3-a)

PEDAGOG Șl PĂRINȚI 
este tema acțiunii organi
zată astăzi (ora 10) de 
școlile din Vulcan în sala 
clubului sindicatelor. Urma
tă de un program artistic 
susținut de formațiile ar
tistice, acțiunea este. dedi
cată muncii educative, de 
formare a elevilor și ori
entarea lor școlar-profesio- 
nală. (T.S.).

od informăm.-
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in dezbatere

INDISCIPLINA
Adunarea generală de da

re de seamă a comuniștilor 
din cadrul sectorului IV trans
port de la I.M. Bărbătehi a 
supus dezbaterii .o problemă 
spinoasă cu care se confrun
tă colectivul: indisciplina. In 
cnut trecut au fost date 170 
de sancțiuni, iar printre cei 
sancționați se numără și u- 
nii membri de partid ca, bu
năoară, Paul Metehoiu, loan 
Moraru, Fran- 
cisc Bob, care 
ou avut cîte 
15 absențe ne
motivate.

Firește, or
ganizația de 
partid a inter
venit trăgîn- 
du-i la răs
pundere, în

Adunări de dări 
de seamă 

în organizațiile 
de partid

fața birou
lui organizației, în adunările 
generale pe cei vinovați. Ca 
urmare, li s-au dat, pe me
rit, sancțiuni, mergîndu-se în 
două cazuri pînă la desface
rea disciplinară a contrac
tului de muncă.

Majoritatea participanților 
la dezbateri au apreciat in
să ca insuficient sprijinul a- 
cordat de biroul organizației 
de bază conducerii sectoru
lui în activitatea de menți
nere și întărire a ordinii și 
disciplinei. Printre cei indis- 
ciplinafi și sancționați de con
ducerea sectarului s-au aflat 
— așa cum sublinia în cuvîn- 
iul său tovarășul Constantin 
ignat, secretar adjunct al 
comitetului de partid al mi
nei — și unii membri de 
partid care n-au fost che
mați să răspundă pentru ati
tudinea lor în fața biroului 
organizației de bază, n-au 
fost puși în discuția adună
rilor generale. Au existat a- 
dunări generale insuficient 
pregătite, membri de partid 
care deși au fost convocați 
din timp să participe au ab
sentat nejustificat de la adu
nările generale, care aveau 
pe ordinea de zi probleme 
de mare interes pentru îm
bunătățirea activității secto
rului. Or, rolul adunărilor ge
nerale este tocmai de a 
face în mod sistematic mun
că de educație în spiritul 
disciplinei de partid.

Starea de indisciplină 
xistentă în 
transport a 
sublinia in 
tovarășul 
dese întreruperi ale lucrului în 

e- 
cadrul sectorului 
cauzat, așa cum 
cadrul discuțiilor 
Dănuț Colțescu,

abataj, neăprbvizionarea fa 
timp ă brigăzilor de mineri 
cu materiale și vagonete 
goale. Transportul pe ori
zontul 783 și în circuitul pu
țului 13 se face anevoios da
torită stării deplorabile a căi
lor de acces, a liniei de ca
fe .ferată core se deteriorea
ză des din cauza caram- 
boalelor, a neatenției și lip
sei de răspundere de care 

dau dovadă u- 
nii mecanici de 
locomotive și 
însoțitori de 
tren. Au fost 
încălcate une
ori diaoozițiile 
privinfrdescăr- 
carea lemnului 
de mină și a 

altor moteriale în punctele 
indicate. Din comoditate, în 
sectorul I, materialele nece
sare minerilor din blocul X 
au fost duse nu o dată pînă 
la blocul XII, cu circa 200 
m mai departe, stîrnind ne
mulțumirile justificate ale mi
nerilor care trebuiau să-și a- 
ducă materialul lemnos în a- 
bataj de la distanțe mari, in 
condiții grele, nereușind să-și 
facă preliminarul zilnic.

Toți participanții la discu
ții, criticind cu asprime lip
surile, au dovedit maturitate 
politică, spirit de angajare 
și hotărîrea de a face totul 
pentru îmbunătățirea activită
ții de viitor formulînd propu
neri concrete cu privire la 
îmbunătățirea muncii de 
partid din cadrul sectorului, 
la perfecționarea stilului de 
muncă al biroului organiza
ției de bază.

Adunarea generală a a- 
doptat un plan de măsuri îm
bogățit cu propunerile for
mulate de participanții la 
discuții. îndeplinirea întocmai 
a acestui plan de măsuri, rod 
a! gîndirii și înțelepciunii co
lective, trebuie să fie preocu
parea centrală a biroului or
ganizației de bază, aceasta 
fiind o chezășie a lichidării 
lipsurilor de pînă acum, a 
ridicării nivelului calitativ al 
muncii politico-organizatori- 
ce, de mobilizare plenară a 
colectivului sectorului trans
port — sector cheie în acti
vitatea generală a minei — 
la realizarea sarcinilor care-i 
revin în anul 1978 privind 
sporirea producției de cărbu
ne.

V. STRÂUȚ

Fluxul de transport pe benzi
• (Urmare din pag. I)

de funcționare ale benzilor.
Așa, spre exemplu, dispo

zitivele de oprire a trans
portorului cu covor de cau
ciuc din orice punct nu 
funcționează decît pe banda 
colectoare din planul încli
nat ; lipseau, pe anumite 
porțiuni din traseu, conduc
tele de apă de 50 mm dia
metrul cu racorduri din 50 
în 50 m, conform indicațiilor 
C.M.VJ.; releele de viteză, 
la unele benzi nu funcționau, 
la altele, prin montare, nu 
pot fi verificate dacă funcțio
nează sau nu, iar la banda 
din planul înclinat frîna e- 
lectrohidraulică nu era în 
stare de funcționare. Aceste

Se construiește rațional și armonios
• (Urmare din pag. i)

Ținînd seama de specificul 
industrial al orașului, în ca
re ponderea o constituie 
extracția de cărbune, exis
tă o preocupare susținută în 
ceea ce privește organiza
rea și extinderea incintelor 
industriale în strînsă core
lare cu dezvoltarea socia
lă a orașului, precum și cu 
celelalte dotări edilitar-gos- 
podărești. In această pri
vință au fost bine delimi
tate zonele industriale ale 
celor trei unități economice 
(I.M. Petrila, I.M. Lonea, Pre- 
parația Petrila).

Un capitol important în ac
tivitatea noastră îl constitu
ie dezvoltarea social-cultu- 
rală a orașului. In fiecare an, 
sînt alocate fonduri ■ impor
tante pentru realizarea u- 
nui număr însemnat de apar
tamente, unități de învăță- 
mînt, cultură, comerț și ser
vicii publice.

In cursul anului trecut, de 
pildă, au fost încheiate lu
crările de construcții de lo
cuințe în cartierul 8 Martie, 
cartier cu peste 3 000 apar
tamente, bine închegat din 
punct de vedere urbanistic 
și unde, pe lîngă locuințe e- 
xisiă și un număr însemnat de 
unități comerciale, presta
toare de servicii, unități de 
învățămînt.

Tot în cursul anului tre
cut ,au început lucrările la 
construcțiile de locuințe din 
zona „centru" a orașului un
de au fost realizate prime
le 80 de apartamente și ur

deficiențe vor trebui să stea 
în atenția celor care se ocu
pă de buna funcționare a 
benzilor, de întreținerea și 
exploatarea lor, tocmai pen
tru a nu crea probleme în 
viitor.

De asemenea, o problemă 
care merită mai multă aten
ție este și amenajarea mai 
bună a postului de transfor
mare semistaționar, montat 
pe galerie, la baza planu
lui înclinat dintre orizontul 
IX și X mediu. Trebuie mai 
bine amenajat pentru că, a- 
șa cum se prezenta în 24 
martie, nu corespundea nor
melor de protecție a muncii 
în ceea ce privește îngrădirea 
și protejarea împotriva lo
virii de către mijloacele de 
transport. Totodată, celule
le de înaltă tensiune, care 

mează să fie finalizate lu
crările la unitățile comerci
ale în suprafață de 1 500 mp, 
la porterul blocului. In a- 
ceeași zonă se vor construi 
o școală cu 16 săli de clasă, 
dispensar urban, magazin u- 
niversal, cinematograf.

O latură inseparabilă a ac
tivității ce o desfășurăm pe 
linie de sistematizare o cons
tituie construcțiile de lo
cuințe proprietate particu
lară, precum și respectarea 
disciplinei în construcții în 
acest sector. Trebuie să a- 
rătăm că, odată cu apariția 
Legii sistematizării, s-a des
fășurat o intensă activitate 
de popularizare a acesteia 
atît privind cerințele utiliză
rii raționale a terenurilor 
pentru construcții, a normelor 
cerute pentru construcțiile de 
locuințe, precum și, în mod

magazin cu au-Insțantaneu de la bine 
toservire „Mercur" din 

protejează cablurile și utila
jul, erau dispuse la sute de 
metri, deși în mod firesc 
trebuiau să fie lîngă utilaj.

Am convingerea că odată 
cu remedierea acestor defi
ciențe și meriținînd în con
tinuare condițiile de func
ționare a benzilor existente 
în 24 martie - mă refer la 
gabaritul lucrărilor miniere 
și curățenie - fluxul de trans
port pe benzi nu va crea 
nici o problemă în realiza
rea sarcinilor de plan la 
sectorul I și mai ales la ce
le două abataje mecanizate. 
Sigur, la toate acestea tre
buie să se adauge o disci
plină fermă din partea tutu
ror celor care se ocupă de 
buna funcționare a trans
portoarelor cu covor de cau
ciuc.

deosebit, aceea că orice fel 
de construcție trebuie să se 
execute în baza unor a- 
probări date de organul lo
cal al puterii de stat. 
Nu am avut cazuri deosebițe 
de încălcare a prevederilor, 
ceea ce denotă că s-a a- 
juns la o bună cunoaștere 
în rîndul cetățenilor a re
glementărilor.

Concomitent cu acțiunea 
de popularizare și cunoaș
tere a legislației respective 
a existat preocupare pen
tru realizarea unor cons
trucții de un ridicat nivel 
arhitectonic, cum sînt mul
te. locuințe în localitățile 
Cimpa, Jieț, Taia. Prin dez
voltarea armonioasă, estetică 
a localităților asigurăm oa
menilor muncii confort ur
banistic, bunăstare. ,

DEPĂȘIRE NEREGULA- 
MENTARA — PERMIS 

SUSPENDAT
Circulînd pe strada Re

publicii din Petrdșani, în 
condițiile unui fluent tra
fic din sens opus, condu
cătorul auto de pe mașina 
cu nr. 2T-HD-2960, care 
are permis de conducere 
eliberat doar de cîteva 
luni, a efectuat o depășire 
neregulamentară, expu- 
nîndu-se astfel unui ac
cident. Din fericire, ac
cidentul nu s-a produs, 
dar a constituit un grav 
pericol pentru cei ce cir
culau corect, din sensul 
opus. Surprins „în fla
grant" de un agent de 
circulație, vinovatului i 
s-a susoendat permisul 
pentru 30 de zile și i s-a 
dat o amendă usturătoare.

DE VINA NU ERA 
DRUMUL, CI ALCOOLUL

Pornind de dimineață 
din Uricani, pentru a a- 
junge undeva mai depar
te, conducătorul auto a- 
mator C.R., posesor al au
toturismului l-HD-9063 
n-a ajuns decît în Petro
șani. Fiindcă aici, la pri
ma curbă pe strada Re
publicii, nereducînd viteza 
pînă la limita necesară 
evitării oricărui pericol, 
autoturismul a derapat, a 
ieșit din partea carosabi
lă si s-a lovit de niște tu
buri de beton. La sosirea 
echipajului de miliție, au
torul accidentului susținea 
sus și tare că nu el este 
vinovat, ci drumul alune
cos, cu mîzgă. Supus însă 
probe; imparțiale a fio
lei. adevărul s-a dovedit 
a fi altul. De vină nu fu
sese drumul, ci alcoolul 
consumat de conducătorul 
auto înaintea plecării în 
cursă.

ATENȚIE, PIETONI!
In ciuda avertismente

lor repetate ale miliției 
de a circula numai prin 
locurile special semnaliza
te și marcate, unii pietoni 
le ignoră, expunîndu-se 
astfel unor accidente. 
Printre cei ce au nesoco
tit aceste avertismente se 
numără și cetățenii Atila 
Tamași, Lenuța Ban, Ana 
Pop din orașul Lupeni.

Rubrică realizată de 
V. FENEȘANU, cu sprijinul 

Biroului circulației al 
Miliției Petroșani

I

I 
I
I
I
II

DUMINICĂ, 26 MARTIE
6,00 Buletin de știri ; 6,05 Con

certul dimineții ; TJJO Radiojurnal. 
Sumarul presei. Buletin meteo-ru
tier. Sport; 8,00 Ilustrate muzicale ; 
8,30 Radioprogramul satelor; 10,00 
Antologie lirică; 10,10 Te apăr, 
și te cînt, patria mea; 11,00 Ra- 
diomagazinul femeilor. In întîmpi- 
nanarea Conferinței naționale a 
femeilor ; 11,30 Muzică populară ; 
12,00 De toate pentru toți ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Unda veselă. De 
toate... de la toți! 14,00 Recital de 
operă Sandor Konya; 14,20 Por
tret pe portativ - Ion Cristinoiu ; 
14,45 Divertis-club ; 15,45 Sport și 
muzică; 18,00 Sonorități în alter
nanță ; 20,00 Radiojurnal; 20,15 
Festivalul de jazz Sibiu. 78 
transmisiune directă; 21,30 Con
semnări ; 22,00 Radiojurnal ; 22,10 
Panoramic sportiv ; 22,30 Estrada 
duminicală ■ 24,00 Buletin de știri; 
0,05 - 5,00 Non stop muzical noc
turn.

LUNI, 27 MARTIE »
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor ; 
.10,00 Buletin de știri; 10,05 Rapsozi 
ai plaiurilor noastre; 10,30 Din ță
rile socialiste; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Corul Liceului de arte din 
Brașov; 11,35 Discoteca „U"; 12,00 
Buletin de știri ; 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru; 12,35 Com
pozitori în medalion; 13,00 De la 
1 la 3 ; 15,00 Clubul adolescenților; 
1^,00 Radiojurnal ; 16,15 Cîntece 
pionierești ; 16,25 Coordonate e

conomice; 16,40 Folclor contempo
ran; 17,00 Buletin de știri; 17,05 
Antena tineretului ; 18,00 Orele se
rii ; 20,00 Teatru radiofonic. Pre
mieră. Regele luminărilor de Os
valdo de Andrade; 21,00 Cadențe 
sonore ; 21,30 Consemnări; 22,00 
O zi într-o oră:; 23,00 Bijuterii mu
zicale .;. 23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn.

MARȚI, 28 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul di

RADIO - PROGRAMUL I
-SELECȚIUNI-

mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor;
10,05 O operetă de Oscor Straus : 
„Soldatul de ciocolată" (fragmen
te) ; 10,40 Miorița. Revistă de et
nografie și folclor ; 11,00 Buletin
de știri ; 11,05 Atlas folcloric ; 11,35 
Discoteca „U" - Daniel Gerard;
12,00 Buletin de știri ; 12,05 Din 
comoara folclorului nostru; 13,00 
De la 1 la 3; 15,00 Clubul curioși
lor ; 16,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic ; 16,15 Spre țel comu- 
munist - cîntece; 16,25 Coordonate 
economice. Dialog ; 16,40 Noi în
registrări de muzică ușoară ; 17,00 
Buletin de știri ; 17,05 Memoria pă- 
mîntului românesc; 17,45 Tezaur 
coral românesc; 18,00 Orele serii; 
20,00 Moment folcloric: Florica 
Bradu; 20,15 România - peisaj
industrial contemporan; 20,30 Ca

dențe sonore. Buletin de știri (ora 
21,00) ; 21,25 Opt șlagăre în studio. ; 
22,00 O zi într-o oră; 23,00 Bi
juterii muzicale din opera „Mefisto- 
fele" de Boito ; 23,30-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

MIERCURI, 29 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista
presei; 8,10 Curierul melodiilor;

9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Disc 
muzical folcloric; 10,30 Din țările 
socialiste; 10,45 Piese corale cla
sice; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Microfonul pionierilor; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05 Din comoara 
folclorului nostru; 12,35 Șlagărul 
românesc prin ani ; 13,00 De la 
1 la 3; 15,00 Clubul invitatilor ; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Coordona
te economice ; 16,40 Muzică ușoa
ră ; 17,00 Buletin de știri ; 17,05 
Odă limbii române. Cinstire scrisu
lui românesc,- 17,40 Ansamblul fol
cloric „Horia" din Suceava ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Muzică populară; 
20,30 Litera și spiritul legii; 20,50 
Cadențe sonore; 21,00 Buletin de 
știri ; 21,30 Consemnări; 22,00
O zi într-o oră; 23,00 Bijuterii
muzicale; 23,25-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

JOI, 30 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale ; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin, 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 Ope
reta și compozitorii ei : Gerd Nat- 
schinski ; 10,45 Atlas folcloric; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Lu
crări corale; 11,35 Discoteca „U" ; 
12,00 Buletin de știri ; 12,05 Din 
comoara folclorului nostru; 12,35 
Memento componistic : Ion Vasi- 
lescu; 13,00 De la 1 la 3 ; 15,00 
Tehnic-club ; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Cîntece dedicate partidului; 
16,25 Coordonate economice. Teh
nică și organizare în agricultură; 
17,00 Buletin de știri ; 17,05 Uni
versul familiei. Exemplul părinți
lor și educația copiilor; 17,45 
Folclor contemporan ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Muzică populară ; 20,30 
Reflexele timpului; 20,40 Caden
țe sonore; 21,00 Buletin de știri; 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Melo- 
ritm 78; 0,05-5,00 Non stop mu
zical nocturn.

VINERI, 31 MARTIE
5,00 Buletin de știri; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00' Radiojurnal. Buletin 
me’eo-rutier. Sport; 8,00 Revista
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Atlas 
folcloric; 10,30 Sănătatea; 10,45 
Gintă Cornel Constantiniu ■ 11,00
Buletin de știri; 11,05 Corala băr
bătească din Brunssum r Olanda 
și corul. Zoltan Kodaly din Debrecin

- R.P. Ungară ; 11,35 Discoteca
„U"; 12,00 Buletin de știri ; 12,05 
Din comoara folclorului nostru ; 
1'2,35 Muzică ușoară ; 13,00 De la 
1 l.a 3; 15,00 Student-club; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Cîntece de Ma
rin Constantin ; 16,25 Coordonate 
economice; 16,40 Muzică ușoară; 
17,00 Buletin de știri; 17,20 Pentru 
patrie;'17,50 Piese corale; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Moment folcloric; 
20,15 Ancheta economică ; 20,45
Cadențe sonore; 21,00 Buletin de 
știri; 21,30 Consemnări; 22,00 O 
zi într-o oră ; 23,00 Bijuterii muzi
cale ; 23,30-3,00 Non stop muzical 
nocturn. T"'-’

SÎMBĂTĂ, 1 APRILIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale; 6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 Revista 
literară radio ; 9,40 Antologie de 
cîntece ; 10,00 Buletin de știri;
10,05 Șlagăre pe meridiane; 10,30 
Balade, doine și jocuri populare ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Atlas 
cultural; 11,25 Cîntă Olimpia Pan- 
ciu; 12,00 Buletin de știri; 12,05 
Din comoara folclorului nostru; 
12,35 Doi compozitori două stiluri; 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 Meri- 
dian-club ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Radiorecording; 18,00 Orele serii; 
20,00 Romanțe, cîntece și melodii 
instrumentale; 20,30 Azi, în Ro
mânia ; 20,40 Cadențe sonore; 
21,00 Buletin de știri; 22,00 Radio
jurnal ; 23,30 Maratonul dansului ; 
24,00 Buletin de știri; 0,05-6,00
Non stop muzical nocturn.
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Aniversarea creării

primului stat dac
centralizat

Prof. dr. doc. I. I. RUSSU, 
membru corespondent al 

Academiei de Științe Sociale ți Politice

Unul din aspectele carac
teristice și relativ bine cunos
cute în esență ale vieții colec
tive și ale culturii spirituale 
la ramura de nord (carpato- 
danubiană) a tracilor, geto-
dacii, este re
ligia lor origi
nală, împreu
nă cu unele 
manifestări și 
ritualuri legate 
de credințele 
în „viața de 
dincolo". Con
cepția lor des
pre divinitate 
în sistemul te
ologic era 
politeistă, tipic 
„indo-europeqnă 
neral tracică, 
cu numele 
daci numai doi zei : 
personificarea pămîntului, ca
re locuia în pămînt, într-o 
grotă ori speluncă (ce poate 
fi localizată în zona de sud 
a județului Hunedoara a ma
rilor cetăți din munți, în ma
sivul Cogaionon), ca o putere 
divină htonian-agrară și au
torul fertilității solului, suve
ranul împărăției morțitar. O- 
bîrșia numelui și, deci, a per
sonajului sau personificării 
este absolut clară : dintr-un 
apelativ tipic ca formă și fo
netism „zemel" - „pămînt" 
(tranco-grec: Semele; frigian: 
zemelo; slav: zemlja - „pă
mînt", „țară" ; în lituană Ze- 
meluks - „zeul pămîntului" 
ș.a.). Al doilea zeu nord-tra- 
cic-getic se numea Gebelei- 
zis, personificare a fulgerelor 
și a cerului ; ca atare zeitate

uraniană pe care credincio
șii geți o adorau (ori ame
nințau, încercînd să o îmbu
neze ?) trăgînd cu arcul con
tra norilor pe vreme grea, 
cînd tună și fulgeră. Geto-

gios, fiind în realitate o sim
plă „soluție" desperată de 
ieșire dintr-o situație extre
mă, fără șanse de scăpare. 
Preoții geto-daci, aparținînd 
păturii aristocratice, se bucu
rau de un mare prestigiu spi
ritual și social-politic, fiind 
totodată șamani-vrăjitori și 
prooroci. Erau cunoscuți (la 
geți și la misieni) o categorie 
de „pustnici" și călugări ve
getarieni și puritani, celiba-

cunosc 
geto- 

Zomolxis

și independent

dacii adorau și pe zeița Hes- 
tia (Vesta), „vatra, căminul", 
și pe Ares, zeul războiului și 
distrugerii, ca și alți zei.

Dintre elementele de cre
dință și practici religioase mai 
remarcabile erau : nemurirea 
(ca o concepție despre con
tinuarea efectivă și concretă 
a existenței terestre, adică 
materiale, într-un fel de bea
titudine fără de sfîrșit „la 
Zamolxe"); sufletul ca ceva 
imaterial și pur spiritual era 
o noțiune secundară, 
mai tîrzie la traco-daci. 
radisul lor se găsea în 
dineurile pămîntului (zamol-, 
zemel-). Exista la ei și prac
tica sacrificiului uman sub 
forma trimiterii unui „sol" 
(ambasador) al colectivității 
(sau al unui grup, obște re
ligioasă) „la Zamolxe". Dar 
sinuciderea (regele Decebalus 
la 106 ș.a.) nu pare să fi 
comportat nimic magic-reli-

adorau și pe zeița Hes-
„vatra, căminul",

mult
Pa- 

a-

tari- și absti
nenți. Mora
vurile și relați
ile familiale 
ale geto-daci- 
lor erau iden
tice sau ase
mănătoare cu 
ale celorlalți 
traci. O puter
nică semnifi
cație religioa
să par să fi 
avut așa-numi- 

tele „sanctuare" (alinia
mente de blocuri-tam- 
buri) descoperite pe unele 
terase ta cetățile de lîngă 
Costești și Grădiștea Munce- 
lului (județul Hunedoara). Dar 
interpretarea lor concretă, în 
amănunte, rămîne (cum e fi
resc, în lipsa unor texte ex
plicite] în mare măsură ipo
tetică. Manifestări de natură 
religioasă ori mistică se as
cund cu siguranță și în unele 
scene ale reliefelor Colum
nei lui Ulpius Traianus ta Ro
ma, cum ar fi, eventual, în 
scenele CXX—CXXII (invoca
rea disperată a zeilor într-un 
moment solemn și sacru, a 
împărtășirii cu lichidul nemu
ririi). Multe aspecte ca aces
tea nu sînt încă elucidate; 
vor fi poate în viitor, prin 
cercetări comparative mai a- 
dîncite și descoperiri de noi 
izvoare privind direct 
geto-daci.

Prin caracterul direct al cu
noașterii, vineri a fost o zi 
deosebită in „Săptămina Tea
trului de comedie in Valea 
Jiului". Aproape 1 000 de 
copii din Petroșani, șoimi ai 
patriei și purtători ai cravate
lor roșii cu tricolor, s-au intîl- 
nit cu doi actori care ințeleg 
și iubesc candoarea copilă
riei : Ion Lucian și lurie Da
rie, intilnire care a lăsat in 
sufletul copiilor impresii fru
moase. Universul copilăriei, 
familiar celor doi actori cu 
întinse resurse interpretative, 
dar care știu să facă mereu 
prezent elementul educativ în 
forme accesibile și foarte a- 
tractive, antrenante, a fost te
ma acestei intîlniri.

Sala de apel a minei Lo
nea a fost locul unei alte in
tri niri a actorilor Teatrului de 
comedie cu minerii. Sute de 
mineri — printre care șefii de 
brigadă Ion Cojacaru, Miclea 
loan III, Futo Gherasim, Mă- 
rin Ciubăr, Negru Viorel, loan

Actorii Ion Lucian și lurie Darie într-un dialog emoțio
nant cu micii admiratori din Petroșani.

Foto : Ion LEONARD

so'nal și valoarea interpretă
rii în comedie, sînt un punct 
de referință. Actorii au ascul
tat și ei cu interes informați
ile privitoare la minerit și 
cărbune, promițind că vor re
veni cu plăcere in Valea Jiu
lui.

Și la mina Petrila a avut 
loc o intilnire a oamenilor 
muncii cu actori binecunoscu- 
ți : Ion Lucian, lurie Darie, 
George Mifiăițâ, Dan Tufaru. 
Programele artistice prezen
tate au fost subliniate cu ro
pote de aplauze. Dialogul ac
torilor cu minerii este a ac
țiune de Cunoaștere și apro
piere, profitabilă formării o- 
mului nou, cu o conștiință so
cialistă.

Baciu, Constantin Chițoiu cu 
ortacii lor — au urmărit cu 
bucurie pe Stela Popescu in- 
terpretînd cuplete satirice, 
cîntecele vechi ale lui Dumi
tru Rucăreanu, recitările lui 
Candid Stoica și Constantin 
Băltărețu. Minerii de la Lo- 
nea, iubitori ai culturii și ar
tei (corul lor susține această 
idee) ou mai avut în mijlocul 
lor și alte spectacole. Dar 
momentele de intilnire cu ac
torii Teatrului de comedie, 
cunoscuți pentru farmecul per-

ELKA - 55
nou 

birou
bul-

Electronica mereu în actualitate
Este denumirea unui 

model de calculator de 
realizat de specialiștii
gări. El este destinat efectuă
rii unor calcule economice, 
precum și calculării rapide a 
procentelor. La parametrii 
tehnico-funcționali înalți, se 
adaugă gabaritul și greutatea 
redusă, precum și aspectul 
modern.

OCHIUL... RACHETEI
Specialiștii americani au 

pus ta punct un nou dispozi-

tiv de ghidare pentru rache
te. Este vorba de un veritabil 
ochi electronic, capabil să 
străpungă cu „privirea" sa 
chiar cei mai negri nori, ploa
ia și ceața cea mai deasă. 
Acest aparat electrooptic a 
fost proiectat pe baza unor 

------ ac- 
pe

noi principii, superioare 
tualelor sisteme bazate 
infraroșii.

CRONOMETRU 
ELECTRONIC

Firma elvețiană Hener-Leo- 
nidas prezintă un nou model

de cronometru de buzunar și 
un cronograf de mînă. Date
le cronometrării sînt prezen
tate prin afișaj numeric cu o 
precizie de pînă la o sutime 
de secundă.

Aparatul permite efectua
rea unei opriri pentru citirea 
datelor intermediare. Carac
teristicile de mai sus îi oferă 
noului tip de cronometru mul
tiple posibilități de folosire 
în domeniul cercetării, pro
ducției, sportului, științei.

Ing. Ilie BREBEN

Aclrita Stela Popescu în mijlocul minerilor de la Lonea. 
Foto : Vasile SIMION

• (Urmare din pag. I)

T. SPATARU

Astăzi
• Ora 11 (sala Casei de 

cultură din Petroșani) „Mă
seaua de minte" de Corneliu 
Marcu, reprezentație urmată 
de o întîlnire a autorului ți 
interpreților cu spectatorii.

• Ora 1930 (sala Casei 
de cultură din Petroșani): 
„Plicul" de Liviu Rebrecmu, 
spectacol jubiliar (nr. 100)

• La Deva o reprezentație 
cu piesa „Musafirul care n-cr 
sunat la ușă" de J. Calvo - 
Sotelo.

ORIZONTAL: 1) Prestidigi
tație aviatică (pl)2) Mai repe
de decît ai zice „pește" în
tr-un termen tehnic tematic. 
3) Pană ta întoarcere I — 
Sub un avion aflat 1a înălți
me (fig. 4) A vorbi cu... capul 
în nori. - Bot de cvadrimotor. 
5) Pregătiți pentru decolare 
sau aterizare. 6) 
A la... greci, - In coada 
navei. 7) Se ia după decolare 
(pl.) 8) Brevet de pilot. - 
Raid în toi I - Apel radiote- 
lefonic. 9) Bucățică ruptă. - 
Inima aeronavei. 10) Escala, 
în fond — Aparate spre coa
dă I

VERTICAL : 1) Popas avia
tic (pl) — Ca un pescăruș. 2) 
A lua înălțime - In fața a- 
vionului l 3) Cal-p utere - Re
prezentanta... „diplomatică" 
a TAROM-ului. 4) Cale tema
tică - Tîrît pe margini. 5) Ca
mere rebusiste l - Greutatea 
totală a pasagerilor cu ba
gaje, provizii, etc. ce se poa
te încărca pe un avion. 6) Pă- 
lămide - de - baltă (icht.) - 
Cîștigat prin zbor. 7) Dimi
nuează zgomotul la motoare
le avioanelor - Pilot începă
tor - Oprea Adriana 8) în
soțesc lumina în depărtările 
cosmice — Interzis în avioa
ne în momentul decolărilor 
și aterizărilor. 9) Diminuat la- 
maximum în aviația modernă 
— „Acei oameni minunați cu 
mașinile lor zburătoare" 
(sing.) 10) Pană (nu ta mo
tor !) - Indică itinerariul a- 
vioanelor - Cele de zbor sînt 
zestrea aviatorului.

Epigrame
La patiseria „Minerul" fu

matul a fost oprit : 
Cuvinte calde pentru cei 
Ce-aici fumatul l-au sistat 
Pentru că deși nu bei 
Ieși, totuși, și mai... „afumat".

Unui conducător auto, cu 
influențe bachice, după comi
terea unei infracțiuni: 
Un lucru nu a priceput, 
Văzînd isprava sa măiastră,

I De ce fiola s-a-nverzit
< Cînd situația-i... albastră ?

Pe linie de „Nu primim 
bacșiș" :
Proverbul de mai jos 

h Puțin l-am cam întors;
Că nu aduce anul. 
Ce poate-aduce... banul

Mircea ANDRAȘ

I
VI
i 
î
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i
) cău) în această foarte grea

* profesie. In „Meșterul Ma- 
Înole" a trebuit să lupt pen

tru a păstra esența frumo
sului exprimat de Lucian 

ț Blaga. Acum joc la Teatrul

ajuns 1a Bacău, unde om 
stat pînă în 1959 și am ju
cat în 10-11 spectacole. Ăm 
primit chiar și un premiu, 
pentru interpretare, ta con
cursul tinerilor actori.

- Ce roluri vă sînt 
apropiate și de ce ?
- In film, cele din 

patru pași de infinit", „> c 
aici nu se trece", coinciden
ța face ca amîndoi eroii 
să fie militan. Iar în teatru, 
rolurile din piesele „Ce în
seamnă să fii onest" de 
Oscar Wilde și „Meșterul 
Mărtole" de Lucian Blaga. 
Rolul din piesa lui O. Wil
de l-am realizat în primul 
art de activitate șl a însem
nai un dificil examen (tre
cut cu bine, pentru că om 
cîștigat acel premiu ta Ba-

mai

„La
..Pe

din spectacole, de genuri 
foarte diferite,- publicului 
din Valea Jiului. Stăm aici 
o săptămînă și avem posi
bilitatea să cunoaștem mai 
în amănunt și direct speci
ficul acestei importante ra
muri a economiei naționale. 

Pe de altă parte, noi ac
torii sîntem supuși la o în
cercare artistică nouă în
localitățile Văii Jiului, la
contacte cu oamenii. Cînd 
spun localități înțeleg punc
te de viață, nu simple așe
zări urbane, nevoia de via- 

meu. Eu simt necesitatea să ță culturol-artistică. 
fiu folositor oamenilor.

- Care este opinia dv. 
despre „Săptămînă Tea
trului de comedie în Valea 
Jiului* ?
- Față de obișnuitele 

noastre spectacole în 
verse localități, această 
săptămînă are un caracter 
mai complex care eviden
țiază cel puțin două aspec
te. Pe de o parte, intenția 
și șansa trupei noastre de 
a-și prezenta o bună parte

Mic în „Cititorul de con
tor", autor și regizor Paul 
Everac. Și acest rol mi-a ri
dicat dificultăți, pentru că 
e o luptă cu necunoscute și 
cunoscute : creatorul fa- 
ță-n față cu creația lui.

- Ce înseamnează arta, 
teatrul pentru dumnea
voastră ?
- Este un sens al existen

ței mele, unul din cele mai 
importante. Cred că și da
că n-aș fi fost actor, eu tot 
aș fi fost într-un nesfîrșit 
dialog cu oamenii din jurul

- Ce le transmiteți oa
menilor muncii din Valea 

Jiului, admiratori ai acto
rului Silviu Stănculescu ?
- In primul rînd mulțumi

ri pentru aprecierile de pî- 
di- nă acum și promisiunea că 

voi căuta mereu să aduc, 
să scot din mine acea par
te de putință artistică pe 
care socot că sînt dator s-o 
dau în continuare oamenilor 
de aici și de peste tot de 
la noi din țară.

Nelu OPRIȘ, 
Petroșani

Ciocîrlia și Păunul
In haina ei cafenie și mo

destă, ieși din adincitura cui
bului, pregătindu-se să suie 
verticala, să-și triluie bucu
ria cotidiană către lumina di
mineții, cind, de nu știu un
de, răsărise Păunul. Ciocitlia, 
zărindu-l, ii dădu bună-dimi- 
neața, se înalță in văzduh, 
vocaliză, apoi se întoarse la

cuib. Păunul, care observase 
că un biet „liu" se lipise ca 
un scăiete de melodia Cio- 
cirliei, o apostrofă, arătîndu-i 
„meteahna", indicind un înalt 
dascăl in ale genului, sugeră 
că ar fi dispus s-o ajute, apoi 
iși răsfiră coada și plecă, cu 
aerul vădit că așteaptă să fie 
rugat pentru aceasta.

i
I
J
!
I

I
I

I
i

— Lasă, surată I Nu te ne
căji. Cintă așa cum ai învă
țat. Te ascultă cîmpia și ro- 

Tocmai atunci trecea peste dește... Așa-s Păunii, nu știu 
pajiște Zefirul, și cum o văzu cinta, dar le-a mers „faima* 
necăjită, îi zise Ciocirliei : mult mai mult decit pot du-

— Ce ai surată ? Ji-au ce in coada colorată ca un
stricat ploile cuibul ?... ■ ‘ ‘

— Nu I Cuibul e intact, 
și îi povesti întîmplarea. 
un aer șugubăț. Zefirul 
Ciocirliei la ureche o

încheie

dar...
Cu 

șopti 
„poveste"... In final,
cu glas tore r

curcubeu...
Și Ciocirlia a rămas să cin- 

te, să cinte pe limba ei, pro
zaicul „liu" departe, ..liu*. 
înalt, „liu"... „Iiu“... „liu"...

Dacian MARIN
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Participarea la beneficii a oamenilor muncii
I. — Cu privire la constituirea fondului 

de participare a oamenilor muncii 
la beneficii

ducătoare, proporțional 
depășirea exportului.

1. Beneficiul rămas la dis
poziția unităților se reparti
zează pentru constituirea fon
dului de dezvoltare, a fon
dului de participare a oame
nilor muncii la beneficii și 
a fondului pentru acțiuni so
ciale, precum și pentru alte 
destinații prevăzute de lege.

2. Fondul de participare la 
beneficii se constituie anual, 
ia dispoziția întreprinderii, pe 
baza rezultatelor economice 
ale anului anterior, din ur
mătoarele surse :

a) o cotă din beneficiul 
realizat în cadrul prevederi
lor de plan, de pînă la 3 la 
sută în medie pe economie. 
Cota pe ministere, celelalte 
organe centrale și consiliile 
populare județene și al mu
nicipiului București se stabi
lește diferențiat prin planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială;

b) o cotă de pînă la 25 la 
sută din beneficiile peste 
plan obținute prin reducerea 
cheltuielilor materiale și 
celorlalte cheltuieli de 
ducție ;

cj o cotă de pînă la 14 la 
sută din beneficiile peste 
plan obținute prin depășirea 
producției nete, ca urmare a 
depășirii producției fizice;

dl o cotă de pînă la 8 la 
sută din beneficiile peste 
plan obținute pe alte căi;

e) o cotă de pînă la 10 
ia sută din beneficiul peste 
plan obținut de unitatea pro-

a 
pro-

peste

cu 
depășirea exportului. Consi
liile oamenilor muncii vor 
putea stabili ca sursă de for
mare a fondului de partici
pare la beneficii pentru de
pășirea exportului o sumă 
care nu va putea depăși 1,5 
la sută din valoarea expor
tului realizat peste plan.

3. Unitățile producătoare 
care depășesc exportul be
neficiază și de fonduri în va
lută în limita a 2 la sută 
din valuta realizată peste 
plan, în vederea organizării 
de excursii colective în stră
inătate. Contravaloarea în 
lei a valutei respective se 
suportă din fondul de parti
cipare la beneficii, constituit 
la dispoziția întreprinderii 
sau, parțial ori integral, de 
către beneficiarii excursiei.

Fondurile valutare pentru 
excursii colective în străină
tate se repartizează direct 
întreprinderilor, în cadrul u- 
nei cote din fondul valutar 
total stabilit prin planul na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială, pentru 
turism. Fondurile repartizate 
pe întreprinderi pot fi folosi
te numai pentru personalul 
muncitor al acestora.

4. Fondul de participare 
a oamenilor muncii la bene
ficii se acordă integral cu 
condiția îndeplinirii produc
ției nete planificate și a pro
ducției fizice contractate. In 
cazul nerealizării acestora, 
fondul de participare se re
duce cu 1 la sută pentru fie
care procent de nerealizare 
a planului, dar nu mai mult

de materiale și forță de 
muncă în limita a 30 la sută 
din valoarea economiilor re
alizate ; pentru economiile 
la unele materiale importan
te sau deficitare, premiile 
pot fi de pînă la 50 la sută 
din economiile nete reali
zate ;

c. alte premii ce se acordă 
în anumite domenii de acti
vitate.

5. La unitățile miniere și 
la alte unități stabilite prin 

pentru acordarea fon-lege,

1.

III. — Cu privire

II. — Cu privire la folosirea fondului 
de participare a oamenilor muncii 

la beneficii

1. In raport de rezultatele 
obținute, muncitorii, tehnicie
nii, inginerii, economiștii și 
celelalte categorii de perso
nal muncitor din unitățile e- 
conomice beneficiază anual 
de venituri directe bănești 
și al+e drepturi materiale 
provenite din beneficiile rea
lizate. Sumele cuvenite indi
vidual sub formă de partici
pare, la beneficii se stabilesc 
de către consiliul oamenilor 
muncii, în condițiile prevăzute 
de lege și nu sînt plafona
te.

2. Fondul de participare la 
beneficii se repartizează de 
adunarea generală a oame
nilor muncii, în raport de 
contribuția adusă la dezvol
tarea unității, de vechimea 
în unitate, astfel:

a. cel puțin 85 la sută pen
tru întregul personal munci
tor al unității. Pentru a se 
asigura diferențierea venitu
rilor oamenilor muncii în ra
port cu contribuția adusă 
printro activitate îndelunga
tă în întreprindere, suma in
dividuală de participare la 
beneficii se stabilește în ra
port cu retribuția tarifară, la 
care se adaugă sporul de 
rechime și indemnizația de 
conducere, acolo unde este 
iazul ;

b. pînă la 5 la sută pentru 
stimularea mai accentuată a 
personalului distins cu titlul

de fruntaș în întrecere 
celorlalți oameni

și 
ai muncii 

care au avut o contribuție 
deosebită la obținerea de 
beneficii peste plan. Sumele 
acordate pe această cale se 
adaugă la cele cuvenite 
soanelor în cauză din 
de 85 la sută ;

c. pînă la 5 la sută 
tru acoperirea costului 
cursiilor colective organizate 
în cadrul fondurilor în valută 
alocate, pentru persoanele 
care au adus o contribuție 
deosebită la realizarea și 
depășirea sarcinilor de ex
port ;

d. pînă la 5 la sută pen
tru completarea fondului 
pentru acțiuni sociale.
.3. Consiliul oamenilor 
muncii poate să reducă sau 

. șă nu acorde cota de parti- 
. cipare din beneficii persoa- 

nelăr care, în cursul. anului, 
au avut deficiențe. în acti
vitate sau au săvîrșit abateri 
disciplinare.

4. în afara sumelor primite 
din participarea la beneficii, 
oamenii muncii din întreprin
deri au dreptul la premii în 
cursul anului, în condițiile le
gii, după cum urmează :

a. premii pentru realizări 
deosebite în muncă, în limita 
a 1 la sută din fondul de 
retribuire planificat ;

b. premii pentru economii

ci

per- 
cota

pen-
ex-

dului de premiere, se va lua 
ca bază valoarea producției 
nete, inclusiv a producției 
fizice planificate precum și 
beneficiul planificat.

Consiliile oamenilor mun
cii, întregul personal munci
tor din aceste unități, trebuie 
să acționeze cu fermitate în 
vederea realizării producției 
nete, inclusiv a producției 
fizice și a beneficiilor, din 
care personalul muncitor să 
obțină cote de participare 
în condițiile stabilite de lege.

la constituirea 
și folosirea fondului pentru construcții 

de locuințe și alte investiții 
cu caracter social

veniturile realizate 
unități social-cul- 

limita obiectivelor 
în planul național 
dezvoltare econo-

în scopul creării la dis
poziția întreprinderilor a u- 
nei baze materiale proprii 
care să asigure atragerea și 
permanentizarea personalului 
muncitor, condiții de trai cît 
mai bune pentru oamenii 
muncii și familiile lor, unită
țile economice vor constitui 
un fond pentru construcții 
de locuințe și alte investi
ții cu caracter social.

2. Fondul pentru construc
ții de locuințe și alte inves-

■ tiții sociale se constituie din 
beneficii, din amortizările a- 
ferente locuințelor și celor
lalte bunuri cu caracter so
cial,. din 
de unele 
turale, în 
prevăzute 
unic de
mico-socială pentru unitatea 
respectivă.

3. Sumele necesare consti
tuirii fondului pentru con
strucții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social 
se cuprind în bugetul de ve
nituri și cheltuieli al între
prinderii.

Acest fond este destinat 
construirii de locuințe pen
tru personalul muncitor, pre
cum și construirii și dotării 
căminelor muncitorești, creșe- 
lor, grădinițelor, cantine
lor restaurant și altor 
investiții cu caracter so
cial, care vor face parte 
din patrimoniul întreprinderii.

4. Construirea și atribuirea 
locuințelor se va tace sub 
controlul consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderi, 
după următorul sistem ■.

a) numărul de apartamen
te se va stabili prin planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială, pe minis
tere și celelalte organe cen
trale și locale, care le vor 
repartiza pe unitățile subor
donate în funcție de necesi
tăți și în cadrul fondurilor 
constituite în acest scop ; 
. b) construirea locuințelor 
se va realiza fie în regie 
proprie, fie prin întreprinde
rile de construcții ale consi
liilor populare sau ale altor 
organe autorizate, la cererea 
întreprinderilor beneficiare, 
în cadrul sistematizării urba
nistice, a normelor prevăzute 
și a proiectelor aprobate de 
organele în drept;

c) locuințele vor fi con
struite, de regulă, în apropi
erea unităților economice be
neficiare și vor fi gospodă
rite de acestea ;

d) repartizarea locuințe
lor se va face de către con
siliile oamenilor muncii îm
preună cu organele sindicale

și va constiui anexă la con
tractul de muncă. La înceta
rea contractului de muncă 
fără acordul unității, perso
nalul are obligația eliberării 
locuinței într-un anumit ter
men. Persoanele pensionate 
își păstrează dreptul la locu
ință, iar cele transferate în 
interesul serviciului își păs
trează acest drept în condiți
ile stabilite de consiliile oa
menilor muncii.

5. Pe lîngă construcțiile 
de locuințe ce se realizează 
din fondurile constituite în a- 
cest scop la dispoziția în
treprinderilor, se vor executa 
în continuare construcții de 
locuințe proprietate persona
lă, cu sprijin din partea sta
tului.

Construirea de către per
sonalul muncitor a locuințe
lor proprietate personală se 
va realiza după cum ur
mează :

a) numărul de locuințe va 
fi aprobat prin planul națio
nal unic de dezvoltare eco
nomico-socială, pe ministere 
și celelalte organe centrale 
și locale, care le vor re
partiza pe unitățile subordo
nate ;

b) dreptul de a primi cre
dite și de a construi locu
ința proprietate personală se 
va stabili pe baza aprobării 
consiliilor oamenilor muncii ;

c) construirea locuințelor 
se va face în regie proprie 
sau prin întreprinderi specia
lizate ale consiliilor popu
lare sau a altor organe auto
rizate.

6. Unitățile economice vor. 
putea folosi economiile ce ' 
se realizează la obiectivele 
de investiții, rezultate efec-. 
tiv după punerea în func
țiune a obiectivelor, prin su
plimentarea planului de in
vestiții sociale, pentru con 
struirea de cluburi și cantine, 
inclusiv dotarea acestora, în 
imediata apropiere a între
prinderii. La construirea clu
burilor și cantinelor se va 
pune un accent deosebit 
pe mobilizarea colectivelor 
de oameni ai muncii și în 
primul rînd a tineretului, la 
acțiuni patriotice, astfel în- 
cît cheltuielile de manoperă 
să fie reduse la maximum.

Cluburile și cantinele vor 
fi folosite de oamenii muncii 
din întreprinderi, de membrii 
lor de familie și de popu
lația din cartierul respectiv.

în cadrul cluburilor vor fi 
organizate lectorate și cena
cluri tehnice, activități cul
tural-educative și distractive, 
vizionări de filme și alte a- 
semenea activități.

IV. — Cu privire la constituirea 
și folosirea fondului pentru acțiuni sociale 

la dispoziția întreprinderii

1. Pentru a crea condiții 
ca unitățile economice să 
soluționeze direct unele pro
bleme sociale legate de sa
tisfacerea cerințelor oameni
lor muncii, întreprinderile vor 
avea la dispoziția lor un 
fond pentru acțiuni sociale.

2. Fondul pentru acțiuni 
sociale se constituie din :

a) prelevări din beneficiul 
planificat în limita sumelor 
prevăzute cu această destina
ție, stabilite pentru fiecare 
acțiune potrivit normelor și 
normativelor în vigoare ;

b) o cotă de pînă la 5 
la sută din fondul de parti
cipare la beneficii, constituit 
pe baza rezultatelor din 
anul anterior, potrivit repar
tiției stabilite de adunarea 
generală a oamenilor mun
cii ;

c) sumele reprezentînd con
tribuția datorată, potrivit le
gii, de către personalul mun
citor, pentru trimiteri la tra
tament balnear și odihnă 
și întreținerea copiilor în 
creșele și grădinițele care 
funcționează pe lîngă unită
țile respective.

3. Fondul pentru acțiuni 
sociale la dispoziția între
prinderii se utilizează, în 
condițiile legii, pentru :

a) cheltuielile pentru bile
tele de-tratament balnear și 
odihnă ;

b) cheltuielile de regie și 
hrană pentru creșele și gră
dinițele care funcționează pe 
lîngă zeitățile economice ;

c) cheltuielile de regie și 
alte 
nele

d) 
treținere și reparații și alte 
cheltuieli la căminele mun
citorești pentru tineret ;

e) cheltuielile pentru între
ținerea și funcționarea dis
pensarelor medicale din ca
drul unităților economice ;

f) alte cheltuieli s*abilite 
potrivit legii.

4. Consiliile oamenilor 
muncii pot aproba ca pen
tru personalul distins cu titlu 
de fruntaș în întrecere să 
se acorde bilete de trata
ment și odihnă cu reducere 
de 50 la sută a contribuției 
datorate de beneficiar. Nu
mărul biletelor ce pot fi a- 
cordate în aceste condiții va 
fi de cel mult 10 la sută 
din numărul total al biletelor 
repartizate. . De asemenea, 
consiliile oamenilor muncii 
pot hotărî, în condițiile pre
văzute de lege, reducerea cu 
pînă la 50 la sută a contri
buției părinților la creșe și 
grădinițe. Aceste reduceri ale 
contribuțiilor se acoperă 
din sumele alocate de la 
fondul de participare la be
neficii în vederea completă
rii fondului pentru acțiuni 
sociale.

5. întreprinderile economi
ce, precum și centralele pen
tru activitatea proprie, întoc
mesc anual un plan de veni
turi și cheltuieli pentru fon
dul destinat acțiunilor soci
ale, care face parte inte
grantă din bugetul lor de

cheltuieli pentru canti- 
restaurant;
cheltuielile pentru în-

venituri și cheltuieli. Acesta 
se supune, de către consiliul 
oamenilor muncii, spre dez
batere și aprobare, adunării 
generale a oamenilor muncii.

6. Economiile ce rezultă 
anual la planul de cheltu
ieli privind acțiunile sociale 
se reportează în anul urmă
tor cu aceeași destinație. în 
situația în care fondul pla
nificat pentru acțiuni sociale 
nu acoperă cheltuielile efec
tuate în cursul anului, dife
rența se suportă, direct din 
rezultatele financiare ale u- 
nității.

7. La unitățile economice la 
care beneficiile planificate 
nu acoperă în totalitate chel
tuielile pentru acțiuni sociale, 
prevăzute de lege, sumele 
necesare se asigură din fon
duri alocate cu această des
tinație de la bugetul de stat.

8. Consiliilor oamenilor 
muncii le revine sarcina să 
administreze și să gospodă
rească cît mai rațional fon
dul pentru acțiuni sociale, la 
dispoziția întreprinderii, pen
tru a putea satisface în mă
sură cît mai mare nevoile 
oamenilor muncii.

Toate aceste principii se 
aplică în industrie, construc
ții, agricultură, transporturi, 
cercetare științifică, proiecta
re și inginerie tehnologică, 
circulația mărfurilor și în alte 
ramuri ale economiei națio
nale.

Aplicarea acestor principii 
generale urmează să se re- ■ 
alizeze în cadrul măsurilor 
de ansamblu pentru perfec
ționarea conducerii și plani
ficării economico:îi nanei are.

Organizațiile de partid, co- 
din întreprindeii, 
oamenilor muncii

acționeze cu toată 
pentru reducerea 

a consumurilor

lectivele 
consiliile 
trebuie să 
fermitatea 
substanțială 
de materii prime, materiale, 
energie și combustibil și in
troducerea unui regim sever 
de economii în toate domeni
ile, pentru sporirea mai ac
centuată a productivității 
muncii, pentru creșterea rit
mului de înnoire și moderni
zare a produselor,, pentru a- 
plicarea rapidă în produc
ție a progresului tehnic și ști
ințific, . pentru valorificarea ’ 
superioară a tuturor resur
selor materiale/ a întregului 
potențial tehnic și uman.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român își 
exprimă convingerea că a- 
ceste măsuri vor contribui la 
întărirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, vor spori 
răspunderea oamenilor mun
cii în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan și creș
terea eficienței economice, 
care să conducă la sporirea 
sistematică a venitului națio
nal, singura sursă trainică a 
dezvoltării economice și ri
dicării bunăstării materiale 
și spirituale a poporului 
nostru, țelul suprem al poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân.

TV.

26 MARTIE

, 8,00 Sportul pentru toți ; 
8,15 Tot înainte I; 9,05 Șoi
mii patriei; 9,15 Film se
rial-pentru copii: „Comoa
ra din insulă". Episodul 5; 

/9,45 Pentru căminul dum
neavoastră ; 10,00 Viața
satului; 11,45 Bucuriile mu
zicii; 12,30 De strajă pa
triei; 13,00 Telex; 13,05 Al
bum duminical; 16,35 în
semnări de scriitor de 
Mircea Radu lacoban;
16,45 Magazin sportiv. Da- 
ciada - reportaj din faza

actuală a marii competiții 
naționale. Fotbal : A.S.A. 
Tg. Mureș — Steaua (re
priza ll-a). Transmisiune 
directă ; 17,50 Film serial : 
„Linia maritimă Onedin". 
Episodul 31 ; 18,40 Micul 
ecran pentru cei mici; 19,00 
Telejurnal; 19,20 : Reportaj 
TV: „Satul care a urcat 
muntele"; 19,40 Antena vă 
aparține — Spectacol pre
zentat’ de județul Harghita; 
20,40 Film artistic: „Sune
tul și furia". Premieră pe 
țară. Producție a studiou
rilor americane; 22,40 Te
lejurnal.

27 MARTIE

16,00 Telex. Emisiune în 
limba maghiară; 19,00 Fo
rum cetățenesc; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 
19,50 Panoramic; 20,25 Ro- 
man-foileton : ;,Familia Pal- 
liser“. Episodul 6; 21,15
Mai aveți o întrebare ; 21,40 
Caravana melodiilor cu: 
Margareta Pîslaru, Mari
na Voica, Corina Chiriac, 
Doina Limbășanu și Turi 
Ștefan; 22,00 Cadran mon
dial; 22,20 Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND casă și garaj. Strada 

Prundului, nr. 9, Petrila, lîngă 
cimitir. (150)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată a- 
duce sincere mulțumiri 
celor care au fost alături 
de ea la încercarea grea 
pricinuită de pierderea 
celui care a fost

TODEA TOMA 
un bun socru și tată, care 
a încetat din viață în ziua 
de 21 martie 1978. (159)

FAMILIA îndoliată a- o boală necruțătoare, a 
nunță cu adîncă durere, celui care a fost 
încetarea din viață, după

ROMAN FRANCISC

soț, tată, frate, socru și 
cumnat.

Amintirea lui scumpă 
va rămîne neștearsă în 
inimile noastre.

înhumarea va avea loc ; 
luni, 27 martie, ora 17, 
din strada Ion Creangă, - 
bl. 14 (Cartier Carpați 
Petroșani).

PRIETENII apropiați își exprimă regretul pentru pier
derea timpurie a iubitului lor ROMAN FRANCISC.

Condoleanțe sincere familiei îndoliate.
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