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Succese ale preparatorilorCinci întreprinderi miniere 
au extras producție peste pianCea de a doua zi a lunii februarie a fost deosebit de rodnică pentru multe colective de mineri din Valea Jiului. Și-au depășit sarcinile zilnice cinci întreprinderi miniere —■ Lupeni, Petrila, Paroșeni, Aninoasa și Dîlja.• Colectivul minei Lupeni își păstrează binemeritatul loc în fruntea întrecerii, loc ocupat prin .strădaniile tuturor formațiilor de lu

0 nouă treaptă în ascensiunea 
patriei noastre 

spre progres și prosperitateIn cel de-al treilea an ai actualului plan cincinal, cincinalul promovării largi a cuceririlor științei și tehnicii în întreaga viață social-economică, țara noastră a înregistrat o dinamică perioadă de dezvoltare, de ridicare pe o nouă treaptă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Comunicatul cu privire la îndeplinirea Pianului național unic de dezvoltare economico-sociailă a Republicii Socialiste România în 1978 .ilustrează, cu forța de convingere a cifrelor — concretizate în fapte cuprinse pe tot teritoriul patriei — caracterul realist al documentelor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, efortul nobil și neobosit al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a-1 înfătui. Realizările superioare ale principalilor indicatori, prin care se analizează o societate în contemporaneitate, au la bază traducerea în viață a măsurilor hotărîte la (Continuare in pas a 2-a)

cru. După numai două zile din luna februarie s-au extras peste plan 477 tone de cărbune.• Confirmă așteptările și colectivul de la I.M. Petrila. în aceeași zi, aici s-a extras o producție suplimentară de 208 tone. De remarcat că în cadrul întreprinderii cele mai bune rezultate le înregistrează sectoarele III și IV, ambele totalizând un plus de 500 tone.

Conferința Națională a partidului din 1977, orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu privire la transformarea acumulărilor cantitative intr-o calitate nouă.Marcat de importante e- venimente în viața soci- al-politică a țării — sărbătorirea împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, aniversarea a 130 de ani, de la revoluția din 1848 și 30 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție —, -care au stimulat activitatea tuturor oamenilor muncii —- anul 1978 a contribuit la creșterea venitului național și a- vuției naționale, aplicîn- du-se un program complex de creștere a nivelului de trai. Perfecționarea mecanismului economico- financiar, întărirea auto- conducerii și autogestiunii întreprinderilor, continuarea în ritm susținut a

Start bun au luat și preparatorii de la I.P.C.V.J. După numai 2 zile din această lună, la secțiile de praparare s-au produs și expediat către. combinatele siderurgice aproape 15 000 tone de cărbune pentru cocs și semicocs. Aceste rezultate continuă succesele remarcabile obținute în luna ianuarie, CÎnd la producția marfă s-a înregistrat o depășire de peste 2 milioane lei.
Primele 

obiective 
de investiții 
ale anului 
finalizateConstructorii și monto- rii șantierului .Petrila: al I.C.M.M. au atins în luna ianuarie stadii avansate de execuție la noua pre- parație din localitate. Deși timpul nefavorabil de la începutul anului a îngreunat mult activitatea constructorilor preparați», prin- tr-o amplă mobilizare a potențialului de care dispun, ei și-au îndeplinit sarcinile valorice., ale lunii. De asemenea, colectivul șantierului Petrila a finalizat în bursul lunii ianuarie cele dinții obiective cuprinse în planul de punere în funcțiune pe 1979, printre care O centrală t&rmică la I.M. Dîlja, care asigură apa caldă pentru baia minerilor, și trei obiective de încercări la C.C.S.M. Petroșani — o hală, un tunel metalic și o galerie de coastă pentrți experimentări.
Iemn de brad, de fag, de plop, de tei, de arin.. cîte esențe, atîtea feluri de prelucrare și de întrebuințări.Privesc- cercurile concentrice și nervurile ce străbat trupul lemnului de la un capăt la altul- Comunistul Petre Cioacă, modelor de 21 de ani în secția modelărie a 

I.U.M. Petroșani, un a- devărat ' artizan al lemnului, „ghicește" vîrsta copacului după aceste două caracteristici. îi admir chipul plin de ne- astîmpăr și cred în perspicacitatea pe care a dobîndit-o după atîția ani lucrați în secție. în acest timp, după cum ne spune, i-au trecut prin mină tot felul de esențe, a dobînd't un anumit meșteșug, și-a însu

Un alt succes îl constituie recuperarea unei cantități da peste 6000 tone de cărbune, pe seama îmbunătățirii, recuperării globale cu 0,9 puncte- Cele mai bune realizări le-au avut preparatorii de la secția Lupeni, care au expediat în plus siderur- giștilor 2000 tone de cărbune pentru cocs, ca urmare a îmbunătățirii recuperării cu 0,3 puncte.
IN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre:
Magazin duminical; 
Stop ; Faptul divers 
pe glob.

Brigada condusă de Glieorghe Ghic'oiu, una dintre brigăzile minei Dilja, care 
obține rezultate meritorii la extracția de cărbune. In imagine : schimbul condus 
de Gheorghe David. Foto ; Gh. OLTEANU

șit unele din tainele din- totdeăuna ale lemnului.Mă invită de-a lungul halei în care se nasc modelele. De fapt, ce înseamnă, înainte de toa
Artizanii lemnului

te, un model ? — l-am întrebat pe Petre Cioacă.— Nu m-am gîndit la o definiție, mi-a răspuns el. Dar cred că un model înseamnă uri tipar, un obiect, după care se realizează un alt o- biect. Dacă am face o analogie cu fotografia, modelul reprezintă negativul. Noi executăm aici diferite modele —

Cu , prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicol ae Ceaușescu a primit un mare număr de scrisori, mesaje și telegrame de felicitare din întreaga țară. Animați de cele mai fierbinți sentimente de stimă și respect, oameni ai muncii did toate județele patriei —• muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vârstnici, bărbați și femei, români, ■ maghiari, germani și de alte naționalități —. au adresat secretarului general al partidului; președintelui Republicii Socialiste România, călduroase felicitări și urări de sănătate și fericire, viață îndelungată, noî și tot mai mari succese în activitatea desfășurată în fruntea partidului și statului pentru progresul și înflorirea patriei socialiste, pentru bunăstarea întregului nostru popo-r.Tuturor celor ce i-au scris cu acest prilej sărbătoresc tovarășul Nicolae Ceaușescu le adresează următoarea scrisoare de mulțumire :
„Doresc să mulțumesc 

călduros comuniștilor, ac
tiviștilor de partid și de 
stat, organizațiilor de 
partid, de masă și obș
tești, ministerelor și insti

începînd de la roți dințate, molete și pînă la piese pentru transportoare și combine miniere — după care se toarnă piesele respective.

Trecem prin hala de producție, printre bancuri de lucru deasupra 
Aflăm că este cea mai complexă lucrare pe care a primit-o pînă în prezent secția — atît. ca dimensiune (peste doi metri), cît și ca numărcărora stau aplecați oa- de repere (peste 30). Din menii, acei oameni că- . această cauză. au , fost rora, foarte simplu, 11 se mobilizate toate efortu-, rile pentru executarea ei în timp și de cea mai bună calitate. Oameniispune modelări. Cu dalta într-o mină, cu ciocanul în cealaltă, cu rindeaua sau rașpila, parcă desăvârșind o operă pe care marii sculptori au lăsat-o neterminată. Căci, intr-adevăr, ceea 

tuțiilor de stat, tuturor oai 
menilor muncii de Ia o- 
rase și sate care mi-au 
adresat felicitări și urări 
cu prilejul aniversării zilei 
mele de naștere. Considee 
toate aceste manifestări ca 
o expresie a prețuirii și 
încrederii întregului po
por în partidul nostru co-i 
munist care m-a eres* 
cut și m-a format ca mi
litant revoluționar și pe 
care-1 voi sluji cu credin
ță întreaga mea viață , 
ca o nouă și puternică i- 
lustrare a angajamentului 
unanim al tuturor cetățe
nilor patriei, al întregii 
națiuni de a acționa nea
bătut, în strînsă unitate în 
jurul partidului, al Comi
tetului Central, pentru a 
asigura transpunerea 
în viață a politicii 
noastre interne și externe, 
a prevederilor mărețului- 
Program de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre ' co
munism.

îmi este deosebit de plă
cut să folosesc acest pri
lej pentru a adresa, la rîn- 
dul meu, tuturor celor caro 
m-au felicitat, întregului 
nostru popor, urări de noi 
succese în activitatea vi
itoare, bucurii și satisfac
ții în muncă și în viață, 
multă sănătate și fericire".

NICOLAE CEAUSESCU

ce fac ei aici este o a- devărată artă.— Executăm o lucrare complexă, continuă discuția Petre Cioacă, șeful brigăzii de. modelări. Este vorba de capacele și brațele combinei introdusă în fabricație la I.U.M.P.

au - înțeles acest lucru.
Valeriu COANDRA.Ș

(Continuare în pag a 2-a)
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Examen la „Mecanisme și organe de mașini", la ‘IMP. Foto: Șt. NEMECSEK

A apărut

„Tribuna muncii de partid"

Artizanii lemnului 0 nouă treaptă în ascensiunea patriei noastre
• (Urmare din - pag. 1)Peste tot, în secție, se lucrează cu atenție, oii o precizie milimetrică. Ion OroSz, o veche cunoștință prezentată cititorilor cu un prilej anterior, împreună cu llie Dotare, mînuiesc cu precizie compasul, echerele și raportoarele, trasează pe fața netedă a lemnului, conturul modelului desenat pe hîrtie. în- tr-o altă parte a atelierului, Vasile Popa dirijează colții metalici ai ferăstrăului electric pe conturul desenului. A- lături de el se află loan Habor, Nicolae Crișan și Francisc Kelemen. Toți patru execută operația de decupare. Mai încolo, așchiile spiralate zboară din cuțitul strungului, încîrligîndu-se la picioarele noastre. Facem cunoștință cu Daniel Fa- luveghi, decanul de virată al secției, care execută la strung butucii și ma- selații piesei. întocmai cu desenul. La mașina de rindelqt și întreptat, deși sînt tineri — Ion Cuteanu, Ion- Sînzian, A- lexandru Florescu și Du-
•••••••••••••••••••••••••••• •••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Democrația socialistă — formă superioară a democrației prin care se asigură in fapț participarea poporului la conducerea societății, democrația socialistă se întemeiază pe exercitarea puterii politice de către oamenii muncii pe proprietatea socialistă a- supra mijloacelor de producție, pe unitatea intereselor fundamentale, pe a- sigurarea exercitării e- fective, reale, a unor largi drepturi și libertăți cetățenești.Direcțiile dezvoltării și perfecționării democrației socialiste sînt: creșterea rolului conducător al P.C.R. in conducerea . științifică a întregii vieți sociale ; creșterea rolului organizațiilor componente ale F.U.S. ; participarea directă a oamenilor muncii la adoptarea deciziilor ; adunările generale și activitatea C.O.M. ; dezbaterea publică a proiectelor de. legi ; congrese și consfătuiri naționale și pe domenii ; vizite de lucru ale conducerii de partid în județele țării ; creșterea rolului statului in conducerea șt ințifică a tuturor domeniilor vieții sociale; dezvoltarea funcțiilor legislative și de control ale M-A.N-, ale ori ganelor de stat. In întreaga sa activitate, conducerea partidului nostru pornește de la convingerea că hotărârile care privesc viitorul țării, programul diferitelor sectoare ale vieții economice §i spirituale trebuie chib

Triitru Grunță au sarcini deosebit de mari, pentru îndeplinirea cărora depun - -multă pricepere și pasiune.După cum ne informează comunistul Petre Cioacă, majoritatea reperelor se află în stadiul final al execuției. Am văzut cum se face ultima „toaletă" a pieselor. După ce au fost finisate cu hîrtie știricită urmează _..ghipsuitul șivopsirea- Două femei harnice, singurele din această brigadă — Valentina Grumezea și Veronica Cioclei — astupă cu ghips porozitățile rămase și apoi le acoperă eu o vopsea de culoare albastră.Mă despart de acești oameni, adevărați orti- zani ai lemnului de comunistul Petre Cioacă, promițîndu-i că vom „ține legătura" pentru a vedea cînd va ajunge „negativul" lor la secția de turnătorie. Nu-mi iese din gînd ideea că a- cești oameni minunați fac o adevărată artă care servește creației și producției de utilaj minier.
zuite cu masele largi.In concepția partidului nostru, adunarea generală a oamenilor muncii constituie forma superioară a conducerii colective, forul prin care clasa muncitoare — în calitate de proprietar, producător și beneficiar — participă în mod organizat la conducerea activității econo- mico-soclale, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea programelor de producție, exercitarea controlului a- supra organelor de con

Democrația socialistă
Consultație în sprijinul propagandiștilor și cursanților 

din învățămintui politico-ideologic de partid

ducere. Expresie a democratismului orânduirii socialiste, adunarea generală reprezintă, totodată, un mijloc de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, de întărire a disciplinei și responsabilității lor sociale, de stimulare a inițiativei creatoare a maselor în buna gospodărire a a- vutului obștesc. Pornind de la necesitatea ‘ perfecționării în continuare a democrației, sporirii rolului maselor în conducerea nemijlocită a diferitelor forme de activitate eco- nomico-sociale s-au institu- ționailizat foruri de conducere : în 1976, primul Congres al educației po-

• (Urmare din pag. I)

Zilele -acestea a apărut numărul 4 al publicației „Tribuna muncii de partid* 1', editată de secția de propagandă a Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. Publicația cuprinde principalele hotărâri ale C.C. al P.C.R-, ale Comitetului județean de partid, precum și o serie de legi apărute în ultima perioadă.

procesului de industrializare și de dezvoltare armonioasă a tuturor. județelor țării, întărirea potențialului productiv al economiei, controlul permanent și riguros al prețurilor reprezintă pîrghi- ile principale ale succeselor din anul trecut. Comparativ cu anul 1977, creșterile sînt elocvente la principalele ramuri industriale, la produse, productivitate și cheltuieli de producție. Dincolo de cifrele impresionante ale comunicatului se află realitatea, cu o bogăție de fapte realizate prin hărnicia, responsabilitatea și pasiunea creatoare a oamenilor muncii. Numai în Valea Jiului, anul 1978 aînsemnat continuarea procesului de modernizare a tehnicii și tehnologiilor de extracție a cărbunelui (în acest sens este semnificativ faptul că luna ianuarie a acestui an s-a încheiat cu depășiri ale planului de producție), intrarea în folosință a unei «treprinderi de tricotaje începerea unor alte obiective industriale și so- ciol-culturale, au crescut
litice si al cuilturii socialiste ; 1977, Congresulconstiltilor oamenilor muncii din întreprinderile industriale, de construcții, transporturi, cercetare, proiectare și din centralele industriale — organisme ce se vor întruni periodic, re- prezentînd un cadru larg și democratic de făurire de către popor a propriului său destin.Participarea cetățenilor la conducerea societății, la soluționarea treburilor obștești se manifestă și prin variatele forme de 

afirmare a opiniei publice ; cele mai importante legi sînt supuse dezbaterii maselor înainte de a fi adoptate.Accentuarea loturilor calitative ale întregii activități presupune nu numai dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție și creșterea eficienței activității economice, promovarea fermă a progresului tehnic și obținerea de produse competitive pe piața mondială, ci și perfecționarea conducerii științifice în vederea punerii în valoare a forței maselor de oameni ai muncii, a potențialului lor creator în toate . domeniile de activitate-

Sub semnătura unor secretari de partid, cadre de conducere din unități economice și instituții ale județului nostru, 
desfacerile de mărfuri, mii de familii s-au mutat în locuințe noi, s-a dezvoltat învățămîntul, cultura, arta, ocrotirea . sănătății populației.Dezvoltarea economico- socială a României socialiste în 1978 se răsfrânge cu valențe calitative noi asupra nivelului de trai al întregului popor, a cărui fericire și bunăstare constituie țelul suprem al pollitieii partidului nostru. Acest fapt se desprinde cu putere din încheierea, înainte de termen, a programului de majorare a retribuțiilor și sporirea veniturilor țărănimii, dar și din fondurile mari alocate de stat pentru cheltuielile social-cul- turale, procesul rapid de urbanizare din țara noastră (49 la sută din populație trăiește în mediul urban).Evoluția rapidă a economiei a contribuit la consolidarea prestigiului României în lume, în repetate rînduri fiind remarcată unitatea - politicii interne cu politica internațională. Țara noastră întreține astăzi relații economice, comerciale și de cooperare economică cu 141 de state, punctele de

Autoconducereq munci
torească, categorie specifică relațiilor de producție socialiste pe o anumită treaptă a evoluției lor, exprimă ansamblul de relații — de proprietate, schimb și reparații — care se creează între producătorii socialiști, uniți în procesul producției socialiste lărgite. Totodată, autocondu- cerea muncitorească este o metodă de conducere colectivă pe bază de plan a activității economice și 

administrative, teritoriale.Âuițocondueerea a devenit forma principală prin care se realizează latura democratică a centralismului democratic în țara noastră. Ea cuprinde totalitatea formelor și metodelor de conducere colectivă și de lucru, a de- oiziilor la nivelul, unităților economice, punîndu-și amprenta asupra gestiunii economice, asupra tuturor funcțiilor unităților economice. In condițiile autoconducerii muncitorești au loc modificări și în ce privește formele de realizare a gestiunii economice, amplificîndu-se funcțiile acesteia, gestiu

sint prezentate aspecte din metodica muncii organizatorice .și de propagandă a organelor și organizațiilor de partid, a. conducerii de către partid a întregii activități economico-sociqle- în cadrul publicației mai poate fi găsit regulamentul concursului județean al propagandei vizuale, gazetelor de perete și satirice, precum și diferite date legate de evoluția unor indicatori tehnico-econo- mici la nivelul județean și național. (C. Val.).

vedere românești, expuse cu strălucire și consecvență revoluționară de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind apreciate în întreaga lume pentru mesajul de pace, securitate, colaborare și egalitate.Bilanțul rodnic al anului 1978 reprezintă un puternic stimulent pentru mineri, pentru toți oamenii muncii din Valea Jiului, hotărî ți să acționeze cu energie, mobilizați de valoroase inițiative minerești, pentru a întâmpina cu succes evenimentele acestui an — al XII-lea Congres al partidului și a 35-a aniversare a insurecției naționale armate antifasciste și anti- imperialiste. Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economaco- socială, Plenara C.C. al P.C.R. din 1 februarie determină, prin valoarea lor moral-politică și patriotică, prin măsurile adoptate, un cadru optim de dezvoltare superioară a patriei noastre în acest an hotărâtor al cincinalului, contribuind la progresul și bunăstarea țării, a tuturor fiilor ei.
nea economică în general se transformă în auto- gestiune. .Componentă organică, esențială a autoconducerii muncitorești, autogestiunea include ansamblul de pîrghii și mijloace economico-finanoiare, atribuțiile și răspunderile economice ale întreprinderilor prin care se asigură realizarea sarcinilor de plan, eficiența maximă a întregii activități economice. In acest context, autoconducerea muncitorească implică din partea organelor colective, a consiliilor oamenilor muncii, sarcina de a intensifica dezvoltarea economiei, de a gospodări cu toată răspunderea partea din a- vuția națională ce li s-a încredințat spre administrare, de a acorda atenția prioritară problemelor legate de creșterea rentabilității, de obținerea cu, mijloacele din dotare a unei producții maxime, pentru a se asigura mijloacele necesare reproducției și ridicarea nivelului de trai al poporului.Adâncirea și perfecționarea continuă a autoconducerii muncitorești, a formelor și metodelor democratice în viața economică reprezintă una dinpârghiile importante deatragere a oamenilor muncii la conducerea activității economice, de participare a întregului popor la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Ioan MARCH, 
directorul Cabinetului 

municipal de partid
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IL Pe cit de simple, pe I atât de riguros trebuie j respectate regulile privind executarea manevrei de : depășire. Viața a demonstrat ■— din păcate de nenu-, în- sol- întot- accidente și u-

prima Zj a lunii rie în Iscroni. rul Constantin cescu conducând utoturism, a-I.R.I.U.M.P., s-a gaj at în depășirea nei autobasculante timp ce din sens pus circula tar un alt Coliziunea n-a mai
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I
I
I
I
I 
I I

Șl CE 
MAȘINA

DACĂ ERA
„ȘCOALĂ" ?

I
I 
I

I
I
I
I

am semnalata-

tot nu-i
bascu- inter- ma- auto- merge mașina

I
I
I
I
I
I ducere, în timpB Afloare va sta -

i ' DeseoriJ în rubrica noastrăi bateriile — și consecințele — neacordării priorității. Unii .însă „triază" mașinile cărora le acordă prioritate du-I pă reguli cu totul originale. Dacă-i lă nu intră înI secție, că-i prea I re și... Dacă-i buz, intră, că încet. Dacă-i „școală" tot nu-i a- cordă prioritate „că-i boboc". Așa a făcut și ,I Gheorghe Afloare. Fi»| ind la volanul propriu- ' j lui autoturism, nu s-a | lăsat „călcat" pe orgo- | liiu stând la prioritate pentru un „boboc" și 'era gata-gata s-o facă i lată. Acum — adică la 
I proxima examinare — „bobocul" va lua, probabil, permisul de con- ce ' side-gur — pe dreapta uă luni.

EA CE-I BUNĂ 
BĂUTURA ?

otre- însă, lu- sînt Ce mai încăI

I

Un pahar de vin, bere, bea fiecare după ce și-a terminat burile. Alții, beau cînd încep erul, sau cînd' în timpul lucrului, te faci cu ei cînd , sînt și șoferi și I profesioniști, eonducă- ! tori ai unor mașini grele ? „Ii dai jos de la volan" — veți spune. Așa au făcut și organele de control cu Alexandru Mathe de S.U.T. Livezeni și Gursan Dolfi-Dorel I la l.C.M.M. I-aujos, pe unul de mașină măre, ,KRAZ", pe
la cu de dat pe-o uncelălalt de pe o basculantă, pentru o lună. Să aibă timp pentru „una mică".

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
Petroșani

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I 
1
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Specialiștii.. Institutului de , cercetări și proiectări pentru gospodărirea apelor au realizat un nou aparat de. concepție proprie: echipamentul multiparame- tric de control al calității' apelor. Acest modern ' e- chipament permite controlul automat a șase parame- tri : temperatura, aciditatea, conductibilitatea, nivelul apei, precum și cantitatea de oxigen dizolvat.Prin introducerea lui în sistemul național de sii- praveghere a calității apelor Se obțin economi peste. 10 milioane lei-valută.
Condițiile de temperatură și presiune existente la mari înălțimi pot fi reproduse du ajutorul unei instalații realizate de specialiștii Institutului de cercetări medicale din Cluj-Napoca. Instalația denumită „BărOcameră hipobarică", servește ia studiul mecanismului de reglare a eritropoezei (formarea de globule roșii în singe) în raport cu altitudinea. Ou ajutorul ei s-au obținut prețioase date privitoare la localizarea centrilor nervoși «ore participă la reglarea eritropoezei, rolul glandelor endocrine în acest proces. stabilirea hormonului ce ia naștere în anumite condiții și care contribuie la formarea globulelor ro-

5

I
l■■ 1
î

Printre cele mai recente realizări ale industriei noastre electronice se numără și calculatorul de facturat și contabilizat „Felix FC96", executat după o ■tehnologie originală de către specialiștii Institutului de cercetări pentru, tehnica de calcul din Capitală. Acest aparat — ca și tipurile anterioare FC 32, FC 64 și FC 128 — este destinat, în special,, aplicațiilor fi- nanoiar-contabile și tehnico-științifice care necesită un document imprimat. Calculatorul poate fi însă utilizat își în alte scopuri, fără a impune condiții speciale, de instalare sau un personal calificat în mod special.Procesorul care stă la baza lui FC 96 este compus din cinci unități: unitate de comandă, aritmetică, memorie operativă, memorie fixă programabilă și unitate de comandă periferică.
♦—---------Specialiștii de la Institutul de cercetări pentru apicultura au realizat, după cum s-a mai anunțat, preparatul medicamentos „Diagvar" (Sineacar), folosit în diagnosticul și tratamentul varroozei.Preparatul, brevetat ea o invenție de o deosebită importanță, a fost prezentat și s-a bucurat de o largă apreciere la schimburile internaționale de experiență din R.P- Bulgaria și U.R.S.S. și la seminarul de varrooză, organizat în acest an în țara noastră de Institutul internațional de tehnologie și economie apicolă al Apimondiei, în colaborare cu Asociata crescătoriilor de albine și Oficiul internațional de epizotii, la care au participat specialiști din 19 țări.

Pastile cu... vînători și pescaririme considerabilă ? — Aș, celălalt pantof.Doi vânători povestesc:— ...Căprioara o zbughi pe potecă. Pun pușca la ochi, vreau să trag dar din stingă apare alta... Pînă la urmă le-am pierdut pe amândouă.— Evident. Nu știați, proverbul eu „Cine fuge după doi iepuri de nici unul" ?— Ba da, dar eă e valabil și oare.
nu prin-nu știam la eăpri-

— Cîinele meu e de inteligent îneît după ce am tras fără să nimeresc nici O potîrni- che, el mi-a adus totuși una. Destul de durdulie.— Ei, asta nu-i’ nimic, numai e și practic. Ieri după primul foc mi-a dus un pantof nou- nouț și azi închipuieți... .O dropie de-o mă-
| Clinele meu nu e inteligent,
5
S
8

ații ieri

— Pun pușca la ochi și slobod două focuri : Poc, poc... Și aud în depărtare : Boc,— Ecoul ?— Nu, un poc.papagal-îl desprinse din undiță. Era un pește mare și l’rumos.— Cum ai reușit să te prinzi ? îl întrebă pescarul cu compătimire.— M-am sinucis, deșteptule, îi răspunse a- cesta.
5

c— Nu vă supărați,, întreabă un novice pe ce povestea, e ușor prins un somn ?. — Dacă ai un somnifer la îndemînă, nu. i se răspunse.
Mircea ANDRAȘ

cel de
<
5
i

f

l

REBUS • REBUSr

Scrisul în statul liber dacDupă cucerirea Daciei, ostașii Romei au distrus sistematic tot ce amintea de forța statului liber al lui Decebal. Stricăciuni i- reparabile au avut de suportat capitala și cetățile învecinate, ca urmări firești ale unor lupte înverșunate: monumenteleaflate în incinta cetăților au fost dărâmate, sparte, împrăștiate. O subunitate romană era cantonată chiar în cetate pentru a împiedica eventuala răzmeriță dacică. Tîrziu de tot, la începutul secolului XIX, fiscul austriac, minat de gîndul că ruinele adăpostesc tezaure, bani de aur, comori, trimite un grup de soldați care scormonesc fără pic de milă ruinele cetății, dislocă părți de ziduri ce încă se țineau pe picioare, răvășesc blocurile. Cu acest prilej se consemnează în raportul asupra săpăturilor, existența unor blocuri de piatră ce poartă incizate pe ele litere grecești, singure sau în mici grupuri. Numărul acestora a crescut, ales după cel de-al lea război, prin munca de cercetare a istoricilor clujeni. Astăzi se cunosc 48 asemenea semne. După o primă interpretare se părea că micile grupuri de 2—3 litere, așezate în rînduri verticale ce trebuiau citite de sus în jos (din nefericire nici un bloc nu a fost găsit în poziția lui originală) ar fi „un album solemn, un fel de pomelnic expus vederii tuturor în piațeta ce preceda sanctuarului rotund..."

rămîne o puternfcă dovadă a influenței meșterilor zidari și arhitecți veniți din i chiar de că-în Munții Orăștiei, orașele grecești or adoptarea semnelor

mai doi-

format
mare (C, Daicovieiu).Această părere privită și prin lumina altor descoperiri nu se mai poate impune azi. Potrivit unei teze mai noi, acele Jitere sînt doar niște semne de zidar pentru indicarea legăturii între piesele zidului. Folosirea lor însă

a REBUS »

■ și C. Daicovieiu, drept un înscris daco-getic cu litere latine avînd înțelesul „Decebal fiul lui Scorilo1*. Alții bazați pe studii com- paratistice, pe date de epi-
2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 

și independent

tre meșterii locali, perirea în 1954 a fragmente ceramice tind ștampila per Scorrlo" a fost diat interpretată de către șeful grupului de tători C, Daicovieiu drept un text în limba dacică scris cu litere romane. O întreagă literatură s-a născut în jurul acestei inscripții, unii au acceptat traducerea socotind-o, ca

Desco- . unor pur- „Decebaîus
ime-cerce-

\ --------------------grafie consideră că inscripția nu are nici o legătură cu regele erou. Ea arată doar că proprietarul— patron al „fabricii" de produse ceramice era . un Decebalus (nume avînd și alți purtători în antichitatea dacică nu numai regele știut), iar Scorilo este socotit drept meșteșugar-- sclav al primului. Se mai admite că la mijloc sînt doi olari asociați care își

marcau produsele cu ștampile individuale — (Dece- balus) (Per Scorilo). Oricum, textul este considerat a fi în întregime latin, dar mai important și inevitabil se impune ideea care reflectă o. realitate esențială a antichității dacice tîrziii : pătrunderea meșteșugarilor, a tehnicii romane, a scrierii, pe s-Curt a influenței romane în Dacia liberă. Am lăsat la urmă potrivit criteriului cronologic o descoperire arheologică făcută la Oc- nița, județul Vîlcea, 1973. Aici, printre vestigii prilejul găsit și r amice p revizii eripția cu liter?„regele (sau regelui ; inscripția nu este întreagă) Thiamareos". Obîrșia tracică a numelui nu poate fi pusă la îndoială. Asocierea materialelor descoperite cu două monede din timpul lui August, permit datarea descoperirii la sfîrșitul secolului I î.e.n. sau prima decadă a celei următoare.
Viorel MORARU

în alte scoase la iveală cu săpăturilor s-au trei fragmente ce- dintr-un vas de care poartă ins- grecești

Foxterieri, sorecart si
J»

ciobănești— Alo, Nae ? Aici Mi- tu. Ce faci, nu te-ai culcat, e trecut de miezul nopții.— Nu, dar cu tine ce e la ora asta ? .— Păi, cum să afară e un splendid". Peste cîîni, foxterieri, ciobănești și nu ce rase, susțin zentație formidabilă, minune dorn'Ie, Să vezi cum : ciobănesc, te-apucă Cum s-or fi adunat clinii din Petroșani în cartierul VasiJe tă, nu știu. Urlă de că-i bate cineva. Și nu de ieri, de azi. Ehe, de cînd. Dar tu de ce nu dormi ?

dorm cînd „spectacol 20 de șorecari, mai știu o repre- O , o minune! schiaună un mila, toți aici Roai- zici

— La mine e altă poveste. în „Aeroport" oîini, dar avem blocuri poroi, mai pe lingă containerele gunoi Caută „băieții", mente. „Marele mu , „York“, „Mangalița"... Vreo 30 de bucăți, grăsuni, ai cui or fi n-aș putea să-ți spun, dar grohăie pe sub geamuri de zici. să ești în imediata apropiere a unei ferme de porcine.— Alo, alo ! intervine Pe fir o a treia voce, pro-. babil vreun abonat cu-

nu sînt printre ales de neridicat din... ’78- caută ali- alb".
plat. Lăsați-le în pace. Ce să facem, sînt viețuitoare. Ele nu știu, că n-au căli-' tatea de a gîndi. Dar se ' zice că există, sau ar trebui să existe la E.G.C.L. o secție ecarisaj pare-mi-se, care se ocupă cu animalele vagaboande. Ia faceți dumneavoastră un apel la dînșii, poate mai știi...Drept pentru care— ce facem cu somnul, dormim liniștiți, sau luăm fiecare cîte un șorecar și o „man- galiță", în grijă ?

Bujor MIRCESCU

REBUSORIZONTAL : ocupat de bacilul2). întoarceri... 3) ... de mileniitoi iul pe Olimp.,, direcția pe... uimit5) Novice... 6) ...la ...Del Plata — Epitet la gură rea7) Este de apartenența u- nei nații., — ...intuite din 6) centru... 8)avionul —Bachus... 9)...ține de

1) S-a lui KochClară.., 4 )...cu So- .și cu stingă!..., — din capul locului!
...și făcut „Manivela" ...la ospețe... posesie 10) Fetele de la elementară !... — ... cu petale parfumate.

cu
lui

VERTICAL : 1) închide comori... 2) .. întărite dubitativ... — ...dar încîlcite uneori (sing.).., 3) ...și fic- tive-n semnături... 4) ...în sfîrșit I — Dese de Ia jumătatea... ! — ...lunii mai la romani 5) Aruncate 234 ! — Biroul de contracte comerciale (abr.) — Subșef!,., .inocent.. — . dar bate ouă... 7) ...eu existența determinată 8) Amari... — o dată-ntr-un sezon... 9) ...perene—' — —și o erbacee tot perenă... 10) ... surprinsă... — ...în cremă !
Ion GREU

W-o '.
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FILME
In legătură cu situația din IranLucrările Comisiei mixte 

guvernamentale româno-britanice
LONDRA 3 (Agerpres). aeronauticii, _ rnașînilori «— Vineri, la Londra s-au încheiat lucrările celei de-a- VI-a sesiuni a Corni- ’ siei mixte guvernamentale româno-britanice de colaborare economică și cooperare industrială și tehnologică- Au fost stabilite noi măsuri în vederea dezvoltării cooperării indus-' triale și a schimburilor e- conomice româno-britanice, în lumina programului convenit în cadrul dialogului Ia nivel înalt, îndeosebi în domeniile industriei electrotehnice și electronice,

aeronauticii, 'mașinilor*- unelte și instalațiilor, a- gri culturii.De asemenea, cele două delegații au purtat convorbiri privind modul de conlucrare pentru realizarea de obiective economice în terțe țări și au convenit să încurajeze. întreprinderile românești și fir
mele britanice în realizarea unor asemenea o- biective.

TEHERAN 3 (Agerpres). în cadrul unei conferințe de presă organizate la Teheran, aiatolahul Khomeiny, liderul opoziției șîi te din Iran, a anunțat că a desemnat un Consiliu revoluționar islamic. Cerînd condus ti ar să meiny
ca actualul guvern de Shahpur Bakh- demisioneze, Kho- a declarat că în

că 'propriii dar gu-
INTERVIU

AL MINISTRULUI DE 
EXTERNE AL GRECIEI
ATENA 3 (Agerpres). — într-un interviu ziarului „Athens Post", acordat 

. .. Dailyministrul afacerilor externe, al Greciei, Gheor- ghias Rallis, a subliniat că țara sa are toate le să fie satisfăcută actualul stadiu al ilor bilaterale cu balcanice.Guvernul grec, a gat ministrul, a

motive-de relați- țărileadăugat ministrul, a stabilit o atmosferă de încredere deplină și de respect reciproc cu fiecare țară balcanică.

Sesiunea Adunării 
Europei occidentale

PARIS 3 (Agerpres). — Adunarea Consiliului Europei ocidentale, întrună- , tă în sesiune la Strasbourg, ' a adoptat un document ee- rînd stipularea imprescriptibilității crimelor de război și crimelor împotriva umanității în legislația țărilor membre. în 1974, Consiliul Europei occidentale a adoptat o Convenție privind imprescriptibi-■ litatea acestor categorii de crime, dar ea a rămas practic literă moartă pentru că nici una dintre țările membre nu a ratifi-

cat-o, cu excepția Franței- , . 'Partlcipanții la sesiune au adoptat cu majoritate de voturi uri document, re- comandînd ca toate țările membre ale Consiliului să devină părți la a- ceastă convenție, pentru a împiedica orice prescriere sau dispoziție susceptibilă să împiedice urmărirea în justiție a autorilor crimelor de război sau împotriva umanității.
CEAS ELECTRONIC

Pe scurt • Pe scurt O Pe scurt

Pe for-luat
PREȘEDINTELE ITA

LIEI, Alessandro Pertini, a însărcinat sîmbătă Giulio Andreotti să meze un nou guvern.
LA BANGKOK ausfîrșit lucrările consfătuirii Comisiei economice și sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific. Au fost dezbătute probleme legate de elaborarea strategiei dezvoltării industriei în țările din regiune pe o perioadă de zece ani. Documentul final subliniază, între altele, importanța . sectorului de stat, a nificărij în creșterea i nomică.
LA VIENTIANE a < loc sesiunea comună Adunării Populare preme și a guvernului R.D.P. Laos — informează agenția VNA. După cuvin tul de deschidere ros-

pla-eco-avutaSu-

tit de Sufanuvo-ng, președintele R.D.P. Laos, pri- •Kaysone prezentatmul ministru Phomvihane a un raport cu privire la situația economică pe anul trecut și sarcinile care urmează a fj îndeplinite în anul 1979.
IN LUNA IANUARIE a acestui an, șomajul în R.F. Germania a crescut vertiginos, afect înd 1 171 400 persoane. Ratașomajului este în prezent de 5,1 la sută, față de 4,4 la sută în decembrie 1978.
LA CARACAS au loc lucrările reuniunii experți- lor guvernamentali no-americani care zează posibilitatea unei rețele de informații și documentație tehnologică în America Latină (RITLA).

lati- anali- creării

Firma elvețiană „Mon- daine Watch LTD" a pus la punct un ceas electronic echipat cu celule solare și o baterie pe bază de oxid de argint care se reîncarcă grație energiei furnizate de lumină. Față de ceasurile electronice obișnuite, noul produs prezintă avantajul unei mari durabilități a bateriei — 3 ani.
RECORD NEOBIȘNUITUn record neobișnuit pare să fi fost stabilit de poșta franceză. O citare adresată unui cui'tor din Alencon, prilejul Anului 1945, a ajuns de curînd la destinație. Expediată din Domfront, 60 de lometri de Alencon, licitarea a avut de nu mai puțin de de ani pentru a ge la destinatar. Mai bine mai tîrziu decît niciodată ...

feli-Io- eu nou
ki- fe- nevoie34 ajun-

Prognoze pesimiste

anii altele, ritm

a deficitului bugetar, a cărui reducere este obiectul unei preocupări speciale a președintelui Carter. Economiștii americani consideră că, în condițiile unei slabe conjuncturi, în pofida măsurilor adoptate de administrație, se va accentua deficitul bugetar, fiind necesare fonduri mult mai mari prin-

mi-cij se va apropia de 7 lioane de persoane.Toți experții ce sg ocupă de problemele dezvoltării economice avertizează că veridicitatea prognozelor lor este, într-o mare măsură, dependentă de tendințele viitoare ale inflației. Se consideră că, în cazul obținerii unor succese în lupta împotriva scum- •;

curînd Consiliul Revoluționar islamîc va numi un guvern provizoriu. Noul guvern — a spus Khomeiny •— va organiza un referendum pentru proclamarea republici: islamice- Aiatolahul a declarat dorește să soluționeze blemele existente mijloace neviolente, că, în cazul în carevernul nu va demisiona, va fi proclamată lupta deschisă. El a arătat că var fi stabilite contacte cu armata, pentru ca aceasta să se alăture mișcării sale și să-și retragă sprijinul a- cbrdat guvernului*.Liderul opoziției șiite a spus că rezidenților străini li se va permite să rămînq în Iran și să-și desfășoare munca lor liber, în afară de cazul în care se dovedește că acționează împotriva tereselor guvernului voluționar.

TEHERAN 3 (Agerpres); — Primul ministru al Iranului, Shahpur Bakhtiar, a declarat, într-un interviu acordat ziarului francez „Le Matin", că nu va permite aiatolahului Khomeiny să formeze un guvern provizoriu în Iran. Premierul iranian a a- firmat că a dat ordin armatei să nu tragă asupra manifestanților, dar a avertizat că „dacă demonstranții vor fi înarmați, împotriva lor Se va deschide focul, iar răspundereapentru o asemenea sit.ua-ție va reveni lui Kho-meiny".Primul ministru iraniana reafirmat faptul că ac-ceptă crearea unui guverri
ei iri- re-

de unitate națională din care să facă parte și reprezentanți ai opoziției religioase, declarînd în ;a- cest sens că „ușile rămîn deschise pentru negocieri cu opoziția".
POPULAȚIA ITALIEIPopulația Italiei este în prezent de peste 56800000 cană de locuitori Institutul Central Statistică din Roma.

GÎSCA DE 57 DE

a anunțatde
ANIîn satul Antholz, Tirol, trăiește una din din

Faptul divers 
pe glob

cele mai bătrîne., . gîște din lume. Ea are cel puțin vîrsta posesorului ei — 57 de ani. în mod normal, gîștele trăiesc pî- nă la 30 de ani. Deoarece „veterana" mai păzește și acum curtea de păsări împotriva ulilor, iar . din puncț de vedere culinar nu se mai așteaptă nici o performanță din partea ei, i s-a hărăzit să fie lăsată să moară de moarte bună. ■.

CĂTRE. .. JUPITERSonda spațială ameri- „Voyager-1", care se apropie de Jupiter cu o viteză de un milion de kilometri pe zi, va a-, tinge distanța minimă de această, pe traiectoria sa în apropierea planetei, la 5 martie, ora 12,42 GMT — a anunțat un purtător de cuvînlt al CentruîUi spațial ele Pasadena (California).
SI VEDETELE 
ÎMBĂTRÎNESC 

DA, DAR...gglebrul actor de
la

gelebn.il actor de cinema american Gary Grant, cunoscut din nu- hollywo-, luna .Rețe- i ex- pre- vîrstă nici strop de alcool, nici pic de tutun, o oră zi de înot și haltere, rest, bună dispoziție mai multă. ..

meroase filme odiene, a împlinit, aceasta, 75 de ani. ta sa pentru forma celentă în care se zintă la această respectabilă este : un un pe: în cîț
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Duminică, 4 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie : Cianura și picătura de ploaie. Republica: Urmăriți fără vină; Unirea: Principiul dominoului.PETRILA : Aurul lui Mackenna, seriile I-II.LONEA : întoarcerea proscrișilor.ANINOASA : Rocco și frații săi, seriile I-II.VULCAN > Ecaterina Teodoroiu.LUPENI — Cultural: Acel blestemat tren blindat; Muncitoresc t Portretul unui, necunoscut.URXCANIi Iaroslav Dombrovschi, seriile I-II.
Luni, 5 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie : întoarcereaproscrișilor; Republica: Albul Bim, ureche neagră ; Unirea : Cele 4 nunți ale lui Mari- șbl.PETRILA : Zbor mortal.LONEA : Unde e apa limpede si iarba verde.VULCAN;. Adios muchachos.LUPENI — Cultural: Principiul dominoului; Muncitoresc: Portretulunui necunoscut;UR1CANI : Iaroslav Dombrovschi, seriile I-II.
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TV.
Duminică, 4 februarie8,00 Gimnastica domiciliu. 8,15 Tot înainte ! 9,10 Șoimii patriei. 9,20 Film serial pentru copito Cărțile junglei. Episodul 24. 9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 10,00Viața satului. 11,15 De strajă patriei. 13,15 Telex. 13,20 Album duminical. 14,20 Desene animate. 1'4,45 Drumuri, europene — „Comori artistice românești la Viena", 16,00 Srj . Lanka — Documentar. 16,15’ Stadion — magazin sportiv în imagini. Baschet masculin, ua — Dinamo rești. Rugby :. Scoția în celor 5 națiuni". Film serial kespeare.
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O serie de centre de cercetare economică din Statele Unite au publicat rezultatele studiilor întreprinse asupra evoluției probabile a economiei, țării în anul care a început. Presa americană scrie cu îngrijorare că prognozele respective sînt mult mai pesimiste decît în precedenți. Printre se preconizează unde creștere economică care va fluctua intre 1 și 3 la sută.Piața investițiilor va cu-' noaște în continuare o stare de stagnare, cel puțin aceasta este opinia exper- ților economiei, de la revista „Us News and World Report", care prevăd pentru anul 1979 Un spor de investiții de numai 2 la sută. Opinia exprimată de revista amintită este părtășită și de alte blicații americane, vin în dezacord cu mațiile Administrației federale potrivit cărora în acest an se va înregistra o înviorare sensibilă a tivității de investiții.
O altă problemă raportată pentru 1979 este cea

Notă externa

îm- pu- care afir-
O’C-

tre altele pentru ajutorul de șomaj. înrăutățirea situației din domeniul angajărilor este inevitabilă. Se apreciază că nivelul șomajului va spori de la 5,8 la sută — cit este în prezent — la aproximativ 6,5 la sută, din totalul forței apte de muncă. Și a- eeșteq sînt pronosticuri -optimiste", față de cele care indică un procentaj al șomajului de 7 la sută, ceea ce va însemna că armata oamenilor lipsiți de posibilitatea de a mun-

petei, se poate ajunge la o ascuțire a politicii economice, mai ales a celei financiare- Se prevede că rata creșterii prețurilor va varia între 7 ..'și 9 la sută, în afară de politica anti- inflaționistă a guvernului federal, o influență de seamă asupra formării prețurilor vor avea și alți factori cum sînt prețurile la petrol importat, precum și rezultatele anului agricol. Unii economiști nu exclud posibilitatea introducerii/ încă din 1979, a controlului obligatoriu

asupra majorării prețurilor și salariilor, însă a- ceasta va depinde în ultimă instanță de rezultatele de pînă acum ale cil antiinfloționiste.în concluzie, prinde faptul că tea economică noaște în 1979 o diminua- . re evidentă, neexcluzîn- du-se chiar posibilitatea unei noi recesiuni. Proporțiile agravării conjuncturii., vor depinde întțr-o,. măsură mai mare decît pînă acum de direcția politicii economice. Dar,, după cum subliniază „Us News and-World Report", posibilitatea de promovare a unei politicii antire- cesioniste va fi relativ limitată, datorită tendințelor puternice inflaționiste, în sfera luptei împotriva scumpirii, care continuă să fie unul dintre țelurile principale ale Administrației Carter, constată revista amintită, este greu să se ajungă la ameliorări substanțiale. Toate a- cestea confirmă prognoza pesimistă că anul 1979 va fi una din perioadele cele mai dificile ale ccbnoiniei americane.

MICA PUBLICITATE

politi-des-
în- Be- deseactivi tava. cu

G. C,

PIERDUT contract chiriere pe numele ciki Elisabeta, eliberat E.G.L. Petroșani. Se declară nul. (78).PIERDUT legitimație’ de serviciu pe numele Marin . Olga, eliberată deParoșeni. Se declară nulă. (82).PIERDUT ștampila dreptunghiulară a Asociației crescătorilor de albine — cercul Apicol Petroșani. Se declară nulă. (84).
ANUNȚ DE FAMILIE

U.E.

FAMILIA îndoliată 
anunță cu adîneă du
rere că în ziua de 1 
februarie a.c. s-a stins 
din viață scumpul nos
tru soț, tată și bunic

KONYICSKA EMERIC
pensionar, în vîrstă de 
86 de ani- înhumarea 
va avea Ioc astăzi, 
februarie 1979. 
rea scumpului 
defunct va trăi 
vie in inimile noastre. (85).

I, 4
Aminti- 
nostru 
veșnic

Ștea- Bucu- Anglia— „Turneul 17,45 Will Sha- Episodul 5. 18,3*5 Publicitate. 18,40 Micul ec-ran pentru cei mici. 19,00 Telejurnal.19.15 Reportaj Profesiunea de 19,35 Invitație la bană. Emisiune cal-distr activă. Film artistic : nereușit". Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.22.15 Telejurnal- ■
Luni, 5 februarie16,00 Telex. 16,05 Emisiune în limba maghiară. 17,00 Collegium. Emisiune despre școală și școlari. 17,55 Muncă și veselie. Reportaj realizat în satul Cîmpenița. 18,50 Tribuna telespectatorului. 19,05 Efigii lirice. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Pano-20,20 Roman- „Putere

TV :om. ca- muzi- 20,35 „Zbor

ramic. foileton: glorie". Episodul21,10 Orizont tehnieo- științific.preți popular, mondial.
fără23.21,40 Inferai cîntecului 21,55 Cadran 22,15 Telejur-
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