
PROtejARl BIN BOATS ȚÂRIE.B. UNIȚI-VÂ t

in ziarul de azi

(pag. a 3-a) 5

gospodărești 
„Vă informăm"

In lumina orientărilor stabilite de Congresul sin
dicatelor — ASIGURĂM TOATE CONDIȚIILE 
PENTRU REALIZAREA PLANULUI FIZIC 
Ac(iuni 
Rubrica

(pag. a 2-a)
O DUMINICA LA ALTADE LA

Foileton ..Visul unei nopți de... primăvară"

Știați că...
Poșta paginii

i i
I iI

DUMINICĂ, 12 APRILIE 1981ANUL XXXVII, NR. 8895

^Rezultatele obținute în încheierea decadei I impunRezultatele obținute în încheierea decadei I impun

MOBILIZARE EXEMPLARA, 
fermitate în valorificarea tuturor rezervelor 

de cărbunepentru creșterea producțieiLa încheierea primei decade a celpi de.al doilea trimestru al rinului, doar două întreprinderi miniere— Uri- canj și Bărbăteni — au putut raporta îndeplinirea^ integrală a prevederilor de plan -pentru perioada amintită, ob’,i. nind în același ți mp de- - pășiri care evidențiază încă o dată constanța preocupărilor acestor co. lective miniere pentru realizarea exemplară a planului la producția de cărbune extras. Toate t celelalte întreprinderi miniere însă au slăbit ritmul în activitatea extractivă, ceea ce a condus la neîndeplinirea integrală a sarcinilor pla- , nificate pentru această decadă.Este adevărat, minusurile unor unități miniere sînt foarte mici, și nu vor influenta în

prea mare măsură realizările lunare, cum ar li de exemplu de 6 toneCîmpu lui Neag, tone Ia I.M. Livezeni sau de 517 tone Ia I.M. Lu- peni. La alte întreprinderi însă realizările decadei vor atîrna greu în balanța rezultatelor lunii aprilie și exemplificăm, și nu pentru prima dată, cu restanțele minelor Anînoașa — c.are s-au ridicat după numai o decadă Ia a- proape 7 500 tone de cărbune — sau ale Petrila — minus tone de cărbune, tul de serios este nusul acumulat, 10 zile trecute din tă lună, de minerii Dîl- jei, minus care șește producția cată pentru o zi lă de lucru.Toate aceste nereaii-

minusurile la cariera 114

minei 5169 Des. și mi- dtipă 
aceas-depă- planifi- norma-

Termoficarea Văii Jiului

Ritmuri susținute de execuțieIn cea de-a doua săp. tămînă pe care o încheiem astăzi de la declanșarea acțiunii in sprijinul urgentării lucrărilor pe șantierul termofieării, bilanțul este încurajator. Ritmul de lucru prevăzut prin grafic a fost respectat. Au fost prezente pe șantier toate unitățile planificate. Efectivele care au executat lucrări au sporit la 1220* oameni, față de numai 711 în prima sap- tămînă. Un excavator și 7 autobasculante au asigurat _ transporturile necesarei Ca urmare rețeaua termofieării a crescut cu 658 ml. Din cele 20 de unități care au trimis pe șantier oameni și utilaje, 7 unități și-au reali

zat integral sarcina pla. nificată. Merită să fie evidențiați, pentru promptitudinea și operativitatea cu care au acționat cei 18 oameni de la C.C.S.M , care în numai 4 zile și-au efectuat integral lucrarea ce Ie-a fost încredințată. Pentru felul în care s-au achitat de. sarcini merită laude si I.P.C.V.J., Oficiul P.TiT.R., B.A.T.P.S., I.T.A. și S.D.E.E.In acest context, de. colaborare creatoare între constructor și beneficiar, este greu de înțeles, și nejustificată, atitudinea U- nor întreprinderi care
Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

In-miniere
si. dsca- aprilie slabe vreo an, un fac- din

în

zări de la nivelul treprinderilor cu cele două excepții a- mintite și evidențiate, cumulate la nivelul Combinatului minier au tarat rezultatele dei I a lunii printre cele mai realizări obținute decadă a acestuiconstituind totodată motiv serios pentru torii de conducere combinat și întreprinderi miniere de a trece la o analiză temeinică a cauzelor care au condus la aceste neîmpliniri analiză care trebuie să se soldeze cu măsuri ferme de valorificare grală, superioară a turor rezervelor de dispun colectivelemuncă pentru creșterea producției de cărbune
int®. 
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Brigada de abataj 
condusă de Vasile Me- 
reuță, de la secto
rul 111 al I.M. Aninoa- 
s», se evidențiază prin 
susținute preocupări în 
stabilizarea tinerilor. 
De la începutul a- 
nului, în brigadă 
— pe schimburile con
duse de Dumitru But- 
naru, Orest Mereuță. 
Vasile Chiriac și Maxim 
Ioan III — au fost sta. 
bilizați patru tineri, în 
timp ce alți trei munci
tori ai brigăzii sînt cu
prinși la cursurile de 
calificare organizate pe 
întreprindere. In imagi. 
ne — șeful de brigadă, 
alături de minerul șef 
de schimb Dumitru But- 
naru.

Utilaje miniere complexe 
peste prevederiColectivul secției prelucrări la rece a I.U.M. Petroșani — declarată fruntașă pe 1980 în întrecerea cu celelalte secții ale prestigioasei uzine constructoare 

de utilaje miniere din Valea Jiului — a încheiat sarcinile de plan ale trimestrului I prin realizarea tn proporție de 102 la sută a indicatorului producție 
marfă și cu 103 la sută a valorii producției nete. Au fost livrate integral, de asemenea, utilaje miniere complexe destinate întreprinderilor miniere din Valea Jiului, între care, pe primul loc se situează susținerile mecanizate de abataj construite în două variante SMA-1 și SMA-2,

MUNCA - UNICUL DRUM DE A DEVENI TU ÎNSUTIAș vrea să încep aceste rînduri mărturisind că ori de cîte ori scriu despre tovarășele noastre, despre cele care reușesc să îmbine utilul cu gingășia, expresivul cu armonia, sentimentul care mă încearcă este acela că niciodată nu reușesc să adun toate elementele descriptive necesare pentru a face portretul ideal al femeii-muncitor, al ‘ femeii-constructor de e- 
ț pocă, al femeii-comunist t din -zilele noastre./ La fel va fi probabil și ț în cazul confecționerei ( Geovaneta Gheorghian. < de Ia întreprinderea de l confecții Vulcan. Comu- 
ț nista din aceste rînduri a

pășit pe poarta fabricii din Vulcan încă din ziua inaugurării, respectiv 1 martie 1979. Acum, cînd s-au împlinit doi ani de
INSEMNĂRIlă prezența ei aici, devenirea ei ca muncitor se confundă cu devenirea întreprinderii. Știa că în tî- năra unitate pe care și-o alesese ca loc de muncă pretențiile sînt mari. Urmase înainte un curs de croitorie la clubul muncitoresc din Vulcan, pentru ca odată intrată în fabrică, să se califice în meseria de confectionerâ.

Deși auzise că este gretf. 1 că o fabrică noua pretinde și sacrificii, comunista Geovaneta Gheorghian n-a ascultat ‘decît de îndemnul inimii și chemarea propriului caracter —- așa cum afirmă — consacrîndu-se acestei meserii, deloc ușoară, dar frumoasă. „De mic copil îmi plăcea să cos, să croiesc, visînd mereu să lucrez într-o fabrică de confecții. Iată că acum visul a devenit realitate11Astăzi este pe deplin convinsă că n-a greșit a- legerea. Rezultatele obținute într-un‘ timp relativ 
loan Alexandru TATAR
(Continuare în pag. a 2-a)

încheierea bilanțului trimestrial la Termocentrala Paroșeni pune în evidență rezultate semnifica- . tivc ale strădaniilor depu
se de muncitorii energeti- cieni pentru a-și onora a- xemplar sarcinile pe acest an.Prin asigurarea funcționării la parametrii optimi a instalațiilor uzinei, realizarea promptă și în condiții de bună calitate a lucrărilor de revizii și reparații, colectivul termocentralei a reușit să realizeze graficul de putere planificat pe trimestrul I în* proporție de 101,9 la sută, ceea ce echivalează eu5 707 000 kWh energie e- lectrică produsă peste plan. De asemenea, ca urmare a măsurilor întreprinse în cadrul uzinei și la consumatori pentru reducerea consumului de energie termică, s-a obținut la acest indicator o economie de 22 318 Gcal.In aceeași perioadă, la producția globală ramura construcții mașini planul a fost depășit cu 5,3 la sută, iar numărul avariilor și incidentelor s-a redus cu 12 față de perioada corespunzătoare a anului trecut.Un alt succes al energe- ticienilor : s-a finalizat reparația capitală a cazanului nr. 2.

Maistrul e- 
lectrotnecanic 
loan lencu- 
lese de la vi
itoarea fabri
că de electro, 
aparataj Pe
troșani, lu
crează la co
nectarea unei 
moderne ma
șini de rectifi
cat din prima 
secție care va 
intra în func
țiune in pri
ma parte a 
semestrului II 
din acest an.
Foto : Șt N.

La închiderea ediției
COTĂ DECISIVĂ IN EXECUȚIA 

NOII TIPOGRAFII’ ' - - 4 -
Ieri s-a consemnat în execuția noii tipografii din 

Petroșani un stadiu semnificativ în perspectiva fina
lizării la termenul scadent a obiectivului. într-o sin
gură zi, aici au fost turnați aproape 20 mc pentru 
.monolitizarea finală a structurilor de rezistență dea
supra etajului I ai viitorului complex tipografic — 
cea niai mare cantitate de beton turnată într-o sin
gură zi. Operația a fost efectuată mecanizat, utilizin. 
du.se cu succes, pentru prima oară la acest obiectiv 
o pompă de beton — utilaj de mare capacitate intrat 
in dotarea șantierelor. Sub conducerea maistrului Ioan 
Trantea, an participat la această zi record de exe
cuție formațiile de constructori conduse de Ștefan 
Kiss — betoniști. Alexandru Kiss — dulgheri și Va. 
sile Socola — izolatori. ™!( . . <

A apărut

Tribuna muncii de partid
De citeva zile a apărut 

nr, 1/1981 al publicației 
trimestriale „Tribuna 
muncii de partid'1, edita
tă de secția de propa
gandă a Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R.' Acest număr cu
prinde o sinteză a hotă- 
ririlor de partid și de 
stat, rubrici și articole 
despre modalitățile prac
tice de conducere a eco
nomiei de către organiza
țiile de partid, aspecte 
din metodica muncii or

ganizatorice și de props- >
gandă. In cuprins se mai I
ajlă regulamentul con- J
cursului județean al pro- (
pagandei audiovizuale, al <
cabinetelor și punctelor I
de conducere politico-ide- -J
ologică, alte rubrici de I
interes general. „Tribuna <
muncii de partid", contri- '
buind la generalizarea ex- I
perienței bune din județ, 
este o publicație necesari |
în activitatea organelor și J
organizațiilor de partid ]
din Valea Jiului. I
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In lumina orientărilor stabilite de Congresul sindicatelorr

pri-

Unul din obiectivele prioritare indicate de secretarul general al partidului, tovarășulNîcolae. Ceaușescu, de la tribuna Congresului U.G.S.R. de a sta in centrul atenției- organelor și organizațiilor de sindicat, este creșterea producției interne de materii prime și resurse 'energetice- Despre modul cerni se ■ va acționa ' pentru. înfăptuirea a- cestui obiectiv de bază, corespondentul nostru voluntar Tudor Muiuță a avut o convorbire eu tovarășul Iile președinteleIui de sindicat de I.M. Vulcan, care a ticipat ca delegat Congresul U.G.S.R. dăm conținutul gului ;
— Minerilor Văii Jiu

lui le revine importan
ta sarcină de a contribui 
la asigurarea resurselor e- 
nergetice, prin creșterea 
producției de cărbune. 
Cum va acționa, în 
mina acestei sarcini, 
mitetul sindicatului 
la I.M. Vulcan ?— Așezăm la bazatregii noastre activități — de la grupele sindicale și pînă la comitetul pe întreprindere, preocuparea de a mobiliza exemplar colec-

Diaconu. comitetu- la paria Re- dialo-

Iu* 
eo* 
dein-

/

tivul minei Ia realizarea sarcinilor de plan. A- cesla este, obiectivul central al întrecerii socialiste Pe care o desfășurăm ia Un nivel superior de organizare în brigăzi și sectoare. Acționăm intens pentru asigurarea condițiilor' optime de muncă tuturor brigăzilor.
— La ce se referă con

cret crearea condițiilor 
de muncă și de realizare 
a planului?. —- Prin măsurile luate de c.o.m. și strădaniile colectivelor de muncă ' din sectoarele electromecanic transport, sînt t? funcționarea punzătoare a miniere din dotare, transportului, narea ritmică a brigăzilor cu vagonete goale și materiale. Acționăm pentru a stimula inițiativa minerilor. a maiștrilor și tuturor oamenilor Tnun- cii din întreprindere pentru a veni — în adunările grupelor sindicale, în ședințele de c.o.m., audiențe, discuții la cornițele de secție etc. — cu noi propuneri și sugestii pentru rezolvarea eficientă a problemelor ce le ridică producția. întărirea asis-

IX XU asigură- cores- utilajelor a aprovlzfo-
și

tenței tehnice pe schimburi activizarea comisiilor .pe domenii de activitate, a inspectorilor obștești cu probjemete protecției muncii, tensificarea muncii litico.educative sînt asemenea direcții oritare ale activității de sindicat în care acționăm pentru a asigura un climat optim de muncă, ordinea și disciplina, răspunderea în muncă, integrarea fermă în normele de securitate.
— Care sînt perspec

tivele realizărilor în în
trecerea cu care colecti
vul minei -întîmpină a- 
propiatele sărbători ale 
poporului nostru ?— Mina Vulcan a încheiat primul trimestru din acest an cu o depășire a planului de 8793 tone cărbune, rod al strădaniilor întregului colectiv, a unor brigăzi miniere, ca cele conduse de Florea Petrișor, Ioan Spulber, Ioan Bud, Pa- raschiv Giunescu, Calotă care dețin rile fruntașe în cerea pe sectoare, ționăm pentru dezvoltarea realizărilor din primul trimestru și a cinsti cu demnitate muncitorească ziua de 1 Mai și gloriosul jubileu al partidului.

Instantaneu de muncă 
de pe șantierul cons
trucțiilor de locuințe din 
orașul Lupeni.

Foto: Șt NEMECSEK

Mobilizare exemplară
(Urmare din pag.necesara . exempia- oamenilorextras. Este o mobilizare ră a tuturor muncii, se impune o activitate mai susținură din partea fiecărui conducător de formație de lucru pentru sporirea preocupărilor și orientarea mai judicioasă a a- acestora spre o mai bună organizare a muncii la fronturile de lucru direct productive, spre o aprovizionare ritmică și operativă a brigăzilor cu' materialele și piesele de schimb necesare, spre o folosire cît mai ciontă, intensivă a turor utilajelor din tare, și mai ales a plexelor mecanizate.Organizațiile de pa-tid, de sindicat și U.T.C., celelalte organizații masă și obștești au aceste zile mal mult ca orieînd datoria de a-șl amplifica acțiunile cucaracter mobilizator de

efi-tu.do-com-
de în

Ioan locu- între- Ac-
Ac(iiini gospodăreștiLocatarii blocurilor termice nr. 1... 10 de pe A- leea Crizantemelor din o- rașul Vulcan, prin piele acțiuni de patriotică, în rora au amenajat roase zone verzi, pentru plantatul legume-P™- “întul vegetal

tul din jurul blocurilor au curățat pămîntul rezultat din săpăturile de canalizare și termofica- re, întreaga alee fiind u- cadrul că- na din cele mai ordonate nume.straturi
am- muncă

tre cei mai harnici gospodari ai orașului. L_.w dind mult spirit civic și responsabil față de aspec-
din oraș.In imagine locatarii blocului VI, nivelează pă- 1 amenajînd Dove- straturi pentru plantatul florilor. (Text si foto I 
C. Ștefan)

lade că- cade
mi* în

întărire a ordinii și disciplinei, de folosire maximum a timpului . lucru disponibil, de tre fiecare om, de tre fiecare formație lucru.Cunoscînd puterea de muncă și de mobilizare de care minerii Văii Jiului au dat dovadă de nenumărate ori. sîntem convinși, că aceste nușuri, acumulateprimele 10 zile ale lunii, vOr fi recuperate, iar majoritatea colectivelor miniere voi- raporta încheierea lunii, cum a făcut-o și în mele trei luni ale lui, îndeplinirea și pășirea sarcinilor plan, astfel încît să prezinte la marea bătoare a muncii, de 1 Mai. cu noi succese, să ridice pe noi trepte de afirmare prestigiul mineresc în cinstea aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.

la așa pri. anu- dfidese S3F- ziua

„Straja" sau
Deservirea"

Munca-unicu! drum

(Urmare din pag. I)

de a deveni tu însuți

I.M, copil

IIDe mai bine de un an cooperativa „Deservirea" din Lupeni și-a schimbat denumirea. Era și cazul, pentru că deservirea este exact opusul la ceea, ce fac meșteșugarii pentru populație. Inițiatorii noii denumiri au preluat nu. mele masivului din apropierea Lupeniului, „Straja". Rău și derutant pentru mulți
I to- 
I to to
I

Notă

( scurt au ridicat-o în rîn- dul celor mai destoiniceI muncitoare din fabrică. ’ Recomandarea ei. de că- Itre secretara organizației de partid. Victoria Roșea,
I* dovedește că este un e- xemplu de corectitudine‘ în muncă și viață.I — Dacă am reușit să «, înving greutățile începu- I tului, aceasta o datorez ’ colectivului care m-a for- j mat și în care lucrez, pre- ’ cum și familiei. Sînt că- J sătorită. soțul meu fiind | lăcătuș mecanic la ' Vulcan. Avem un| de 11 ani. Această familie* cît și cea de a doua fami- I lie — pe care muncitoa- J rele I.C. Vulcan o for- Imăm — îmi dă optimismul și garanția că și de
I* acum încolo realizările noastre vor fi dintre cele mai bune. Realizări obți-I nute prin muncă, această

sansă unică a devenirii noastre, a întregii societăți dc astăzi.Ne-a mai vorbit despre ținuturile ei natale, comuna Pungești — Vaslui, despre colegele ei, d pre succesele pe care obține în munca de zi zi. Contribuția ei, ca a fiecărei muncitoare realizarea sarcinilor plan, a produselor pentru export (iată un element demn de luat în seamă în această întreprindere care acum doi ani nici nu exista, iar acum un an producea doar produse de probă) este evidentă. Deloc minoră. O contribuție de ] care este pe deplin cons- ■ tientă. Cu aceeași conștl- I ință cu care în urmă cu , doi ani s-a îndreptat pe ' drumul ales, U„ ______limpede și în continuu ur- ' cuș. Un drum al dăruirii I și a] împlinirilor. '

to
Ito
Ito

(Urmare din pag. Ij

' t f

Ireptat pe | Un drum I
Ito

_____ I

onore* asuma* la LM. reparti- în două

-localnici și pentru cei din afara orașului este faptul că numai la râteva ateliere și magazine fost puse firme cu denumire, „Straja", aunoua . . în,' rest, foarte multe unități alg, cooperativei încă mai au denumirea de „Deservirea". Cu o mai atentă preocupare din partea, serviciului de resort, în scurt timp tuturor unităților prestatoare de servicii aparținătoare Cooperativei meșteșugărești „Straja" Lupeni trebuie să Mi se schimbe firmele. Asta și pentru faptul că meșteșugarii ar trebui să țină mai mult la... firmă lor.
A. MICA

Termoiicarea Văii Jiului

PROGRA MUL
Universității politice și de conducere 

filiala Petroșani
Cursurile universității politice și de conducere 

anii I, II și III se desfășoară in ziua de luni, 13 apri
lie a.c., ora 17 la Școala generală nr. 1 Petroșani.

continuă să nu-și 
ze angajamentele te. Oamenii de Dîlja din 200 ml zați n-au realizatsăptămîni decît 60 ml. Iar în aceeași perioadă I.M.Livezeni din 83 ml planificați a realizat doar 12 ml... cu un excavator, a- lături de care oamenii au făcut, un simplu act de prezență. .La intervenția promptă a consiliului popular nicipal. s-a asigurat treagB cantitate de minerală solicitată constructor pentru ții la conducte,

mu. învață de izola-precum

și livrarea unor utilaje necesare echipării punctelor de termoficare. Au sosit la beneficiar 14 a- parate de contracurente fapt care permite de pe vacum atacarea pe un front larg a lucrărilor de transformare a vechilor centrale termice în puncte termi. ce. Pentru rezolvarea u- nor probleme de supra, traversări, ieri s-a trimis o comisie de specialiști ia fața locului în vederea stabilirii cu operativitate a măsurilor și soluțiilor tehnice care se impun. Pro-

bleme care păreau inițial deosebit de complicate, cum este bunăoară cea a vanelor din import, vor fi rezolvate în. cursul săptă. mînîi viitoare. Pînă la 10 mai va fi predat parțial constructorului amplasamentul îndelung discutatului tronson din zona gării Livezeni. Aceasta constituie o dovadă evidentă că atunci cînd se acționează cu fermitate și perseverență, rând e- xistă colaborare între toți factorii, cele mai complicate probleme de in

vestiții pot fi rezolvate. In prezent, datorită sprijinului primit, constructorul își poate concentra forțele și în zona cuprin. să între spitalul cipal și blocurile mes“.Termoficarea Petroșa- niului devine cu fiecare săptămînă care trece, spre satisfacția tuturor o certitudine, dar în acest scop trebuie să facem totul pentru menținerea ritmului actual de lucru și să fie folosită din plin fiecare zi -.

muni-.Her.

SIMPOZION. Ieri, la Casa de cultură din Petroșani a avut loc un simpozion cu tema „60 de ani de luptă și victorii", 
I închinat aniversării a 60 de ani de la făurirea 
I Partidului Comunist ! mân. Simpozionul a fost | organizat în colaboi-are 
I cu școala generală nr. 7 
I și urmat de un program

artistic susținut de formații de amatori.
O FRUMOASAATIVA. La I.M.sa> s-a încetățenit iniți- Aniiioa- o frumoasă inițiativă care merită să fie extinsă și în alte întreprinderi miniere. Este vorba de premierea lunară a brigăzilor de mineri care cîști- gă primul loc în întrece- Ro- rea socialistă pentru mai mult cărbune. Ieri au fost stabiliți fruntașii lunii martie, respectiv brigăzile

lexandru Gaboș, in- tr-un cadru festiv, câștigătorilor li se înmânează premii și city un original troleu.
SPECTACOL. Teatrul de stat de estradă.revis. tă Deva prezintă mîine. de la ora 17, in sala Casei de cultură din Petro- muzical- lui Pan- Popescușani fantezia umoristică „Visul dele" de Mircea

x^„, AMENAJĂRIconduse de Sava Robu, MUNCA Alexandru Mate și A- Tinerii PRIN
PATRIOTICA, din cadrul

dm a—și Ufii-'aupa-
S.T.R.A. Petroșani, dorința lăudabilă de înfrumuseța incinta tății în care muncesc declanșat o acțiunetriotică de înfrumusețare. Printre altele ca rezultat al acestor acțiuni înfrumusețare au strînse și predare de metale vechi.
Beldie);

UN NOU CURS.drul Universității ral științifice din

defost7 tone 
(Vasile

In că- cultu- Petro-

șani a fost inaugurat un C.F.R. a organizat cu nou curs. Este vorba de sprijinul Casei de cultură ciclul de expuneri intitulat „Să cunoaștem tele lumii". sta-
EXPUNERE. In sala de apel a I.M. Dîlja a avut loc vineri o expunere eu tema „Marile succese obținute de poporul nos. tru sub conducerea Partidului Comunist Român"

din Petroșani. în săptă- mîna care a trecut, o dezbatere cu tema „Politica de pace a României socialiste". Astfel de acțiuni inițiate periodic, se bucură de un real interes parlea participanților.
DEZBATERI. Grupa sindicală de la Depoul

Rubrică redactată 
Viorel STRAUȚ
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Fierul peNașterea și existența unei civilizații de un ridicat nivel nu se poate concepe în afara prelucrării și utilizării fierului. Impresionantele ziduri aflate în Munții O- răștiei — chiar acropola de pe stînca de la Peștera Bolii — au-beneficiat de existența unor unelte din fier la timpul construirii lor. Am sărăci paleta utilizării fierului de către strămoșii noștri dacă o raportăm numai la ridicarea unor ziduri. Cercetările făcute — mai ales în aria fostei capitale dacice — și la acestea intenționăm să ne referim — au dezvăluit o impresionantă varietate de unelte confecționate din fier tivind utilități în viața economică ~ agricultu
ră, cultivarea viței de vie, lemnărit și, bineînțeles, arta militară. Prelucrarea fierului presupune deja un „trecut tehnic" un „rodaj" făcut de-a lungul timpului în legătură cu extragerea altor metale, a căror temperatură de prelucrare este totuși inferioară celei a fierului, lucru exact și pentru daci. Am spune că la momentul respectiv prelucrarea fierului constituia un meșteșug „industrial de vîrf" prin problemele de ordin tehnic pe care le punea și răsunetul economi,-, a- vut la acea vreme. Să< _______

nu uităm că extragerea minereului, realizarea unei temperaturi destul de înalte, pentru separarea metalului din el, prelucrarea lupei de fier în diverse unelte, că- lirea sînt operațiuni care reclamă numeroase cunoștințe și înclinăm a crede că experiența în materie se moștenea din tată în fiu. S-a discutat mult în literatura istorică de specialitate asu-

1 'IV

tuși că în împrejurimile fostei capitale dacice există, chiar pînă în ziua de azi, mici Zăcăminte de siderit, hematii, magnetit care au fost suficiente nevoile timpului, țrivit cercetătorilor Glodâriu și Eugen roslavschi, urmele exploatări de fier clare în punctele sul Vîrtoapelor, Cununi, Dealul

conținut de carbon scoaterea acesteia clamă spargerea cuptorului. Am făcut această digresiune pentru a localiza cititorului importanța numeroaselor cuptoare sau rămășițe de in aria Sarmizegetusei. De

Fereastră deschisă spre tabloul mirific al naturii, 
spre ineîrttarea privirilor și a inimilor însetate de 
frumuseți. ' .

pentruPo- . _ . .loan cuptoare descoperiteIa- aria Sarmizegetusei.unor altfel, chiar la începutul secolului trecut, Bernard Aigler a descoperit pe panta sudică a fortificațiilor, nu mai puțin de opt asemenea cuptoare ! Cîteodată existența unor ateliere metalurgice este dezvăluită de găsirea unor lupe de fier, așa cum s-a ; în- tîmplat la Gura Timpului, Dosul Vîrtoapelor, Blidaru, Ohaba ~ Federi, Ponorici. este de prisos să tim că metalurgia fierului s-a bazat pe mangalul rezultat din lucrarea lemnului bundent în Dacia, ales în apropierea balet Analizele lografice ale de zgură arată că peratura la care ajuns, se situa 1300-1400° C, reducerii

sîntDo- Sub Strîm-
Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri

pra originii metalurgiei fierului la noi (autohtonă sau importată). In ultima vreme își face top ideea apariției simultane a unor regiuni sau. centre de prelucrare a fierului. Cît privește vechimea unor piese de fier descoperite la noi (arme și... podoabe din acest metal) ea este cu adevărat Venerabilă : sc. XII-XI î.e.n. Multă vreme s-a crezut că Ghelarul și Teliucul (de azi 1) ar fi constituit sursa de aprovizionare cu minereu pentru capitala statului dac. Desigur, o atare ipoteză nu poate, fi lesne înlătura, tă cu toată lipsa de urme care, la rîndul lor, puteau fi distruse de romani și exploatările mai tîrzii. Se pare to-

bu, Tîmpu, Muntele Bă- trîna, Meleia, etc. Obținerea fierului din minereu nu se făcea prin topire, la temperaturi greu de atins prin mijloacele tehnice ale timpului. ci folosind o modalitate zisă a reducerii. Tehnic, aceasta înseamnă dispunerea alternantă a unor straturi minereu și mangal tr-un cuptor de o recare înălțime, aprinderea primului strat de ■mangal, apoi însuflarea aerului la baza' cuptorului printr-un sistem de foi manual. La temperatura obținută, ponenții neferoși minereu se reduc.mînea o lupă spongioasă de fier cu un mie

Ponor,Nu amin-
ȘTI ATI CA...de în. oa-

con.1- din Ră-

la New York cunoscute pu- legă-
pre- a- și mai capi- meta-mostrelor tem- s-a întresuficientă minereului. Interesant este și faptul că uneori puritatea lupelor obținute atinge 99 ]a sută fier.

(Va urma)

Viorel MORARU

tură telefonică fără ca
blu ? Acesta a fost rea
lizat de Institutul “ * 
tehnic din Talin și e de 
fapt telefonul cu laser. 
Dacă două puncte situa
te la distanță de cîțiva 
kilometri unul de altul 
trebuie să fie legate prin 
telefon, nu este întotdeau
na rentabil să instalezi 
între ele o linie clasică, 
apelînd la un cablu. O 
rază laser poate să asi
gure perfect aceeași legă
tură, oferind același ser
viciu, o legătură mai 
sigură și cu un număr mal 
mic de paraziți....o englezoaică a deve- . nit campioană de înot Ia vîrsta de... 73 de ani ? Nu este nici o eroare; con- curîpd la categoria sa: 70—74 ani, Viviene Cher- riman a bătut recordul lumii ia înot pe distanța de 400 metri, realizând un timp de 7 minute 54,99 secunde. Ea a ameliorat. astfel, vechiul record cu 22,16 secunde.

...nu cu mult în urma 
cîinelui, în privința sim
țului olfactiv, se situează 
porcul ? In Franța, de 
pildă, porcii special an
trenați sînt folosiți la cău
tarea trufelor, 
ciuperci foarte 
de gastronomi.

Culese

...recent s-au făcut blic amănunte în tură cu o întîmplare stranie, care a produs multă vîlvă mai ales în rîndul oamenilor de știință ? Iată despre ce este vorba: Nick Hill, vînzător la 0 stație de benzină, avea dureri cumplite de Toate medicamentele i-au fost indicate, tratamentele urmate dovedit inutile. In din urmă, pe baza, examene radiologice au indicat prezența chist în cutia craniană, fost chirurgicale. Șpre surpriză a medicilor care îl operau, s-a dovedit că acest chist era de un minuscul făt (de geamăn) care și-a loc, fapt cu totul prinzător, tocmai în craniană a frateluiOperația s-a încheiat cu succes, iar Nick Hill și-a putuț relua activitatea. Este pentru prima oară în lume cînd se constată un asemenea caz cir asemenea localizare. Trata, tele medicale menționează cazuri asemănătoare, dar niciodată nu se po. menește de găsirea unui embrion de făt în cutia craniană. /,
...în curînd în U.R.S.S. 

va fi pus în funcțiune un 
nou dispozitiv de legă-

Poli-

cap. care toate s-au cele unor care unui i, a supus _ intervenției marea

Visul unei
reglarea de- manevrînd

z

Az o dumțnțcă^ glțg^
Colțul utilităților

Arzători pentru lipituriArzătorul poate fi executat folosind materiale și scule puține. Combustibilul utilizat este gazul din buteliile de aragaz și aerul comprimat dat de o pompă de umflat cauciucuri sau aerul colectat într-o cameră de automobil, debitul putînd fi reglat cu o clemă reglabi. lă (4). Arzătorul poate fi folosit pentru lipituri moi și tari i-eprezentînd avantajul că poate furniza o flacără de diferite forme după felul lipiturii i la o lipitură fină cum ar fi lipirea cu argint a unui inel, a unei balamale este ne- ascutl-de ochelari etc., voie de o flacără___ __tă și subțire sub forma unui ac 1 la lipirea sitor a unui obiect flacăra se poate mări ca la o lampă de benzină, re- glînd debitul de gaz și aer fără a schimba „becul" (2) ca la arzătoarele pentru sudură cu gaze. Arzătorul este compus din

cu co- mare

două țevi (1) de cupru sau alamă cu diametrul exterior de 6-7 mm și cu lungimea de 250, respectiv, 280 mm. Țeava perioară se termină un „bec" (2) lipit cu tor pe țeavă. El este forma celei din desen în secțiune. Aceasta este singura piesă care va trebui executată la strung. Gaura de 0,4 mm pe unde va ieși aerul trebuie executată faorte precis. Prin țeava inferioară va- trece gazul combustibil. Ea se termină cu un ciur de sjtă introdus forțat în gaura țevii. In lipsa sitei se poate introduce un ghe- muleț de sîrmă foarte subțire. Țevile vor fi îndoite, conform desenului, cît aproape una de alta și fi introduse într-un ner (3) din lemn. La celelalte capete ale țevilor se vor fixa furtunurile ce vin de la ceasul buteliei și pompă. Cînd se folosește pentru aer o pompă

mai vor mî-

de automobil, bitului se face mai intens sau mai puțin intens minerul pompei iar debitul gazului combustibil se reglează cu robinetul buteliei de aragaz sau cu ajutorul clemei reglabile (4) care poate li folosită și la reglarea a- erului cînd se utilizează un rezervor de aer (o cameră de automobil).
| ♦ Vasile BELDIE, Pe-
: (roșani: Nu dorim să vădemoralizăm de la prima dv. încercare de colaborare la editarea pa- e ginii de divertisment, ( de la sfîrșițul săptămî- nii. Anecdotele sînt un gen pretențios ; dacă le lipsește „sarea și piperul", adică umorul, nu au „trecere" la cititori. Tocmai ceea ce dv. nu ați izbutit Păcat! Dacă ; reușiți ceva mai bun, reveniți.

♦ Melania MUN. 
| TE4N, Petrii»: Ce s-aI întîmplat ? în compara-Iție cu prima „șarjă" de anecdote, din care cîteva reușite v-au fost pu-

blicăte, cele pe care ni le-ați trimis ulterior sînt naive, lipsite de umor. Nu le-am putut reține
Poșta paginii

pentru publicare. Mai încercați, dar feriți-vă de platitudini.

Ștefan NEMECSEK

ca. Cugetările dv. despre femei sub titlul ^Albăstrele pentru ELE", spre mîhnirea noastră, nu pot primi girul publicării (de vină-i conținutul). Cit privește careul trimis pentru rubrica Rebus, încă nu

j

«■

< Petru I. GHIDEL, Petroșani: Ne bucurăsincer încercarea dv. de a colabora cu ziarul la editarea paginii de divertisment, de dumini.

5 ,, 
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c
------------~.. ■ ■- .. .ne-am pronunțat. Am £început să ne consultăm asupra lui cu membrii cercului rebusist „Asterix" ce activează la Ca. sa de cultură Petroșani. Vă vom comunică răspunsul cercului rebusist într-o viitoare Poștă a paginii de duminica. Ar fi bine dacă ați frecventa acest cerc. V-ar prinde bine. I

S

fapt frate găsit sur- cut’a său.

un soi de 
apreciate

_ de
Ing. Ilie BREBEN

Pândele — așa.l știe 
toată, lumea — se trezise 
cu noaptea tn cap și lac 
de sudoare. Un vis urît. 
Se făcea că peste el, 
responsabilul unității, ni
merise un control.

— Poftiți facturile :... 
Am primit... a Încercat el 
amabil să „orienteze"
comisia, care — culmea! greutate ca toate greutăți. 

---- sosise într-un moment
total nepotrivit.

— Nu, nu...

nopți de... primăvară
greutate. Ce idee I Ce-o tații peste invitații, de a 
fi vrut să găsească ? Dar adăsta cîteva secunde în 
ideea s-a dovedit bună 
pentru că greutatea nu 
era... greutate, ci o buca
tă de metal cu 150 de 
grame mai ușoară...

— Cum să fie ? a sărit 
responsabilul, simțindu-și 
adrenalina în vene. E o

Vrem să 
vedem numai magaziile.

— Avem tot ce ne tre-“ 
buie, uitați rafturile; 
mărfurile sînt aranjate 
lux!... Veniți în birou să 
vă arăt... continuă respon
sabilul.

— Da, da, dar uitați < 
macaroanele astea „lux" 
au îmbătrînit, au făcut 
chiar mustăți. Termenul 
de garanție...

— Nu se poate așa ce
va, tovarășe șef !,..' Noi... 
a sărit ca ars responsa
bilul. Vă rog să poftiți la ■ 
mine în birou... a încer- ; cat el să bareze din nou ; 
drumul comisiei.

Un alt membru 
comisia controlului ob
ștesc, nedus... pe la bi
roul lui Pândele s-apu
case să cîntărească o...

din

birtul lui.
Responsabilul a ră

mas în suspensie cînd 
a văzut că un alt mem
bru din comisie desprin
sese condica din cui, O 
deschisese la întîmplare. 
Una din propunerile fă
cute de oamenii muncii 
pentru o mai bună servi
re a cumpărătorilor își 
găsise o soluție de-a drep
tul incredibilă. In drep
tul rubricii „rezolvat", 
responsabilul scrisese ne
gru pe alb: „Nu se 
țelege scrisul... !. Ce 
zolvare !

— Nu-mi convine least 
control! a explodat Pan. 
dele in somn. Vă reclam 

Un altul din comisie pus sus’! s-a auzit vocea 
pe fapte rele, care din la etaiul patru
capul locului îi căzuse 'lui ’’ ’
Pândele antipatic, „cum
părase" cîteva sticle cu 
bere care n-aveau preț. 
Cită stupoare pe tovară
șa de la casă, care a fost 
pusă în situația să-și re- 
amnitească prețul adevă
rat !...

Pândele făcea fețe.fețe, 
căpătînd o culoare din ce 
în ce mai închisă, în timp 
ce adresa comisiei Invi-

■» ». t » jm
FOILETON

■#
le! Poate așa o fi 
turnată !.,.

— Nu.i adevărat! 
sese cel care efectua 
trolul. Este un mijloc prin 
care știți, dumneavoastră... 
clienții...

fastspw- ctn* tn-

al blocului.
...Se trezise buimăcit, 

speriat de un asemenea 
vis sinistru, Își așeză o 
compresă cu apă rece pe 
frunte și medită pas cu 
pas la cele ce se întîmpla- 
seră în lumea visului. în
cepu să se bucure, chiar 
izbucni în rîs. Totul se 
petrecuse în vis.

Val. URICĂNEANU
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nerozi LiTkirezi în lu/me
Congresul al X-lea 

al P. S. U. G.
BERLIN — Trimisul A- getpres, Vasile Crișu, transmite; Sîmbătă dimineața, s-au deschis, în marea sală a Palatului Republicii din Berlin, lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Socialist finit din Germania.La congres participă a- proximativ 2500 de delegați, reprezentînd pe cei peste dotiă milioane de membri ai partidului, Sînt prezente, de asemenea, 125 de delegații de peste hotare. 'Partidul Comunist Român este reprezentat o delegație condusă varășul Ion Dincă, bru al Comitetului Executiv al C.C. alLucrările congresului au fost deschise de tovarășul Horst Sindermann, mem-

de de tome m- Politic P.C.R.
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al
Comitetu- Partidului din Germa-Comisiei revizie a

bru al Biroului Politic C.C. al P.S.U.G.Ordinea de zi a lucrărilor, adoptată în unanimitate de delegați, cuprinde :— Raportul lui Central al Socialist Unit nia ;— Raportul Centrale de P.S.U.G.’;-— Directivele celdi de-al X-lea Congres al P.S.U.G. cu privire la Planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a Republicii Democrate Germane în 
anii 1981—1985 J— Alegerea organelor de conducere ale partidului.Tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., a prezentat, la primul punct al ordinii de zi, Raportul mitetului Central. Co-

Ședința Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA .11 (Ager- pres). In prezența lui Stanislaw Kania, prim-secre- tar al C.C. ăl P.M.U.P., și a altor conducători de partid și de stat, la Varșovia au avut loc lucrările ședinței Seimului R.P. Polone.aflat o informare a guvernului tuală
Pe ordinea de zi s-aprivind situația ac- din țară, o informare asupra situației eco- rfomiei naționale, precum și alte probleme — relatează agenția PAP.Subliniind necesitatea transpunerii cu consecvență în viață a programului guvernului, general de armată Wojciech Jaruzelski, președintele Consiliului de Miniștri, a scos în evidență că se impune lărgirea sistemului de cartele, frî- narea devalorizării zlotului, sistarea acțiunilor de reglementare și creștere a salariilor. Vorbitorul a

*

FILME

UN PROCES CENTENARCînd un proces durează unul, doi, trei sau patru ani, toată lumea spune : „Iată un proces care trenează". Mai există cazuri ! Puțini știu insă că există un proces care durează de... mai bine de un secol. El are drept protagoniști multiplii descendenți ai miliardarului brazilian Faustino Correa, care își dispută o vastă moștenire. Apriga încleștare juridică are drept miză numeroasele proprietăți și bunuri imobiliare deținute de defunctul miliardar în Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia și Chile. La ora actuală, preten- denții se numără cu miile. Pentru că. înainte de a muri, în 1873, Faustino Correa, și.a legat bunurile celor 14 copii „naturali" ai săi, eu condiția însă ca partajul să se facă abia după nașterea stră-stră-nepoțilbr. Astăzi, aceștia au, la rîndul lor, nepoți, dar nenumărații avocați ai moștenitorilor rămași în viață continuă

să studieze cele 120 000 de pagini ale sarului afacerii.
„ALERTA la 
URȘII ALBI"Personalul spitalului Churchill, localitate . . _ . nordul provinciei canadiene Manitoba, a obținut

peste 
do-

din 
din cînd

ții pătrund, îndeosebi noaptea, pînă la 140 de astfel de animale periculoase.
NAPOLEON LA... 

LICITAȚIESe spune că, peNapoleon agoniza pe Insula Sfînta Elena, unul dintre credincioșii slujitori care îl însoțiseră în exil 
a tăiat patru fire de păr de pe capul imperial — scrie „Siiddeutache Zei- tung“, precizînd că prețioasele relicve au fost păstrate într-un tub de sticlă. De curînd. ele au fost vîndute la licitație la Londra (ironia soartei, desigur !), la prețul rotunjor de 65 lire sterline... firul. La aceeași licitație o pereche de ciorapi, care și ei au aparținut împă- ____ _ râtului, a fost achizițio- casă și, respectiv, de a- nată de un colecționar cu casă la servici.Era necesară o asemenea clauză specială ? Se pare că da, întrucit Churchill are reputația de a fi „capi'ala urșilor polari" : iarna, pe străzile localită-

Faptul divers 
ie gl81)bliînscrierea în contractul colectiv a unei clauze speciale, purtînd curiosul a* pelativ „Alertă la urșii albi“. în caz că se dă a- larrna, lucrătorii spitalului sînt transportați, cu bună pază, de la servici a- 535 lire sterline. Pasiunea colecțiilor este mare și, după cum se vede, costisitoare, iar personalitatea împăratului Napoleon continuă să fascineze. Și nu numai pe istorici.
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acordat o mare atenție planurilor guvernului de îmbunătățire a situației * din agricultură, mai ales rentabilității producției agricole.Președintele Consiliului de Miniștri s-a pronunțat în favoarea continuării investițiilor capitale legate de sectoarele alimentar si energetic, de modernizarea și creșterea exporturilor, a- rătînd că planul pe acest an trebuie pus în concordanță cu posibilitățile reale. „O mare însemnătate este conferită de guvern reformei economice, care reprezintă cheia pentru soluțiile de perspectivă. Guvernul consideră necesar să se înființeze Ministerul pentru problemele reformei economice", a relevat Jaruzelski, care’ a spus, în continuare : Situația din țară este proastă. Există mari perspective pentru depășirea situației economice proaste. Principalele premise le reprezintă poporul — care, în trecut, a dat, de nenumărate ori, exemple de abnegație și responsabilitate — și o- rînduirea noastră socialistă.In încheierea lucrărilor, seimul R.P. Polone a a- doptat o hotărîre în care aprobă programul de activitate a guvernului pe perioada imediat următoare — informează agenția PAP
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12 apriliePETROȘANI — 7 No
iembrie : Un ostatic în plus ; Republica : Titanic vals ; Unirea : Martorul știe mai multPETRILA; Studentul, computerul și cartofii.LONEA: Porțile dimineții.ANINOASA : Testul pilotului Pirx.

VULCAN — Luceafă
rul ; Elvis ; Muncitoresc: 
.ABBA.LUPENI — Cultural i Marfă furată ; Muncito
resc : Naufragiul.URICANI : Cuscrii.
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13 apriliePETROȘANI — 7 No
iembrie ; Marfa furată; 
Republica : Toate fetele mele ; Unirea : La răscrucea marilor furtuni.PETRILA : Studentul, computerul și cartofii.LONEA: Sezonul de catifea.' VULCAN — Luceafărul: Vom trăi șl vom vedea ; Muncitoresc : 
ABBALUPENI — Cultural: Martorul știe mai mult; Muncitoresc: Naufragiul.URICANI: Cuscrii.

TV
12 aprilie8,30' Tot înainte!9,15 Film serial pentru copii: Povestea

dragostei",9,40 Omul și sănătatea.

Viața satului. jBucuriile muzicii. I En eseu și scriitorii I români. |
De Strajă patriei.. Telex.Album duminical.Două decenii din era cosmică — reportaj documentar.> Telesport.* Rugbi ; România— Italia în Campionatul european.♦ Fotbal ; Politehnica Iași — Universitatea Craiova.> Filme inspirate din lupta P.C.R. „Car
tierul veseliei". Partea I.> Călătorii spre viitor, Concurs pionieresc.Telejurnal.Cîntarea României. Emisiune realizată de județul Argeș. Film artistic : „Mi
reasa de iunie".. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.22.40 Telejurnal.

13 aprilie16,00 Emisiune în limba maghiară.18,50 1001 de seri,19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică.19.40 Orizont tehnico-științific.Film serial TV: 
„Anul 1848“. Episodul 2.Cadran mondial.Partidului erou — cîntul inimilor noastre.Telejurnal.
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„Reuniune urgentă’1 
în problema Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). Grupul țărilor africane de la Organizația Națiunilor Unite a oficial convocarea „reuniuni urgente", a siliului de SecuritateO.N.U. în problema Namibiei.Intr-o scrisoare adresată președintelui în exercițiu al Consiliului de Securita-

cerut unei Con- al

Dar înarmați

te, Noel Dorr (Irlanda), O- lăra Otunnu, reprezentant al Ugandei și președintele în exercițiu al grupului țărilor africane, a cerut convocarea Consiliului „a- vîndu-se în vedere refuzul Republicii Sud-Africane de a aplica rezoluțiile Consiliului de Securitate referitoare la Namibia".
Realitatea mai mult de- cit austeră din ultima vreme impune femeilor ricane b modă nouă ; nuirea. armeior. Tot multe reprezentante sexului slab învață folosească de arme

atne- mi- mai ale seSă albe sau de foc pentru a se apăra de hoți sau de huligani, într-un cuvint — de autorii actelor de violență, atit de frecvente peste ocean (și in toate celelalte state occidentale, care nu rămîn mai prejos în competiția criminalității). In ziarele și revistele americane, femeile. sint sfătuite cum să cum să deși oarecare tre- c urinei, într-un o

cina se antrenează într-o tabără de luptă a KKK din Alabama (S.U.A.). Nu din teama de a fi urmăriți în justiție și-au ales membrii klanului acest loc „departe de lume". Justiția s-a. dovedit adesea destul de blîn- dă cu ei. Pur și simplu, locul are meritul de a fi „comod".Ku Klux Klanul s-a dovedit, de-a lungul vremii, o organizație vivace și ne-eradicabilă

nic al klanului, Bill Wilkinson, a făcut de curînd oficiile de „gazdă" unui grup de ziariști de la săp- tăminalul spaniol „El Pais SemanalCu acest prilej, el le-a făcut cunoștință cu cîteva dintre noile „habitudini" ale KKK. „Vă găsiți într-una din taberele de antrenament din Alabama — le-a spus, cu competența unui ghid pro-
se apere mai bine distingă un răufăcător un pașnii că tor. Dcastfel de ziar a apărut fotografie înfățișînd o femeie înarmată. Nimic neobișnuit ; la prima vedere — o lecție de autoapărare. Numai la prima vedere, căci la a doua vedere cititorul se lămurea: tînăra cu arma nu se pregătea pentru apărare, ci pentru... a- tac.Pentru a ataca pe cine ? „Pe negri, pe evrei, pe catolici, liberali, progresiști, ricani". Cot bații ce fac Klux Klan,

în 1915 ;
interzisă laînceputul a-nilor 1870, ea„a, renăscut din

Din lumea capitalului

propria cenușă" în 1915 ; dizolvată oficial la sfîrșitul anilor 1920, a reapărut la suprafață -după scurt timp. In ultimii ani. KKK cunoaște un net avînt. Ce e drept, s-au operat oarecari modificări (pe ici ipe colo, prin punctele neesențiale). KKK de astăzi nu înseamnă numai cruci de foc și spînzu- rători, sau celebrele glugi albe, ci și (mai ales) puști automate M-15. venite să înlocuiască bătrînele win- chester-uri.Astăzi nu se mai poartă cagule, ei o „ținută" mairadicali,hispano-ame-la cot cu băr-parte din Ku practică pentru asasinii ra-tînăra cu pri- siști. Personajul atotputer-

fesionist. Fiecare grup al forțelor speciale din KKK se' compune din 12 oameni, toți înarmați. Legis-. lația din Alabama autorizează vînzarea de arme", in ce privește „linia" kla- nului in 1981, Bill Wilkinson a fost cît se poate de explicit; coexistența cu negrii este imposibilă, iar segregația rasială reprezintă o necesitate vitală. Acest „credo" este susținut de „elevii" conștiincioși ai KKK cu rafale de gloanțe. Cînd proclamă „puterea albilor" sau „Dominația albilor asupra negrilor!" ei o fac cu arma îri. mină. Și nu pentru decor...

Aceleași „argumente" sînt folosite și pe bătrînul continent. De astă dată de alte organizații ale extremei drepte ce și-au făcut apariția in țările ' vest-eu- ropene, vinturînd ideologia și „metodele" de lucru ale fascismului, în croiala modernă a neonazismului, ne- ofascismului... Vechile tipare sînt însă mult prea evidente, chiar cînd ciracii încearcă să-și disimuleze„maeștrii".» In climatul nostalgiilor retro-naziste.de această dată cu trimitere sigură la vremurile franchisto-fa- langiste, nu departe de o- rașul spaniol Escorial funcționează tabăra militarizată Santa Maria del Buen Aire. Aici, grupuri pro-fasciste se antrenează. Pentru a se „destinde" după cursurile teoretice (ca la o școală în toată regula, cu lecții și profesori, cu e- levi și recreații !?), membrii acestor grupuri nu e- zită să provoace uneori încăierări cu nopulația locală. Ceea ce determină intervenția poliției, care dispersează uneori nu ha'ima- și cu orice risc. Pentru canalele dezlănțuite, ci..; victimele lor.Neofasciștii se simt în

largul lor la Escorial: aici pot acționa la „umbra" îngăduinței anumitedestul de influente. Se pare că și o parte din elementele poliției locale sînt animate de nostalgii falan- giște. Iar aceste nostalgii se materializează astăzi in acțiunile neofasciștilor. Cea mai mare parte dintre funcționarii aparatului administrativ al lui Franco îsi păstrează vechile lor posturi. Multi dintre - magistral!, sint franchiști sau „simpatizanți" ai dreptei. Așa că neofasciștii nu a se teme de justiție.Numai anul trecut, Spania au fost înregistrate 119 asasinate politice. Majoritatea victimelor acestui val terorist dezlănțuit de. „uitra-derecha" (extrema dreaptă) o formează militanții partidelor democratice și ai sindicatelor, oameni cunoscuți pentru convingerile lor progresiste de „izquierda" (stingă). Nostalgicii trecutului fran- chist sînt suficient de in- fluenți în Escorial. și chiar și în alte locuri din Spania, pentru a-i susține pe neofasciști. Cu orice preț

manifestate de cercuri politice.

auîn

zul în care democratizarea • vieții interne „ar merge prea departe".
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Mica publicitateNepoata Ștefania, nora Sinziana, fiul Ștefan, urează bunicii și mamei lor Măriși Elisabeta cu ocazia împlinirii la 13 aprilie 1981 a 75 de ani, Ia multi ani I (333)
ANUNȚURI DE FAMILIESoția, fiica, ginerele și nepoții anunță cu adîn- că durere împlinirea la 13 aprilie 1981 a unui an de la pierderea celui care a fost un bun soț, tată,, socru și bunic MICU ILARIE.Amintirea lui va ră- mîne veșnic în iniurle noastre. (318)Azi, 12 aprilie se împlinesc 13 ani de la dis. pariția iubitului nostru soț, tată, socru și bunic BOGDAN AVRAM.Nu-1 vom uita niciodată. (321)La 12 aprilie se împlinesc 6 ani de la dispariția iubitului nostru soț, tată și bunicBURDAN IOSIF.Dăruim amintirii lui flori și lacrimi, încer- cînd pentru o clipă să-l readucem în . xnemorla celor ce l-au îndrăgit. (328)Soția și copiii cu a- ceeași adincă durere a- nunță că în 12 aprilie 1981 se împlinește Un an de cind ne-a părăsit pentru totdeauna.MAXIM BRISCAN.Amintirea lui va trăi mereu în inimile noastre (330)Soția, fiicele, ginerii și nepoții amintesc celor care l-au cunoscut că la 13 aprilie 1981 se împlinește un an trist și dureros de cind a plecat pe drumul fără întoarcere cel care a fost UNTARU MARIN.Lacrimi fierbinți îi vor însoți veșnic amintirea. (332)
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