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Tinerețea orașului Uricani. Foto: Șt. NEMECSEK I

Mobilizare fermă, acțiuni hotărîte 
pentru creșterea producției

■ Patru întreprinderi miniere — Uricani, Petrila, Livezeni și Pa- 
roșeni — au extras împreună 11 200 tone de cărbune peste prevederi
le de plan.

■ Cel mai mare plus l-au în registrat minerii de la Uricani — 
4726 tone de cărbune pentru cocs

'------------------------------------ '

Patru decenii ale devenirii noastre
Ziua de 1 Mai întîmpinatâ de colectivele 

din Valea Jiului cu însemnate succese
Noi blocuri 
de locuințe 
în Uricani

Minerii Văii Jiului, an
gajați cu toată răspunde
rea muncitorească 
dezvoltarea 
tice a țării, 
de 1 Mai și 
miversare

pentru 
bazei energe- 
întîmpină ziua 
cea de a 40-a 
a Eliberării 

patriei cu fapte remarca
bile. Cărbunele extras pes
te prevederile de plan, 
prinosul muncii pline de 
abnegație, este înalta cins
tire pe care minerii o dau 
importantelor evenimente 
politice ale anului. Remar
cabile sînt succesele 
registrate de minerii 
caniului, una dintre cele 
mai importante furnizoa
re de cărbune pentru cocs 
din Valea Jiului și din 
țară. Caracteristicile esen
țiale ale activității desfă-

în- 
Uri-

șurate de formațiile de 
muncă ale acestui colec
tiv — constanța realiză
rilor și ritmicitatea depă
șirilor. Aceleași caracte
ristici le întîlnim și la alte 
două întreprinderi fruntașe 
ale Văii Jiului — Petrila 
și Paroșeni. Evidențiem 
totodată, eforturile depuse 
de minerii Livezeniului, 
dîrzenia cu care au acțio
nat pentru depășirea 
mentelor dificile cu 
s-au confruntat în 
parte a lunii, cînd 
zările înregistrate
sub nivelul sarcinilor pla-
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Antrenați în ampla în
trecere socialistă în cins
tea zilei de 1 Mai, în în- 
tîmpinarea celei de a 40-a 
aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și a Congre
sului al XlII-lșa al parti
dului, constructorii de lo
cuințe din Uricani ra
portează finalizarea unor 
noi blocuri. Este vorba 
de blocurile 16 cu 44 de 
apartamente și 21 cu 20 
de apartamente. Noile 
blocuri fac parte din an
samblul „Bucura II“, ca
re în final va cuprinde 
470 de apartamente, spa
ții comerciale la parte
rul unor blocuri și alte 
utilități tehnico-edili- 
tare. (V.S.) .

Transport operativ, eficient
în cinstea zilei de 1 Mai și a celor două mari 

evenimente ale anului, cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării și Congresul al XIII-lea al partidului, co
lectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Au
tobaza de transport a C.M.V.J. raportează realizări 
remarcabile în transportul pus în slujba creșterii 
continue a producției de cărbune.

De la tovarășul Marcel Zeicu, contabilul șef al 
întreprinderii aflăm că, în primele două decade ale 
lunii aprilie au fost transportate, în plus, 20 000 de 
tone, care au adus unității un venit suplimentar de 
peste 300 000 lei. S-au remarcat coloanele 4 — Pe
troșani (condusă de sing. Ioan Biro) și 3 — Lupeni 
(șef coloană, Gheorghe Pateșan). ,

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
și brigăzilor la sfîrșitul decadei a Il-a a lunii 

aprilie arată astfel;

I. M. Uricani
Sectorul II A — plus 900 tone; abataje frontale

— Petru Mandriș — plus 600 tone; abataje cameră 
—•. Grigore Lovîn — plus 425 tone; lucrări de pre
gătiri — Victor Mezambrovschi — lucrări, de inves

tiții (—).

1. M. Petrila
Sectorul IV — plus 1752 tone; abataje frontale

— Ștefan Alba — plus 632 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Francisc Kbvacs; lucrări 
de investiții — Constantin Borș.

1. M. Livezeni
Sectorul II — plus 2162 tone; abataje frontale

— Cristea Valache — plus 4912 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan; 
lucrări de investiții — Costache Porojniuc.

Cu sarcinile de plan depășite
Un colectiv mic, dar harnic îl constituie cel al 

secției nr. 44 autoservice Livezeni a cooperativei 
„Unirea" din Petroșani. Acest harnic colectiv și-a 
depășit lună de lună sarcinile de plan de la înce
putul' anului pînă în prezent. Pe trimestrul I, față 
de sarcinile de plan s-au prestat servicii suplimen
tare în valoare de 185 000 lei. După cum ne-a infor
mat prin telefon tovarășul Nicolae. Munteanu, șeful 
secției, planul la zi pe luna aprilie este realizat în 
proporție de peste 80 la sută. Printre cei ce s-au , 
evidențiat în depășirea sarcinilor și prin lucrări de 
bună calitate, se numără Gheorghe Staicu, Flaviu 
Sfaimoc Francisc Lazăr si Constantin Ghiță. (V.S.)
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C.M.V.J.
(Continuare in pag. a 2-a)
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Urgențe in investițiile anului 1984
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Atici chiar așa...
în fiecare primăvară, o- 

dată cu toaleta străzilor 
și cartierelor vine și rîn- 
dul „tunderii" copacilor, 
adică a curățirii lor de 
crengile crescute peste 
măsură, de aranjarea co
ronamentului lor în con
formitate cu cerințele 
esteticii citadine. Este o 
operație care nu a fost 
uitată nici anul acesta. 
Dimpotrivă, sintem in-, 
formați, că în unele locuri

Citadine

I. M. Paroșeni
Sectorul IV — plus 2262 tone; abataje frontale 

— Constantin Ciobăhoiu — plus 2304 tone; abataje 
cameră (—■); lucrări de pregătiri — Vasiie Cojoca- 
ru; lucrări de investiții — Vasiie Cerceja.

Minerii din schimburile 
conduse de Dumitru Per- 
ju, Aurel Leucă și Sigis
mund Dane, care formea
ză brigada lui Mihai Bu- 
cevschi din cadrul secto
rului Iii al minei Livezeni, 
se situează în fruntea în
trecerii socialiste de la 
l.M. Livezeni. De la în
ceputul anului și pînă in 
prezent, prin depășirea 
productivității muncii cu 
aproape 5 -tone pe post, 
origada a extras suplimen
tar sarcinilor de plan pes
te 10 000 tone cărbune.

s-a întrecut chiar șl mă
sura... Adică, ne sesizea- 
ză cîțiva cetățeni — și 
în citeva locuri, la Uri
cani, Lupeni, Vulcan 
Petroșani, am văzut 
noi - că în loc de „aran
jarea" coronamentului ar
borilor, aceștia au fost 
tunși.. chilug, adică pînă 

a la tulpină, transformîn- 
în niște cioturi ines-

(Continuare in pag. a 2.8) Foto: P. BEKE
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Și pa& a 3-a ' /g 0 duminică la alta

Pentru colectivul brigăzii de plan din primul trimes
tru au fost depășite valo
ric cu 221 000. lei și au fost 
raportate beneficii și 
nomii Ia- costurile de 
ducție.

Din valoarea totală 
68,9 milioane lei a lucrări
lor pe care le are de exe
cutat în acest an colectivul 
brigăzii 1 Petrila, în pri- 

- mul trimestru s-a realizat 
aproape o pătrime. Prin
tre principalele lucrări un-

Viorel STRĂUf

nr. -1 Petrila a Întreprinde
rii de antrepriză construc
ții- și montaje miniere Pe
troșani, prima decadă a ce
lui de-al doilea trimestru 
al. anului s-a încheiat cu 
rezultate bune. Planul lu
crărilor de construcții și 
montaje este nu numai 
realizat, ci și depășit. Cu 
toate că acestor harnici 
constructori Ie revine prin 
planul fizic o suită de lu
crări dispersate de la Lo- 
nea la Petroșani, stadiile, 
de execuție sînt satisfăcă
toare. De fapt și sarcinile

eco-
pro-

de

(Continuare in pag. a 2-a}
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' ou-r
’ tetice. Aceasta, pentru că 
I s-au tăiat și ramurile ar-
I borilor din specia celor 
I care au, adică trebuie să 
| aibă, coronamentul glo- 
| bular - bunăoară salcî-
I mii ornamentali — așa 
J'cum s-a întîmplat pe stra-

I da Cloșca din Petroșani.
In alte părți s-au tăiat 

-I pînă la tulpină ramurile 
| salcîmilor pletoși, toți a- 
I cești arbori rămînînd fără» 
j ceea ce au ei mai frumos 

j (Cont. în pag. a 2-a)
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rAcțiuni consecvente în sprijinul producției
patriotică, acțiuni, care, 
prin tradiție, se organi
zează săptămînal.

Evidențiind aceste re- 
alizări, pe tinerii Nicblae 
Purdea, Ștefan Gyulai, 
Ion Neagu, Constantin 
Colț, loan Vărbuncu, 
Constantin Robu, în frun
te cu secretarul organiza
ției Cornel Dinea, a- 
dunarea a subliniat rolul

Zilele trecute s-a des
fășurat adunarea de dare 
de seamă și alegeri în or
ganizația U.T.C. a secto
rului VI al minei Uricani 
— cea mai numeroasă și, 
totodată, organizația 

fruntașă pe întreprindere. 
Dezbaterile prilejuite de 
adunare au fost pe măsu
ra locului ce-1 ocupă în 
clasamentul hărniciei ute- 
ciste tinerii sectorului. In 
bilanțul bogat al înfăp
tuirilor raportat în a- 
dunare, a reținut atenția, 
mai ales, depășirea cu 40 
Ia sută a planului econo- 
mico-financiar al organi
zației pe anul 1983, depă
șire obținută prin masi
va participare a tinerilor; 
la acțiunile în sprijinul - 
producției — respectiv la 
descongestionarea și cu
rățirea galeriilor de-e 
lungul fluxurilor de tran
sport, la colectarea și 
sortarea diferitelor mate
riale, metalelor vechi, la 
recuperarea și recondițio- 
narea unor utilaje, piese 
etc. Din piesele recupe
rate, tinerii sectorului au 
recondiționat anul tre
cut 40 de turbine și 16 . ..
reductoare de TR-3 și au disciplinare. Apreciind

Mobilizare fermă, acțiuni hotărîte 
pentru creșterea producției■, comportării tineretului în

- producție, a participării
sale la realizarea sarcini
lor de plan și la viața 
obștească, mai mulți ute- 
ciști care au luat parte la 
discuții, între care Iosif 
Ciurcă, Constantin Robu, 
Alexandru Kelemen, Eli- 
sabeta Tapalagă, Nicolae 
Purdea au făcut o seamă 
de propuneri pentru per
fecționarea continuă a 
vieții de organizație, pen
tru diversificarea preo
cupărilor noului birou — 
în care tinerii i-au reales 
pe Cornel Dinea, secre

tarul organizației, pe Con
stantin Colț, loan Neagu 
și Geta Boboleasă — u- 
teciști vrednici, cu spirit 
de inițiativă. Tinerii au 
cerut noului birou să ini
țieze mai multe acțiuni, 
mai ales sportive, pentru 
petrecerea timpului liber, 
iar în dezbaterile ce se 
desfășoară în cadrul adu
nărilor organizației să 
fie abordate cu mai mult 
curaj problemele de via
ță specifice tineretului, 
dezbateri la care să fie 
invitate și cadre tehnice. 

Uteciștii s-au angajat 
ca în cinstea marii săr
bători a Eliberării patri- 

’ ". . ” ! integral
planul economico-financi- 

xigență în adunările ge- ar anual al organizației, 
herale ale ’ organizației a loan DUBEK

ALEGERI IN
ORGANIZAȚIILE U.T.C.

hotărîtor pentru desfășu
rarea în bune condiții a 
vieții de organizație, a 
muncii politico-educative 
în rîndul tineretului, a 
conducerii și îndrumării 

nemijlocite a activității or
ganizației de tineret de 
către comitetul de partid.

In cadrul - sectorului, 
tineretul este aproape în 
totalitate policalificat și 
participă cu interes la di
ferite forme de perfec
ționare profesională. In 
ceea ce privește starea 
disciplinară, aici se înre
gistrează cele mai puține 
absențe sau alte abateri

predat 240 tone de fier aceste rezultate, consecin
ță directă a dezbaterii ei să realizeze 
cu regularitate și cu e. 1

vechi. Aceasta denotă că 
lunar căi puțin .80 de ți
neri din cei 12(5partici
pă la acțiunile de muncă

Nici chiar ^așa...
(Urmare clin pagina 1)

—coronamentul ramurilor, un 
apărător excelent împotrî- 

: va prafului arterelor noas
tre intens circulate. Mai mult, 
dată fiind viața lor înainta- 

astfelto, unii arbori sînt 
periclitați să nu mai 
nească în vegetație.

...An de an, pentru 
bogățirea zestrei de 
deață a localităților 
tre se cheltuiesc sume mari. 
E păcat ca zelul nepricepe
rii să diminueze efectul e- 
cologic și estetic al arbore
tului citadin. (Dan STEJARU)

(Urmare din pag. 1)

nificate, eforturi care 
fost încununate de succes. 
Minerii Livezeniului au re
cuperat integral minusul 
primei decade și au înche
iat cea de a doua decadă 
cu sarcinile de plan rea
lizate și depășite cu aproa
pe 1300 tone de cărbune. 
De asemenea, remarcăm 
strădaniile depuse de mi
nerii Lupeniului, cea mai 
mare și mai mecanizată 
întreprindere a Văii Jiu
lui. In ultima perioadă, 
zilnic au obținut realizări 
superioare sarcinilor pla
nificate recuperînd aproa
pe 1000 tone de cărbune 
din minusul acumlat 
la începutul acestui 
Sporadic, din păcate,
obținut realizări peste pre.

au

de
an.
au

Aspect de muncă din 
: cadrul atelierului, sculărie 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani. In imagine lăcă
tușii Nicolae Moraru, Vio
leta Carauleanu și Arpad 
Banyasz din cadrul echi
pei conduse de Romulus 
Groza.

Foto: N. STEFAN

vederile de plan zilnice șl în balanța realizărilor com- 
minerii din Vulcan, Dîlja, binatului* la nivelul Văii
Lonea și Bărbăteni, ceea Jiului. De fapt, minusul
ce înseamnă că întreprin- combinatului este doar cu 
derile amintite au posibi
lități, au create condițiile 
necesare îndeplinirii inte
grale a sarcinilor planifi
cate. Prin eforturi susți
nute și printr-o mobiliza
re de excepție, colective
le ultimelor întreprinderi 
amintite pot și trebuie 

să-și îndeplinească sarci
nile de plan lunare.

Intr-o situație nu tocmai 
plăcută se află colectivul 
întreprinderii miniere A- 
ninoasa și Exploatarea de

Neag,cariere Cîmpu lui 
unități miniere care înre
gistrează cele mai mari 
restanțe la producția de 
cărbune extras — 10858
tone și, respectiv, 24157 
tone. Aceste cantități de 
cărbune, cele peste 35000 
tone restanță atîrnă greu

Zlasamemul
hărniciei minerești

puțin mai mare (doar 2000 
tone de cărbune) decît 
restanța înregistrată de ce
le două colective miniere 
amintite. Spre aceste do
uă unități trebuie să-și o- 
rienteze preocupările spe
cialiștii C.M.V.J, lor le 
trebuie acordat tot spriji
nul pentru a depăși greu
tățile cu care se confrun
tă. Bineînțeles, rolul pri
mordial în redresarea si
tuației revine colectivelor 
de oameni ai muncii de la 
aceste unități miniere, ca
re, în cinstea marilor e- 
venimente politice ale a- 
nului trebuie să-și reali
zeze integral prevederile 
de plan, Angajamentele a- 
sumate în întrecerea soci
alistă. - .

ver- 
noqs-

f ? II f
« ■

'Urmare din pag I)

de se constată un ritm 
susținut de execuție se nu
mără amplificarea stației 
de compresoare din incinta 
I.M. Lonea. Aici se pre
vede punerea în funcțiune 
a unui turbocompresor în 
cursul lunii noiembrie pen
tru îmbunătățirea alimentă
rii cu aer comprimat a uti
lajelor din subteran. O 
activitate susținută se des
fășoară și la instalația pu-- 
țului nr. 3 Petrila, unde am 
întîlnit echipele de mon- 
tori conduse de Petru Albu 
și Mihai Racz, care s-au 
angajat să finalizeze în de- 
vans lucrările ce le-au fost 
încredințate astfel încît la 
sfîrșitul lunii aprilie să poa
tă începe probele tehnolo
gice.

Ponderea cea mai mare a 
volumului de investiții pe 
care-1 are de realizat co
lectivul brigăzii în anul 
1984 revine formațiilor 
complexe din subordinea 
sing. Nicolae Beldeanu pen
tru finalizarea unor

« rări din cea de a doua e- 
tapă a dezvoltării și 
dernizării preparației 
Petrila. De executarea 
timp a acestor lucrări 
pinde în mod hotărîtor
bunătățirea recuperării glo
bale, realizarea ritmică a 
planului de livrare a căr-

mo- 
din 

la 
de- 
îm-

brigăzii nu sînt simple vor
be goale. In stadii de exe
cuție avansate se află a- 
menajarea silozurilor, mă
rirea capacității de epurare 
a apelor reziduale, stația 
filtrelor presă, decantoare- 
le 1 și 8.

Un important obiectiv

(Urmare din pag. I)

I. M. Vulcan
Sectorul I — plus 2033 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Buhuțan — plus 528 tone; abataje came
ră—• Mihai Dudescu — plus 1102 tone; lucrări de 
pregătiri — Pricop Ștefanache; lucrări de investiții 
— Constantin Niță. ■ . ’-9

1. M. Lonea
Sectorul IV — plus 1030 tone; abataje frontale 

— Grigore Mîndruț — plus 798 tone; «bataje ca
meră — Ludovic Repaș — plus 140 tone; lucrări de 
pregătiri — Traian Botar; lucrări de investiții (—).

bunelui pentru semicocs. 
„Sintem conștienți de răs
punderile care ne revin — 
ne-a declarat ing. Wilhelm 
Schmeider, șeful brigăzii nr.
1 Petrila — și vom depu
ne eforturi sporite pentru 
respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a °- 
biectivelor din cea de-a 
doua etapă a dezvoltării și 
modernizării Preparației“. 
Analiza stadiului de execu
ție prevăzut prin program, 
pune în evidență faptul că 
afirmațiile conducătorului

înscris printre priorități în 
cea de a doua etapă a dez
voltării și modernizării pre- 
parației îl constituie insta
lația de sortare și însiloza- 
re a cărbunelui brut. La 
acest obiectiv, care necesi
tă un mare volum de tur
nări de betoane — este vor
ba de un fel de hală lungă 
de 97 ni și lată de 27 m 
— pînă în prezent s-a ter
minat betonarea fundației 
de egalizare și a început 
turnarea radierului culoa
rului de benzi. Ritmul de

lucru nu este însă satisfă
cător. Se simte lipsa dul
gherilor și a fierarilor be- 
toniști, categorii de mese
rii cărora le revine să exe
cute un mare volum de 
lucrări. Evident că pentru 
menținerea unui ritm sus
ținut de lucru se impune, 
acum cînd condițiile de 
lucru sînt bune pe șantiere, 
dirijarea spre acest obiec
tiv a cel puțin două echipe 
— una de dulgheri și una 
de fierar-betoniști.

Finalizarea la timp a o- 
biectivelor de investiții din 
cea de a doua etapă a dez
voltării și modernizării pre- 
parației din Petrila consti
tuie o sarcină prioritară. 
Prin aceasta se va asigura 
prelucrarea superioară, pen
tru semicocs a cărbune
lui livrat de I.M. Lonea și 
I.M. Petrila. Iar colectivul 
brigăzii 1 de constructori 
al I.A.C.M.M. Petroșani 
dispune de utilajele, de 
forța necesară respectării 
termenelor de punere în 
funcțiune.

I. M. Lupenl
Sectorul IV — plus 1634 tone; abataje frontale 

Paul Grasu — plus 2000 tone; abataje cameră — 
Ion Benko — plus 132 tone; lucrări de pregătiri —
Gheorghe Beleni; lucrări de investiții — Gheorghe 
Toma.

I. M. Dîlja
Seotorul III — plus 927 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Valerian Maxim — plus 
1405 tone; lucrări de pregătiri — Emeric Radics; 
lucrări de investiții — Alexandru Levay.

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje ca

meră — Vasile Fodor — plus 270 tone; lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții — Ion Nichita.

l.M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pavel Dediu — 

plus 728 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri — Marcel Cohal; lucrări de investiții — Ion 
Suceveanu.

Exploatarea de cariere 
Cîmpu lui Neag

_______________________________________________ j

I ■ CONCURS PE ME- 
J SERII. In săptămîna care 
| urmează (24—27 aprilie) se 
Iva desfășura; la Motru, e- 

tapa pe Ministerul Minelor 
a concursului pe meserii *al 

(elevilor din liceele indus
triale și școlile profesio- 

| nale. Liceul industrial mi- 
• nier din Petroșani va fi 
| reprezentat de 7 elevi (din 
■ clasele XI și XII — mine; 
I clasele XI și XII — electro-

prinderii, cu prilejul ani
versării zilei de naștere. 
(V.S.)

■ MANIFESTĂRI E- 
DUCĂTIVE. Casa de cultu
ră din Petroșani invită 
astăzi (la ora 10) tinerii să 
vizioneze expoziția foto a 
artiștilor amatori, în con- 

__ _______ ____ o_______ ___ _____ , _______ tinuare avînd loc un pro- 
,Știința învinge" și organi- fericire cu prilejul zilei de gram de muzică de dans, 

naștere", alături de un bu- De la ora 19 se desfășoară 
chet de floră- Este vorba o seară cultural-educativă 
de o frumoasă și originală și distractivă. (T.S.) 
inițiativă a comitetului sin- ’ ~
dicatului minei de a a- l 
dresa felicitări celor 
muncesc în cadrul între-

tehnică; clasa a Xl-a — 
prepararea cărbunelui; din 
școală profesională la me
seriile preparare și electri
cieni. de mină). (T;S.)

H „ȘTIINȚA ÎNVINGE". 
Astăzi se încheie săptămîna 
educației materialist-știin- 
țifice în școlile din Vulcan, 
desfășurată sub genericul 

zată de Consiliul orășenesc 
al pionierilor. In această 
perioadă au avut loc dez
bateri, simpozioane, vizio
nări de filme, alte manifes
tări concepute atractiv,

stiinulînd participarea ele
vilor. (T.S).

:, IDEE ORIGINALĂ. 
Pe un mic panou afișat pe 
un coridor la sediul tinerei 
întreprinderi miniere Valea 
de Brazi, se pot citi urmă
toarele cuvinte de felicitare: 
„Colectivul nostru vă do
rește mulți ani, sănătate și

3 SPECTACOL MUZI- 
_ CAL-COREGRAFIC. An
ce samblul „Parîngul“ al Ca

sei de cultură a sindicate-

lor din Petroșani prezintă 
joi, 26 aprilie, la orele 17,00 
și 20,00 în sala mare a așe
zământului, spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Cîntăm cu 
drag pentru oameni har
nici". Iși dă concursul în 
cadrul manifestării și în
drăgita solistă de muzică 
populară bănățeană Ma
riana Drăghicescu, (T.Ț.)

■ PREOCUPARE. Si
tuat în stația de autobuz 
Lupeni — Centru, chioșcul 
nr. 49 al Centrului de li
brării Deva are un vad co
mercial , foarte bun. Acest 
lucru, la care se mai

daugă buna aprovizionare 
cu cărți, papetărie și jucă
rii precum și servirea 
promptă și civilizată prac
ticată de vînzătoarea Eu
genia Gaiță, fac ca realiză
rile lunare să fie depășite 
— în medie — cu vînzări 
în valoare de 30 000 -
40 000 lei. (A.T.)

Rubrică realizată de
T. SPATARU
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„Țara Jiurilor* (II)
Deși au trăit izolați in 

țara Jiurilor, adevărată 
cetate naturală in care 
puteau rezista mult, jienii 
n-au închis niciodată por- tră* unde se deschide 
țije fortărețe: lor. Drumul 
de totdeauna care lega 
ținuturile transilvănene cu 
piemontul oltean și Valea 
Dunării era cutreierat fără 
încetare de 
nimale. Au 
drum, de-a 
lor, ciobani 
transhumanță, de la mun
tenia șes și de la șes la mun
te; negustori de toate nea
murile atrași unii de aurul
și argintul 

Munților Apu
seni, alții de 

mărfurile me- 
diteraniene 
și orlenta-

ganizatâ decît gospodăria
de bază din Vale. Cei din 
Luncile Petrilei urcau pe 
Taia pină la „După Pia- 
' ‘’'I o
vale frumoasă, adevărată 
grădină; cei din actuala 
vatră a Petroșaniului și Mă- 
lăienii se retrăgeau tot 
„După Piatră* (Piatra Ro
șie) spre „Preluce", 
din Jieț și Moliviș își 
veau și ei „Piatra" lor pe 
drumul Slăveiului. Pe Jiul 
Vilcanului, erau iarăși ci- 
teva chei pină la „Cheile 
Buții* unde erau locuri si
gure de adăpost. La coli-

- bele de du
pă „chei” fie
care familie 
iși avea pre
gătit totul 
pentru rezis

te, câte veneau in porta- tență îndelungată atit pen-.' 
rile dunărene; armate și tru oameni cit și - pentru 
alți trecători, unii cu gin- animale. Unele se mai 
duri bunie, alții insă por- mențin și in zilele noastre, 
niți pe jaf. Cu cei pașnici Descoperirile arheologi- 
se schimbau mărfuri, in- ce atit din părțile gorje- 
formații, noutăți și vorbe ne cit și din Valea Streiu- 
bune, de cei porniți ....pe lui stau mărturie că omul
rele jienii se fereau fă 
cindu-se nevăzuți din 
lea lor. Drumul acesta ur
ca de la Bumbeștii de azi 
trecind prin pasul Vilcan, 
o lua prin actualele sate 
Dealul Babii și Merișor 
spre Valea Hațegului. A- 
cesta era drumul, mai u- 
șor de parcurs. Mai erau 
și alte drumuri mai ane
voioase, dar care se prac
ticau mai ales de ciobani 
și uneori de armate. Des
pre ele vom vorbi mai jos. 
Cind li se vestea apropie
rea dușmanului și ei aveau 
grija să iiu se lase sur
prinși, jienii se retrăgeau 
cu totul in dosul „posade
lor", după „chei" sau 

strimte
che-

...Pe an ce trece. Africa 
își pierde din „populația" 
sa de elefanți? Potrivit u- 
nui raport întocmit de 
specialiști, în prezent mai 

’ ........................1 de
o 

de 7 milioane 
I” tră-

titutul de hidrologie din 
Leningrad, care au elabo
rat cel mai complet „Ca
dastru al apelor din 
U.R.S.S.", au folosit și a-

științific, rămînînd deo
camdată o enigmă.

cutreierat fără 
oameni și a- 
străbătut acest 
lungul seșole- 
cu turmele in

cei 
a-

există doar 1 300 000 
elefanți, răspîndiți pe 
suprafață 
kmp. Acești „uriași’ 
iese în 35 de țări africa
ne, pe primul loc situîndu- 
se (pentru cită vreme oa
re?) Zairul, care 
postește” 370 000 
chiderme.

Știați că•••

„adă- 
de pa-

nalizat datele primite de 
la 22 000 de puncte de ob
servație din întreaga uni
une.

...Faptul că în timp de 
război, se nasc mai mulți 

tică există 3 milioane de băieți decît fete este de- 
fluvit și rîuri, precum și
2,8 milioane lacuri? : • Oa- dte: război”? El nu a putut 
menii de știință de la Ins.

date re-...Potrivit unor 
cente, in Uniunea Sovie-

numit „fenomenul anilor

fi încă explicat în mod

...Prima linie de tram
vai cu cai din lume s-a 
înființat la Paris, în anul 
1854? Iar primul tramvai 
electric a fost inventat, în 
1881, de americanul 
origine belgiană K.J. 
Depoele.

...Femeile suferă de 
uă ori mai mult decît băr
bații de pe urma depresi
unilor nervoase? Aceasta 
este constatarea făcută de 
psihiatrul Leon Eisenberg, 
de la Universitatea Har
vard (Statele Unite).

(Agerpres)

de 
van

do-

Cronică 
nerimată

(123)
4> Soțiile sînt de do

uă feluri: plictisitoare 
sau ale altora.

4 Libertatea tigrului 
este legată indeStructi- 
bil de. dreptul de a sfî- 
șia.

< Și celui ce fabri
că umbre îi trebuie lu
mină. ■

+ îmi voi iubi aproa
pele. Dar să stea mal la ; 
distanță. •'

< Și cartofii din piv
niță simt primăvara.

B. V.
Sîntem dintotdeauna 

pe aceste locuri
■ ■■■ ■ 1 Cititorii fotografiazăCititorii fotografiază

Ea — cu amprenta

IVI , uupu 
„pietri" care erau 
și abrupte. In dosul 
ilor fiecare își avea gos
podăria de rezistență: „co
libă" care era uneori mai 
puternică și mai bine or-

a trăit pe aceste meleaguri 
ca- din paleolitic.

Avînd în vedere că Va
lea Jiului nu ascunde in 
pămintul ei numai bogăția 
incomensurabilă a căr
bunelui, ci și material ar
heologic nebănuit de va
loros pentru istoria noas
tră și că municipiul Petro
șani, care îmbracă acum 
o haină nouă potrivit mă
surii pitorescului ei, ca 
să-și aștepte turiștii, con
siderăm că nu sint înde
ajuns cabanele frumoase și 
confortabile, ci e necesar 
să ie arătăm oaspeților 
că „Țara Jiurilor" cum o 
numeau bâtrînii din vechimi 
este așa cum spune tradi
ția jiană, și cum arată 
vestigiile istorice nu numai- 
cetatea cărbunelui ci și 
vatră de istorie multimile
nară.

Prof. M. JIANU

„Trei surori 
Foto: Ion BĂLOI, 

Vulcan

pigrame
RECIPROCITATE

Făcu semn că nu-i frumos 
Arătîndu-mi stratul gros. 
Eu am rămas pătruns

■ - ■ ;de caz,
pe 
obraz

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE

Privii dezorientat în jur. 
Un straniu sentiment de ne- 
adaptabilitate pune stăpîni- 
re pe el, făcîndu-l să se 
simtă încolțit din toate păr
țile. Nimerise intr-un oraș 
de pe cea de a treia planetă 
a soarelui galben, ținta mi
siunii sale spațiale. Se re
văzu cu cîteva perioade de 
timp „zeta" în urmă, o sim
plă informație care străbă- 
tea vidul cosmic cu viteze 
superfotonice. O putere rea
lă pentru care nu existau 
obstacole. Revăzu în gînd

aproape circulară, mult 
lungită, terminată cu un 
în formă de tub rotund 
lucios îl îngrozi, iar cei 
ochi uriași - extrem de
cloși - păreau că aruncă 
fulgere nimicitoare. Percepu

0- 
bot

Ș« 
doi 
sti-

șuieratul ascuțit și scurt o! 
respirației monstrului, în cli
pa în care acesta trecu pe 
lîngă fel. Se hotărî să-l ur
mărească. Nu se temea că 
va fi văzut, configurația sa 
atomică permițîndu-i «ă ră- 
mînă invizibil. Prelucra

I 
I

Nunta e pe sfîrșite. Un 
vînticel primăvăratic fa
ce să tremure imensa 
prelată. Nașul e palid. E 
la un metru de boxa sta
ției de amplificare din 
care se revarsă glasul 
gîfiit al unei soliste — 
in timpul 
xatoare de 
ocazie:

„Fire-ai 
naș I Tare te-ai 
poznaș”. încurcat, nașul 
toarnă apă de Căciulata 
în zaibăr. Tot acru. Ori
cum, e de buturugă — 
gîndește.

Se apropie punctul cul
minant. Un fel de bucă
tar, într-un halat cîndva 
alb, dă năvală cu o ta
vă. O tavă mare, pe care 
zace intr-o poziție bizară 
rumenit, un purcel: Pur
celul ține strîns în dinți la C.A.R. 
o hîrtie albastră de o 
sută. „Fript sau nefript, 
acesta este un purcel, a- 
dică un pui de porc“ cu
getă nașul. Suta — desi
gur i-au pus-o între dinți 
după ce l-au scos din 
cuptor. Bucătarul strigă:

„Nașule, nașule unde 
ești?"

Pentru moment nașul 
vrea să se ridice, să spu
nă „prezent”. își dă sea
ma că ar fi ridicol, Toa
tă lumea știe că nașul

săptămînii 
autobuz —

sâ fi tu

ta- 
de

dă 
făcut

stă la loc de frunte, în 
capul mesei.

Apare și tinăra''pere
che. Ginerele, intr-un 
costum imaculat, poartă 
și el o sută în piept. Ce 
analogie, gîndește nașul. 
Vîntul face să tremure 
flacăra luminărilor de 
slearină.

Nașul știe că e momen
tul să se ridice. Vrea

FOILETON
iiiailiiniiiiuiiiHlini

să zică ceva, un fel de 
urare, dar vocea nu-l as
cultă. Scoate un plic din 
buzunarul de la piept. 
S-a făcut liniște. Din plic 
alunecă un teanc de 
bancnote și o chitanță de

...unu, doi, trei... Gla
sul nașului are ceva ne
natural, dogit. Ginerele, 
atent, îi urmărește mina. 
Luminările tremură. ...17, 
18, 19... Bătrînul contra- 
basist, care de patru
zeci de ani c.întă aceeași 
cadență, stă jos trăgîn- 
du-și pălăria pe ochi. 
Soacra mare ține în mi
nă un săculeț. îl ține 
strîns. ...42, 43, 44, Brusc, 
nașul se oprește. Socrii 
dau semne de nervozita-

te. Nu, nu se poate opri 
aici. Nici măcar nu e o 
sumă rotundă.

Nașul duce iar
la piept, scoate o batis- 

își șterge fruntea 
După care mai 

împru-

mina

lă
udă..
scoate un plic
mutul de la Popescu. ...45, 
46... Numărătoarea a fost 
reluată. Nașul simte uri 
nod în gît. Mina începe 
să-i tremure.- Pe la 69 
se încurcă. Aruncă tot 
teancul pe misă zicînd 
cu glas sfîrșit:

— Sînt opt mii, numă
rați !

Cel care adusese pur
celul strigă în gura ma
re: „nașu’ cinstește pe ti
neri cu zece mii... să 
trăiască—”. Un „mulți ani 
trăiască!” țîșnește din 
boxa stației. Bătrînul 
contrabasist se ridică.
Cu privirea undeva pier

dută, nașul se așează. 
Duce mina spre tava cu 
purcelul. Nașa îi șoptește:

— Mănîncă și tu altce
va... Purcelul îl luăm a- 
casă...

Nașul zîmbește. Abia 
acum observa că suta din 
dinții purcelului a dispă
rut. Sigur a luat-o soa
cra mare. Purcelul nu pu
tea s-o mănince...

Valeriu BUTULESCU

CONSTERNARE
Zvonuri în birouri 
Despre frumoasa Didină, 
Că de cînd e secretară 
Bate șeful... la mașină!

V. S.

iară

obstacole. Revăzu în __
planeta- albastră apropiin- 
du-se vertiginos, 
brusc în mărime.
Se materializează cu cîteva 
clipe înainte de a atinge so- 

, Iul și simți o ușoară amețea
lă trecătoare. Uriașe forme 

.geometrice — ciudat sime- 
trizate — îl înconjurau din 
toate părțile. Erau- clădiri. 
Informațiile primite la cursul 
de pregătire acolo, pe pla
neta sa natală, ii ofereau 
posibilitatea acestei recu
noașteri. Se concentra in
tens pentru a reuși să se a- 
dapteze cît mai bine noii 
gravitații. Făcu cîțiva pași 
și se simți mai-sigur de si
ne. Aștepta încordat contac
tul cu această civilizație, 
cu prima ființă vie de pe a- 
ceastă planetă. Realiză brusc, 
datorită sistemelor sale a- 
nalizatoare, cantitatea e- 
normă de gaze ucigătoare 
din atmosferă. Uluit de a- 
ceastă descoperire încercă 
să își închipuie structura in
ternă a ființelor care erau 
capabile să trăiască 
tr-un asemenea mediu 
tens otrăvit. Pășea cu 
ușori, parcă zburînd...
dată îl zării Venea agale 
spre el și pentru o clipă cre
zu că visează. O. civilizație 
de monștrii... de monștri ca
re gîndesc? II boteză în 
gînd. Monstrul biped. Fața

crescînd 
Ajunsese.

m- 
in- 

pași 
Deo-

........ ... in-).....
tens datele. O întreagă ci
vilizație de monștri care — 
culmea ironiei — GlNDEAU. 
II zări intrînd într-una din 0- 
cele uriașe construcții și în 
aceeași clipă își consideră 
misiunea încheiată. Acum știa 
destule. Se va întoarce aca
să și le va aduce vestea cea 
mare despre monștrii InteH- 
genți, locuitorii celei de-a 
treia planete a soarelui gal
ben.

Dem pătrunse în încăpe
re și prima sa grijă fu sâ 
pună în funcțiune instalația 
de aer. Împinse pînă la re
fuz maneta care asigura 
reîmprospătarea cu. oxigen, 
își smulse apoi MASCA de 
pe figură și se trînti pe di
van. Privirea îi alunecă asu
pra afișului - Extras dire 
REGULAMENTUL DE PRO
TECȚIE INDIVIDUALA: „Da
torită poluării cu gaze in
dustriale, se interzice cu de- 
săvîrșire oricărui cetățean 
să își părăsească locuința 
fără masca ANTIPOL. .Asi
gurarea protecției locuitori
lor planetei constituie «.« 
preocupare primordială pen
tru civilizația noastră..." 

liviu P1RȚAC, r .
cenaclul de literatura de 

anticipație tehnico-științifică 
„OPHIUCHUS" de la Caso 

de cultură Petroșani

*
i

I
I
*

Primăvara ca o secretară
(CRONICA RIMATA)

fiindcă primăvara-i lipsă 
o astfel de băutură. 
Pe-un anunț, lipit de ușă, 
trebuia scris „NU FUMAȚI I" 
dar ieși dintr-o eroare, 
„VA RUGAM SA NU FURAȚI 1" 
Pentru LUNI și pentru VINERI 
se percep audiențe, 
lată dar, cu reticențe, 
ce, sus pe program, se trece: 
„Pentru BUNI la ora 9. 
Pentru TINERI ora 10". 
„ARUNCAȚI HIRTIILE IN COȘ" 
trebuie prins în decor, 
dar din mina ei ieși: 
„ARUNCAȚI HIRTII IN COR” 
Chiar și-intr-o scrisoare-a ei . 
către unul ce-o iubea 
și care-i aduse flori, 
TE ADOR, la ea suna: 
„TE ADORM DE MII DE ORI" 
Toate astea bunăoară 
nu vizează-o secretară, 
facem precizarea, deci,

— toate astea-au fost din GUMA, 
(Iarăși s-a bătut greșit. 
Corect, o se citi „GLUMĂ").

Mircea ANDRAȘ

Fie toamnă, fie vară, 
fie iarnă, primăvară, 
nu-i nici una dintre ele 
cum ar fi o... secretară. 
Orșiunde ai intra, 
orșiunde te-învirtești, 
chiar cu rost sau fără rost, 
tot de ele te lovești. 
Ele-ți spun dacă se intră, 
cînd cred eie de cuvință, 
după cum tot ele-ți zic 
că-i plecat la o ședință 
acel care, tu ești sigur, 
e-înăuntru și e singur. 
Dar atunci cînd nu vorbește 
secretara noastră scrie, 
la mașina ei, firește. 
(Biata coală de hîrtie, 
ce de sensuri cite-o frază, 
în transcriere, găsește 1) 
Șeful locului de muncă 
l-a controlat pe „cutore" 
și găsindu-i deficiențe 
i-a propus, pe loc, MUSTRARE. 
(Insă secretara noastră 
i-a bătut greșit MUST TARE.) 
Lucru care, pe „cutare" 
l-a pus în încurcătură,

t.

I
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conducătorilor organelor de stat pentru 
problemele muncii din tarile membre ale C.A.E.R.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
La Moscova s-au încheiat 
lucrările ședinței a 16-a a 
Consfătuirii conducătorilor 
organelor de stat pentru 

(problemele muncii din ță
rile membre ale C.A.E.R. 

^Delegația română a fost

examinate și adoptate ma
terialele elaborate 
pele de lucru în 
de interes comun.

S-a examinat 
consfătuirii privind activi- 

i anul 
1983 si planul de lucru pe 
anii 1983—1984.

condusă de tovarășul Ma
xim Berghianu, ministrul 
muncii.

A fost efectuat un schimb 
de experiență în legătură 
cu măsurile întreprinse în __________ _____ „
țările membre ale C.A.E.R. tatea desfășurată în 
în domeniul muncii și asi
gurărilor sociale. Au fost

de gru- 
domenii

raportul

Știri din țările socialiste
i MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Specaliștii sovietici sînt 
de părere că dotarea blocu
rilor energetice pentru cen
tralele electrice nucleare 
cu turbogeneratoare cu pu
beri de ordinul a un milion 
■de KW este în avantajul 
^accelerării construcției, a- 
jcestea fiind, totodată, mai 
-simple și mai ușoare. Prin 
^realizarea unui prim tur- 
foogenerator de acest tip, 
Me dimensiuni mai mici și 
teîntărind de două ori mai 
ksuțin, energeticienii sovie- 
ftici au obținut o mare e- 
«conomie de timp.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
în primul trimestru al a- 
cestui an, în PolQnia s-au 
extras 48,9 milioane tone 
de huilă, cu 1,4 milioane 
mai mult decît în aceeași 
perioadă din 1983 și cu 
1,3 milioane peste prevede
rile planului pe anul în 
curs, relatează agenția 
S’.A.P. In condițiile menți
nerii acestui ritm de pro
ducție, există posibilități ca 
planul pe trimestrul al doi
lea al anului să fie depă
șit cu 1,2 milioane tone, iar 
cel pe întregul an — cu 5 
milioane tone, ceea ce va

putea conduce la o produc
ție anuală de 191 milioane 
tone huilă.

TIRANA 21 (Agerpres). 
In perioada ianuarie — a- 
prilie unitățile economice 
dn districtul Mat, din 
R.P.S. Albania, au livrat la 
export peste plan 300 tone 
fero-crom, în timp ce mi
nerii de la exploatarea de 
minereu de crom Bater 
Martanesh și-au realizat 
sarcinile la export, în pe
rioada menționată.

Acțiuni în favoarea păcii
WASHINGTON 21 (Ager

pres). Preocupate de conse
cințele instalării rachetelor 
nucleare „MX" în statele 
americane vecine Wyoming 
și Nebraska — acțiune pre
văzută să înceapă în 1989 
— oficialitățile statului Co
lorado au cerut oprirea sau 
cel puțin amînarea acestei 
amplasări, relatează agen
țiile A.P. și U.P.I.

O acțiune similară îm
potriva proiectatului sistem 
de rachete „MX“ a fost i-. 
nițiată, la începutul săptă- 
mînii, de un grup de mili- 
tanți pentru pace din sta
tui american Nebraska.

TOKIO 21 (Agerpres). 
Partizanii păcii niponi 
continuă acțiunile de pro
test împotriva planurilor ceastă bază din Sicili^ de 

Pentagonului de a am- 1—1— --------------1——
plasa rachete nucleare

Tomahawk la bordul navelor de tip „Cruise", 
americane staționate în 
porturile nipone. „Nu ra
chetelor de croazieră" — 
sub această deviză a por
nit o caravană a păcii din

R.F. Germania s-au desfă
șurat numeroase acțiuni de 
protest împotriva amplasă
rii rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune pe 
teritoriul vest-german. In 
apropiere de Bremen, în- 
cepînd de joi, sute de de
monstranți au blocat căile 
de acces spre baza militară 
americană din zonă. Poliția 
a intervenit în mai multe 
rînduri, pentru a dispersă 
manifestanții. Potrivit da
telor oficiale, 7 persoane au 
fost rănite, iar, pînă vineri, 
160 au fost arestate.

ROMA 21 (Agerpres). Mai 
multe sute de tineri italieni 
au participat la o demons
trație organizată la Comiso 
împotriva amplasării la a-

rachete nucleare ameri?ane 
cu rază medie de acțiune

După cum menționează 
agenția France Presse la 
baza NATO de la Comiso 
au fost instalate 16 din ce
le 211 rachete „Cruise" ce 

insula Hokkaido spre To- urmează să fie transferate 
kio. O caravană similară a 
pornit spre capitală și din 
sud, din insula Okinawa.

BONN 21 (Agerpres). In 
cadrul marșurilor de pri
măvară pentru pace, în

din S.U.A. la această bază 
de pe teritoriul Italiei.

O demonstrație similară 
a fost anunțată și la Paler
mo, relevă A.F.P.

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Pe căi nelegale; 
Unirea; „Dublu delict; 
Parîngul: Capcană neo
bișnuită. ,

LONEA: Vizita la do
miciliu. " ■ (i

ANINOASA: Haiducii.
VULCAN: O lebădă 

iarna.
LUPENI: Pe căi nele- 

gale^
UR'ICANI: Cascadorul

Hooper.■

Luni, 23 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pe căi nelegale; 
Unirea: în umbra legii: 
Parîngul: Astă seară dan
săm în familie.

PETRILA: Pe căi nele
gale..

LONEA: Baloane 
curcubeu.

VULCAN: Ceață 
muntele zînelor.

LUPENI : Am fost 
cini.

URI CÂNI; Descendență 
directă.

de

pe

ve-
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Calendar săptămînal
LUNI, 23 APRILIE
— Președintele Indiei, Zail Singh, începe o vizită de 

trei zile în Mexic.
— Ministrul de externe italian, Giulio Andreotti, face o 

vizită de două zile la Moscova.
MARȚI, 24 APRILIE
— La Buenos Aires se deschide reuniunea experților gu

vernamentali din 30 de țări ale Americii Latine în pro
bleme economice (24—27 IV).

MIERCURI, 25 APRILIE
- A avut loc Conferința de la San Francisco (25 IV—6 VI 

1945) în vederea creării Organizației Națiunilor Unite — 
O.Î4.U.

- A fost adoptată Carta Națiunilor Unite (a intrat în 
vigoare la 24 X 1945).
- in Portugalia se aniversează „Ziua libertății”, care 

marchează răsturnarea regimului de dictatură fascistă la 
25 IV 1974 (10 ani).

JOI, 26 APRILIE
- Începe vizita oficială a președintelui S.U.A., Ronald 

Reagan, în R.P. Chineză (26 IV-1 V).
— La Caracas se deschide reuniunea ministerială a A- 

sociației Latino-Americane de cooperare regională (ALADI) 
(26-28).
- începe a doua reuniune regională consacrată co

operării între Brazilia, Bolivia și Peru (Rio Branco — 
Brazilia - 26-28).

— Se deschide Tîrgul internațional de la Paris (26 IV — 
6 V).

VINERI, 27 APRILIE
- începe la Milano Congresul Partidului Republican I- 

talian (27-30).
- Are loc la Beijing a 13-a rundă a convorbirilor chi- 

no-britanice în problema Hong-Kong-ului.
i DUMINICĂ, 29 APRILIE

- Ziua mondială a orașelor înfrățite (la 28 IV 1957 a 
3 fost constituită Federația Mondială a Orașelor înfrățite

F.M.O.I.).
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Să luptăm pentru primăvara păcii, 
împotriva „iernii nucleare

i.

[faptul di VE RS

PEG ti;-<1
e- 
în 

tră- 
de
ai

de la catedra de astronomie 
și științe spațiale de la 
Cornell University (S.U.A.), 
arăta în articolul „Războiul 

în- nuclear și catastrofa clima
tică — unele implicații po- 

și împreună cu el 
. . ... . .. ?.. ..... . , că 

un război nuclear în care 
ar fi folosite doar 1 000 de

Opinia publică din în
treaga lume își exprimă 
îngrijorarea profundă față 
de escaladarea cursei înar
mărilor și creșterea 
cordării internaționale, ca- ----
re și-au găsit — mai mult litice', 91 tui^icuua v 
ca oricînd — expresia în a Iți oameni de știință,
intensificarea cursei înar
mărilor nucleare, în ampla
sarea de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europă, conti
nent cu mare densitate a 
populației care a suferit, 
pînă în prezent, pîrjolul a 
două războaie mond>ale.

t Mai conștienți chiar de
cît militarii de urmările 
devastatoare și iremediabile 
pentru mediul ambiant pe 
care le poate avea pentru 
planeta noastră un război 
nuclear, numeroși oameni 
de știință de mare renume 
subliniază, cu tot mai multă 
vigoare, că războiul nu ar 
însemna numai moartea a 
milioane de oameni și dis
trugerea vestigiilor unor ci
vilizații milenare, ci ar a- 
vea urmări ecologice ire
versibile, care ar putea pu
ne sub semnul întrebării 
însăși existența vieții pe 
planeta Terra.

Profesorul Carl Sagan,

Notă externă

încărcături nucleare (din 
cele 18 000 de încărcături 
strategice existente în pre
zent) cu o capacitate de 
100 megatone, va produce 
o iarnă nucleară cu dura
tă de cel puțin 70 de zile 
în cea mai mare parte a 
globului pămîntesc.

La rîndul său, luînd cu- 
vîntul în cadrul conferin
ței cu tema „Probleme glo
bale ale geografiei con
temporane" de la Moscova, 
Mihail Budîko, membru co
respondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., a aver
tizat asupra urmărilor ca
tastrofale pentru climă ale 
unui război nuclear.

Făcînd o comparație în
tre efectele erupțiilor vul
canice și cele ale explozi
ilor nucleare, omul de ști
ință a avertizat că uriașii 
nori de cenușă, ridicați de 
explozie în atmosferă, ca 
și în cazul erupțiilor vul
canice, vor ecrana Soarele, 
determinînd reducerea tem
peraturii la suprafața Pă-

s mîntului. In cazul unui
război nuclear, sublinia Mi
hail Budîko, în atmosferă
se vor ridica 50 de miliarde 

t de tone de praf și, chiar
’ dacă o parte din el se va

depune pe Pămînt, ceea ce 
va rămîne în atmosferă va 
determina reducerea bruscă 
a temperaturii cu cîteva 
grade. Planeta noastră — 
sublinia omul de știință — 
a mai trecut prin asemenea 
situații în perioada glacia- 
țiunilor cînd, datorită mo
dificărilor de climă, au dis
părut mamuții, dinozaurii 
și, odată cu ei, numeroase 
alte specii de animale.

De data aceasta nu este 
vorba de mamuți și de di
nozauri însă, 
rul omenirii. Să 
deci, *mpotc >'a 
de război pînă 
prea tîrziu!

8.30 Să rezolvăm îm
preună.

9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Muzică pentru toți.
• -■> Viața satului, (p.c.) 

Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan. Arabela. 
Episodul 8. (c.) 
Album duminical. 
(p.c.) 
Desene animate. 
Mîndria pentru lu
crul bine făcut. Re
portaj realizat la In-, 
treprinderea „Trac
torul" Brașov.
Film documentar, 
„Ulianov lă Sama
ra".

17,00 Telesport. 
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p.c.)

— Sport.
19,15 Cîntarea României. 
20,00 Telecinemateca. Ci-< 

ciul Dosarele ecra
nului. Livada cu 
meri. Premieră TV. 
O producție a stu
diourilor iugoslave." 
Farmecul operetei, 
Telejurnal, (p.c.) ;

10.30
11,45
11.30

13,00

14,30
15,45

16,40

21,00
21,50

ci de viito- 
acționăm, 

per ’colului 
nu va fi

B, P.

20,00
20,20

FAMILIE NUMEROASA
în localitatea argenti- 

niană Capioni s-a desfă
șurat întîlnirea celei mai 
numeroase familii din a- 
ceastă țară. în cîteva zile, 
populația localității s-a 
dublat, ajungînd ia 7009 
locuitori.

în 1921, familia spanio
lului Felippe Sfridero, 
compusă din tată, mamă 
și 10 copii, a traversat o- 
ceanul și s-a stabilit în 
Argentina. Acolo s-au mai 
născut încă doi copii. La 
rîndul lor, tinerii au ur
mat tradiția familiei: nici 
unui dintre ei n-a avut 
sub 10 copii. Și a treia

generație le-a urmat 
xemplul, astfel încît, 
prezent, în Argentina 
iese aproximativ 500 
moștenitori direcți
familiei Sfridero. La „Ma
rea întîlnire" de la Ca- 
pioni au venit și rudele 
mai îndepărtate, astfel, că 
în total, s-au adunat 
oraș 3 506 Sfridero.

— sînt obiecte valoroase 
pentru oamenii de știință, 
furnizînd informații des
pre preocupările de ba
ză ale oamenilor care 
au trăit în insulă cu mul
te mii de ani în urmă.

nu vor avea posibilitatea 
să-și asigure o existență 
demnă la'bătrînețe.

VESTIGII

-în
STATISTICĂ SUMBRĂ

DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ

Arheologii chinezi 
descoperit într-o peșteră 
din județul Yaxian, din 
insula Hainan — una din
tre zonele mai puțin cer
cetate pînă acum — ur
me ale existenței activi
tății umane datînd din 
perioada de început a e- 
pocii pietrei șlefuite. Pie
tre cioplite, lemn carboni
zat, părți de schelete — 
care s-au găsit în peșteră

au

într-un raport publicat 
de Ministerul nipon al 
Sănătății se subliniază că, 
în perioada ianuarie — 
septembrie 1983,. peste 
19 000 de japonezi s-au 
sinucis, eu 22.1a sută mai 
mult decît în intervalul 
respectiv al. anului pre
cedent. Comentînd aceste 
date statistice, ziarul „A- 
sahi" subliniază că ma
jorarea cu 5 la sută, a nu
mărului sinuciderilor în 
rîndul persoanelor care au 
depășit vîrsta de 50 ani 
atestă îngrijorarea lor că

In curtea 
muzeu parizian au înce
put săpăturile arheologice 
cu scopul de a descoperi 
vestigiile primului palat 
Louvre, cel de pe vremea 
regilor Philippe Auguste 
(1165—1223) si Carol 
V-lea. (1338—1380).

După cum s-a anunțat 
la Paris, planul de ame
najare a Marelui Louvre, 
aparținînd unui arhitect 
american, șl aprobat re
cent de președintele Fran
ței Francois Mitterrand, 
prevede punerea în va
loare a relicvelor vechiu
lui palat, menționează a- 
genția France Presse.

Luni, 23 aprilie J
Telejurnal, (p.c.) 
Actualitatea în eco- 
nomie.

20,40 A patriei cinstire. E- 
misiune de muzică 
și versuri.

20,50 Dulce copilărie, 
portaj.

21,00 Film românesc 
serial, (c.) 
Ecranizări după 
pere literare.
Atunci i-am con
damnat pe toți la 
moarte.

21,45 La zi în 600 de se
cunde.

21,55 Tezaur folcloric, (c).
22,20 Telejurnal, (p.c.)

Re
RECORD... FOTBALISTIC !

Cinci tineri fotbaliști de I
clubul T.S.F. din loca- I

I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
i
I 
IJ

la clubul ________ _____
litatea vest-germană Le- 
este (în apropiere de Bre
men) au stabilit un nou 

renumitului record mondial de durată, 
iucînd fără întrerupere 
timp de 101 ore. Vechiul 
record era de 100 ore și 
aparținea unor jucători 
englezi. După cum trans

mite agenția „D.P.A. Ham
burg", protagoniștii # a- 

maraton 
ca efor-
consem- 
recordu-

al
cestui veritabil 
fotbalistic speră 
turile lor să fie 
nate în Cartea 
rilor — „Guiness Book".

FAPTUL DIVERS

în
o.

Mica publicitate
VIND urgent Ford Tau- 

nus —• 17 M, preț convena
bil. Informații Petrila, 8 
Martie, bloe 52, ap. 47. (513)

VIND FIAT 125, stare 
excepțională. Calea Brăii 
57 Lupeni. (530) '

PIERDUT carnet student 
pe numele Fălcutescu Vir
gil, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (529)
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