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Sîmbătă dimineața a a- 
vut loc, la Ateneul Român 
din București, sesiunea 
științifică națională cu te
ma „Concepția P.C.R. cu 
privire la însemnătatea is
torică a unității de acțiune 
a clasei muncitoare, a tu
turor forțelor progresiste 
în lupta pentru bararea 
fascismului și războiului, 
pentru victoria revoluției 
și construcției socialismu
lui. Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri

vire la rolul determinant 
al unității forțelor demo
cratice, antiimperialiste în 
lupta pentru progres și ci
vilizație, pentru apărarea 
independenței, libertății 
și vieții popoarelor”.-

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C, 
al P.C.R., ai guvernului, 
reprezentanți ai unor ins
tituții centrale, organiza

ții de masă și obștești, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara 
noastră, oameni ai mun
cii din întreprinderi bucu- 
reștene, academicieni, pro
fesori, cercetători, stu- 
denți.

In cadrul sesiunii au 
prezentat comunicări to
varășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al

(Continuare in pag. a 4-a)

Patru decenii ale devenirii noastre O măreață zi de luptă în istoria revoluționară a muncitorimii române

lamin ele Văii Jiu Iu i
Realizări semnificative 

în zilele de producție record, 
închinate sărbătorii muncii

—

10 000 tone 
peste pian
Minerii din cadrul sec

torului IV al I.M. Lu- 
peni raportează, în cinstea 
zilei de 1 Mai, un succes 
de prestigiu. Din abata
jele acestui sector au fost 
expediate la ziuă, de la 
începutul anului, peste 
sarcinile de plan, 20 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. In fruntea întrece
rii pe sector șe situează 
minerii din brigada con
dusă de Eroul Muncii 
Socialiste, Constantin Po
pa, După cele două zile 
de producție record, pro
ducția suplimentară rea
lizată de harnicii mineri 
din, brigada Constantin 
Popa, de la începutul a- 
nului, s-a rotunjit la im
presionanta cantitate de 
10 000 tone de cărbune 
cocsificabil. Acest rezul
tat este rodul bunei or
ganizări a lucrului pe 
schimburi, exploatării ju
dicioase a complexului 
mecanizat din dotare și 
respectării disciplinei teh
nologice. (V.S).

Comunistul Nicolae Toma, miner destoinic, apreciat 
ți stimat de către ortaci, este conducătorul unei brigăzi 
care, de mai mulți ani, se situează cu consecvență 
printre formațiile de lucru cu cele mai bune rezultate 
de la mina Dilja. Folosind cu eficiență maximă timpul 
de muncă ți utilajele din dotare, schimburile conduse 
de Vasile Blag, Ștefan Ploaie ți Aurei Pita, lună de lu
nă, au extras suplimentar sarcinilor de plan însemnate 

^cantități de cărbune. Plusurile de producție au fost rea
lizate pe seama creșterii productivității muncii, superioa

ră celei planificate, in medie, cu 2000 kg de cărbune 
pe post. Brigadierul Nicolae Toma (in centrul imaginii) 
alături de cițiva ortaci.

Foto: Ștefan NEMECSEK

Din partea Consiliului de Stat

COMUNICAT
In legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală în zilele de 1—2 mai 1981

In zilele de 1—2 mai 1984, autoturismele 
proprietate personală pot circula indiferent 
de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără 
soț, al autoturismului.

rRandamenfe superioare la Uricani
Cu un succes de seamă întîmpină ziua de 1 Mai 

minerii din Uricani: 6020 tone de cărbune extras su
plimentar față de pianul la zi pe luna aprilie. Es
te demn de remarcat faptul că producția suplimen
tară, în cele două zile de producție record, a fost 
realizată îndeosebi în abatajele înalte, cu susținere 
și tăiere, în care muncesc minerii din brigăzile con
duse de Petru Mandriș și*Tlie Amorariței. Cele mai 
mari productivități medii — cu două tone pe post 
mai mari decît sarcina de plan au fost obținute în 

.abatajul lui Petru Mandriș.
Prin pușcarea de cîte două ori pe schimb s-au 

realizat productivități suplimentare și în abatajele 
cameră ale minerilor din brigăzile conduse de Ioan 
Nicolae, Traian Pop, Petru Cherciu și Grîgore Lo
vin. (V.S.)

Minerii de la Lonea, pe ioc de frunte
In cea de a doua zi de mai mari cantități de 

producție record, acțiune cărbune extrase suplimen
tar, față de preliminarul 
zilei, au fost realizate din

desfășurată pentru extra
gerea unor cantități su
plimentare de cărbune în 
cinstea zilei de 1 Mai, 
minerii din cadrul I.M. 
Lonea au raportat 500 to_ 
ne de cărbune peste sar- I.M. Lonea a recuperat
cinile de plan, adică cu 
35 tone mai mult decît 
în prima zi. Prin aceasta 
I.M. Lonea s-a situat pe 
loc de frunte în Valea 
Jiului în cele două zile 
de producție record. Cele 

abatajele sectorului IV. 
Ca urinare a producțiilor 
suplimentare obținute în 
ultimele zile, colectivul 

minusul înregistrat de 
la începutul lunii și ra
portează față de planul 
lunii la zi un plus de 
producție de 800 tone de 
cărbune. (V.S.)

45 de am de la marea demonstrație 
antifascistă și antirăzboinică 

din România— 1 Mai 1939
Sărbătorirea zilei de 1 

Mai 1939 s-a desfășurat 
în condiții specifice, di
ferite de cele din anii 
precedenți, fiind vorba de 
încercarea pe care autori
tățile vremii o făceau 
pentru a denatura carac
terul și semnificația is
torică a acestui eveni
ment, preconizind impri
marea unui caracter ofi
cial, de sprijinire a re
gimului de dictatură re
gală întrunirilor și de

monstrațiilor organizate de 
bresle (înființate în oc
tombrie 1938, ca urmare 
a dizolvării de către au
torități a sindicatelor pro
fesionale grupate în Con

federația Generală a Mun_ 
cii). Infryntînd teroarea 
exercitată de autorități,

Sesiunea Consiliului popular municipal
teri, s-a desfășurat sesiu

nea Consiliului popular 
municipal, care a avuț ur
mătoarea ordine de zi: 1 — 
Preocuparea Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal pentru dezvol
tarea industriei mici ți pres
tărilor de servicii către popu
lație în lumina Legii nr. 
2/1981; 2 - Darea de sea
mă a comisiilor de judeca
tă pe anul 1983; 3 - Raport 
privind activitatea comisiei 
permanente comerț, aprovi
zionare, industrie mică, pres
tări servicii ți agricultură; 
4 - Ratificarea deciziilor nr.
24 ți 53 din anul 1984.

In cadrul lucrărilor sesiu

P.C.R. a adoptat linia 
tactică cea mai potrivită 
reușind, pe baza colaboră
rii cu socialiștii și social- 
democrații, să dejoace in
tențiile autorităților și să 
transforme întrunirile și 
demonstrațiile de 1 Mai 
1939 în puternice acțiuni 
de protest împotriva regi
mului de dictatură rega
lă și cu deosebire împo
triva primejdiei grave a 
fascismului, pentru apăra
rea independenței, suvera
nității naționale și in
tegrității teritoriale a Ro
mâniei. Toate acestea au 
fost posibile ca urmare a 
unei activități politico- 
organizatorice prealabile 
intense, desfășurate de 
P.C.R.

Avînd responsabilitatea

nii a fost evidențiat faptul 
că, în acest an, valoarea 
serviciilor către populația 
Văii Jiului este de 2 700 lei pe 
cetățean, existînd o perma
nentă preocupare pentru o 
continuă diversificare, de
terminată de necesitățile re
ale ale oamenilor muncii. 
Valorificarea eficientă a tu
turor resurselor materiale lo
cale și a materialelor refo- 
losibile constituie, în conti
nuare, domeniul principal în 
care trebuie să se manifes
te spiritul creator al oame
nilor muncii din industria 
mică ți prestările de servicii 
pentru a realiza activități de 
calitate, diversificate, apre
ciate de locuitorii munici
piului.

Preocupări constante — 
rezultate meritorii

Pentru economia națio- defect prezintă? Răspunsul 
nală, etapa actuală este 
caracterizată și de folosi
rea rațională a tuturor 
rezervelor de materii pri
me, materiale și energie.

Asemenea preocupări 
există și la întreprinde- in cadrul atelierului, 
rea minieră 
Lonea, unde, -.i 
in cadrul a~ 
telierului me
canic, se dez- :

membrează L

vine din partea maistru
lui mecanic Gheorghe 
Robică.

— In situația în care 
se găsește tambura (axa) 
defectă, o recondiționăm 

Și 
după aceea

RECUPERAREA 
/ECONDITIONARE cind astfel 
AEFOLOSIRE

echipamente care nu mai 
pot fi folosite, recuperîn- 
du-se piesele bune. Me
seriașii acestui colectiv 
nu se ocupă numai de a- 
ceste operațiuni ci și de 
recondiționarea și confec
ționarea pieselor de 
schimb și a subansamble- 
lor necesare utilajelor 
din dotare.

Atelierul sectorului e- 
lectromecanic.. O tambură 
de acționare pentru trans
portoarele cu benzi. Pen
tru ce este adusă și ce 

pregătirii manifestărilor 
prilejuite de eveniment, 
în București cit și în pro
vincie, Comisia de orga
nizare — avînd în com
ponență pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu 
(Petrescu), — a desfășu
rat o intensă activitate 
pregătitoare, care viza o 
gamă largă de proble
me, a căror realizare a 
imprimat zilei de 1 Mai 
un caracter revoluționar, 
antifascist și antirăzboi
nic. Sub îndrumarea to
varășului N i cola'e 
Ceausescu, întreg activul 
organizației București a

Prof. D. PELIGRAD

(Continuare (n pag. a 2.a|

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvintul tovarășii Mar
gareta Zeides, Constantin 
Adămuț, Vasile Băltărețu, 
Anița Dan, Olimpia Moro- 
șan. Viorica Prinț și Alexan
dru Todor, care au analizat 
aspecte ale acțiunii de dez
voltare a industriei mici țf 
de prestare a serviciilor că
tre populație, cu implicații 
complexe in creșterea calită
ții vieții oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Deși : co
operativele meșteșugărești 
„Unirea" - Petroșani, „Stra
ja" - Lâpeni ți unitățile de 
gospodărie comunală ți Io-; 
cativă din localităție muni-

(Continuare in pag. a 2-a| 

asemenea defecțiune erau 
aruncate la fier vechi, o- 
perațiunea de înlocuire a 
axelor fiind aproape im
posibilă,

— Ce alte preocupări 
mai aveți pe această li
nie?

— Vedeți, alături am 
executat o presă hidrauli
că orizontală tip „Lonea” 
pentru presarea și depre- 
sarea bucșelor de oțel la 
toate tipurile de cuplaje 
hidraulice, axelor conice 
de la reductoarele de vi-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Activități bogate la casele 
pionierilor și șoimilor patriei

0 măreață zi de luptă
9

(Urmare din pag. I)

In cadrul numeroaselor cercuri aplica
tive de la casele pionierilor și șoimilor 
patriei, elevii și micuții preșcolari de la 
școlile generale și grădinițele municipiu
lui nostru, iși perfecționează aptitudini
le fi înclinațiile spre diverse activități 
tehnice fi culturale. Unii descifrează 
miraculoasele taine ale atomului, 
materiei în mișcare. Alții, experimen
tează legile fizicii, chimiei și biologiei. 
Mulți dau frîu liber fanteziei creatoare, 
confecționind interesante machete de na- 
vomodele, avioane sau complicate mon
taje electronice. Desigur, mulți dintre 
acești copii minunați vor fi peste cițiva 
ani specialiști cu o înaltă calificare,

oameni ce vor conduce complicate fiu 
xtiri de producție.

In cadrul diversei programe de. activi
tăți nu sint neglijate nici manifestările 
culturdl-artistice. In prezent la fel ca in 
toate unitățile similare din orașele Văii 
Jiului, la Casa pionierilor și șoimilor 

ale patriei din Petroșani (de unde vă pre
zentăm imaginea alăturată) elevii care 
formează brigada artistică fac repetiții 
intense. Ei pregătesc programe artistice 
ce vor fi prezentate în fața colegilor și 
părinților lor, cu prilejul zilei de 1 Mai 
și a Zilei tineretului.

Sesiunea Consiliului
popular municipal

{Urmare din pag. I)

cipiului și-au realizat — cu 
faiportonte depășiri — sarci
nile la principalii indicatori 
economici, deputății și invi
tații la sesiunea Consiliu
lui popular municipal au re
marcat unele neajunsuri in 
diversificarea serviciilor, in 
calitatea șl promptitudinea 
cu care se execută. In a- 
ceastă privință s-au făcut 
propuneri utile, demonstrînd 
necesitatea unei continue 
perfecționări a domeniului 
analizat în cadrul sesiunii. 
De astfel de idei noi este 
nevoie - In industria mică 
sau in cooperația 
gărească se pot 
dopuri din cauciuc,
re-măsurâtoare, ■ pahare și 
capace din material plas
tic, etc, articole necesare 
Fabricii de lapte și produse 
lactate din Livezeni 
in cadrul sesiunii 
primat faptul că, 
rea sistematică a 
țflor vieții sociale 
mice influențează 
gamă de produse 
vicii.

In hotărîrea adoptată de 
deputății în Consiliul popu
lar municipal Petroșani pen
tru perfecționarea activită
ții din industria mică și pres-

meșteșu- 
realiza 
fiotaa-

tările de servicii din Valea 
jiului «int cuprinse direcții 
prioritare de acțiune pentru 
acest an, *timulîndu-se, tot
odată, ți preocupările con
siliilor populare orășenești 
și comunale destinate în
ființării unor ciupercării, cres
cătorii de iepuri ți animale 
pentru blană. Valorificarea 
eficientă a resurselor mate
riale locale constituie di
recția prioritară a 
industriei mici din munici
piu, preocupări în acest do
meniu exîstînd deja la 
I.G.C.L. Petroșani fin colabo
rare cu Institutul de mine 
se studiază posibilitățile de 
exploatare a unor roci; în
ființarea unei vărării etc) 
și Io cele două cooperative 
meșteșugărești.

Desfășurată intr-o atmos
feră de analiză și de res
ponsabilitate pentru valpa- 
rea socială a industriei mici 
și prestărilor de servicii, se
siunea Consiliului popular 
municipal a fost cadrul în 

direcții de acțiune pentru 
creșterea contribuției aces
tor activități, la calitatea 
vieții minerilor, a tuturor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului.

Ștefan NEMECSEK
-----------------------------------

DUPĂ 43 DE ANI 
DE MUNCA

După 45 de arii de ac
tivitate, dintre care 30 
lucrați la secția de trans
port Petroșani a Autoba
zei C.M.V.J. ca tîmplar, 
muncitorul Francisc Da- 

,vid « ieșit fa pensie. In 
cadrul unui moment fes
tiv organizat cu acest 
prilej, colegii i-au urat 
viață lungă și liniștită in 
mijlocul familiei.

Vaiile BELDIE, corup.

partidului comunist și din 
provincie a 
strucțiuni și 
crete.

Mai mult 
altă acțiune 
ră a clasei 
din România, marea de
monstrație de la 1 Mai 
1939 s-a desfășurat cu 
participarea activă a ti
neretului revoluționar.
Prezența tovarășului 
Nicolae Ceausescu în Co
misia de organizare a 
manifestațiilor are sem
nificația prețuirii pe care 
partidul o acordă merite
lor sale personale, dis- 
cernămîntului său politic, 
grijii pentru realizarea 
obiectivelor strategice și 
tactice pe care P.C.R. le 
urmărea la momentul is
toric respectiv: realizarea 
unității de acțiune â cla
sei muncitoare, reorgani
zarea U.T.C., crearea 
Frontului popular și pa
triotic antifascist; orga
nism politic menit să a- 
pere independența și su
veranitatea națională.

Numeroase mărturii do
cumentare relevă carac
terul combativ imprimat 
de comuniști marii de
monstrații din Capitală a 
celor peste 20 000 de oa
meni ai muncii. Mărtu
risind că străzile Bucu- 
reștiului aveau aspectul 
unui „adevărat cîmp de 
nianifestație revoluționa
ră", că „muncitorii au 
fost cei care au imprirpat 
adevărata semnificație a 
zilei de 1 Mai", notele a- 
genților de poliție recu
noșteau, implicit, succe
sul obținut de P.C.R., i- 
nițiatorul campaniei po
litice de la 1 Mail939și 
eșecul suferit, din acest 
punct de vedere, de au
torități.

Lozincile și chemările 
partidului comunist, scan
date de mase pe traseul

primit in- 
sarcinl con-

decît oricare 
revoluționa- 

muncitoare

urmat de demonstranți 
(Jos fascismul!; Jos răz
boiul!; Trăiască unitatea 
clasei muncitoarei; Jos 
Garda de fier!; Să ținem 
piept agresorului!; 
iască integritatea 
rială a României! etc), 
festivitatea patriotică 
la Mormântul Eroului Ne
cunoscut, unde muncitorii 
au depus o coroană de 
flori — evidențiază sta
rea de spirit antifascistă, 
patriotică de care erau 
însuflețiți oamenii mun
cii din România, hotărî
rea lor neclintită de a-și 
apăra libertatea și inde
pendența națională.

întruniri muncitorești 
ocazionate de ziua de 1 
Mai 1939 au avut loc în_ 
tr-o serie de localități din 
țară: Timișoara, Arad, 
Cluj, Deva, Petroșani, Lu
peni etc., în săli (demons
trațiile de stradă, în 
provincie, fiind interzise 
de Ministerul de Interne), 
unde vorbitorii, oameni ai 
muncii români, maghiari, 
germani, au subliniat ne
cesitatea luptei unite a 
muncitorilor, indiferent 
de naționalitate, împotri
va pericolului fascist și 
de război, pentru dobîn- 
direa de drepturi econo
mice și libertăți politice.

Evenimentele memo
rabile de la 1 Mai 1939, 
de la care aniversăm 45 
de ani, — în prim planul 
acțiunii de organizare și 
desfășurare 
conducătorul 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu —, au 
avut o influență favorabi
lă asupra acțiunilor de 
masă ulterioare din Ro
mânia, organizate și 
conduse de partidul co
munist, sub semnul Fron
tului Unic Muncitoresc, 
al luptei antifasciste, an
tirăzboinice și pentru a- 
părarea ființei naționale 
a poporului nostru.

Tră- 
terito-

i, 
de

B-a situat 
încercat

1
iI

(Urmare cHn pag. IJ

iar 
a fost ex- 
cunoaște- 
necesitâ- 

și econo- , , . . .
întreaga care s‘au formulat idei 

și de ser-

|

i

ce — care pot circula pe 
ghidajele transportoarelor 
cu raclete.

Sint doar cîteva din 
piesele și subansamblele 
recuperate, recondiționate 
și refolosite în cadrul în
treprinderii noastre. Gama 
este largă și foarte varia
tă. Tot aici recuperăm ro
le la toate tipurile de 
transportoare prin schim
barea rulmenților și axe
lor, pinioanelor de la gru
pele conice, scocurile 
transportoarelor cu racle
te din care se confecțio- 

___ ________ _________ nează plăcuțe de culegă- 
terialelor în subteran, ga- tor, flanșe și elemente a- 
leriile de acces la frontu- s------ - .....
rile de lucru, am execu
tat, din materiale îi 
piese de schimb recupe
rate, cărucioare telescopi-

teză a transportoarelor, a 
lagărelor cu bile și axe
lor cu diametre pînă la 
180 mm. Din materialele 
recuperate de la jgheabu
rile uzate ale transportoa
relor cu raclate de capa
citate mare, confecționăm 
bateriile eu role de ghi
dare, la puțurile 
schipuri, care
tă 15 000 lei la mină și 
nu 120 000 cit plăteam 
înainte la I.P.S.R.U.S.E.M. 
Petroșani. Pentru a ușura 
munca la transportul ma-

cu 
cos-

Aceasta este munca 
noastră a întregului co
lectiv unde un merit 
deosebit îl au: strungarii 
Simion Bocănicl și Liviu 
Stoica, sudorii Anton 
Raisz fi Alexandru Cu- 
ciulan, 
Marc, 
Gheorghe Hocman și Elek 
Orban, forjorii Dumitru 
Pătularu și Dumitru Marc, 
frezorul Stelian Cocoșatu. 

In cadrul atelierului de 
la mina Lonea se poate 
spune că se execută lu
crări de excepție. Numai 
valoarea, peste 2 050 OM 
lei a, pieselor recuperate 

jutăioare pentru cuplarea fi recondiționate în 
conductelor de aer com
primat cu diametrul de 
75—108, 150 mm și mul
te altele. ,

lăcătușii Lidia 
Nicolae Wolf,

tri-
an 
se

mestrul I din acest 
demonstrează că aici 
muncește cu pasiune. (Gh. 
SPINU)

Invitație la 
voie bună!

Tradiționalele sărbă
tori ale primăverii, Ziua 
solidarității internațio
nale a celor care mun
cesc și Ziua fihefetului 
din Republica Socialis
tă România vor fi o- 
magiate prin numeroa
se manifestări cultural- 
artistice și educativ- 
distractive, programa
te să se desfășoare în 
apropierea locului de 
muncă al minerilor, pe 
scenele așezămintelor 
culturale, în casele de 
odihnă din Vale. Ast
fel, luni, la ora 13, sala 
de apel a minei Live
zeni va deveni amfi
teatrul poeziei, cînte- 
cului și dansului popu
lar; la realizarea aces
tui spectacol festiv iși 
dau concursul membri 
ai cenaclului literar 
„Panait Istrati" și ar
tiști amatori care alcă
tuiesc ansamblul fol
cloric „Parîngul" al Ca
sei de cultură a sindi
catelor din reședința 
noastră de municipiu.

Asemenea spectacole 
se vor desfășura îi în 
alte săli de apel ale în
treprinderilor miniere 
din Valea Jiului. Prin 
tre protagoniștii sce
nei se vor aflu artiști 
amatori și condeieri, 
care activează pe Ungă 
cluburile muncitorești 
din Lonea, Petrila, Vul
can, Lupani fi Urieanl, 
ai formațiilor artisti
ce din întreprinderile 
miniere și alte colecti
ve de muncă.

Minerii care iși pe 
trec zilele de sărbătoa
re, împreună cu fami
liile, la cabane, vor be
neficia, de asemenea, 
dg o variată gamă de 
acțiuni artistice și dis
tractive, din care nu 
vor lipsi, desigur, mu
zica și dansul.

Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, 
cluburile muncitorești 

și așezămintele cultu
rale ale tineretului din 
Vale au pe afiș, în zi
lele de 1 și 2 Mal, a- 
tractive seri cultural- 
educative, buna dispo
ziție a participanților la 
aceste manifestări fi
ind asigurată de ulti
mele noutăți disco, piă- 
cerea dansului și con
cursuri pe diferite te
me, întreceri-surprteă.

V. ION

>

în ziua de 30 aprilie, unele unități 
prestatoare de servicii aparținătoare Co
operativei meșteșugărești „Unirea" Petroșani 
(autoservice, frizerii și coafuri, mecanică fi
nă, croitorii) iși vor prelungi programul de 
servire cu 2 ore. In 29 aprilie, unitățile cu 
program de duminică vor prelung, de 
asemenea, servirea publicului cu o oră. In 
ziua de 2 mai, în Petroșani sint deschise, 
între ‘orele 8-14, unitățile rir. 1 radio, 46 
depanări tv., 57 reparații aparate uz cas
nic, iar 36 foto, între orele 9-14. La Pe
tala - .im.iățiie 15 reparații tv., 6i> reparații 
aparate de uz casnic și 41 foto, sint des- 
ch.se între aceleași ore.

Cu unele modificări ale programului 
de lucru la unitățile presiătoare de ser
vicii, in sensul prelungirii acestuia, vine 
în întimpinarea solicitărilor populației și 
Cooperativa meșteșugărească „Straja® Lu
pani. Astfel, unitățile de depanări radio- 
tv. din Lupeni și Vulcan ale cooperativei

vor lucra in ziua de 30 aprilie cu program 
prelungit cu două ore, adică intre orele 
8-12 și 16-21. Unitățile de frizerie și coa
fură din Lupeni, Uricanî, Vulcan, și Ani- 
noasa, vor lucra intre orele 6-22 in ziua de 
30 aprilie, iar în zilele de 29 aprilie și 2 
Măi, între orele 8-12. Unitatea de repara
ții auto din Vulcan iși va prelungi, de ase
menea, cu două ore programul de lucru în 
ziua de 30 aprile, iar în 29-aprilie și 2 mai 
va lucra cu program de duminică: 8-12. 
Cu două ore (8-17,30) iși vor prelungi pro
gramul de lucru și unitățile de reparații 
obiecte uz casnic și gospodăresc din Lu
peni și Uricani, in zilele menționate, pre
cum și unitatea foto - Lupeni.

Așa cum ni s-a comunicat, duminică, 
29 aprilie,, precum și in zilele de 1 șî 2 
mai, în Petroșani este de serviciu, la dis
poziția publicului, intre orele 8-20, far
macia nr. 16 din cadrul complexului co
mercial „Parîngul", cartierul Aeroport.

LA BAZELE DE
AGRcMtNî

Șî LA CABANE
Datorită timpului ne

favorabil, în Vaiea Jiului i 
nu vor avea loc tradițio
nalele serbări cîmpenești 
în zilele de 1 și 2 Mai.

Unitățile comerciale e- 
xistente la baiele de agre
ment vor fi însă bine a-.. 
provizionate cu produse 

de. bucătărie, patiserie, 
bere și alte băuturi, fiind 
astfel în măsură să asi
gure servirea promptă a 
oaspeților care le vor vi
zita în cele două zile. 
Vor fi. special aprovizio
nate și cabanele aflate în 
administrarea întreprin
derilor miniere, pentru a 
asigura o bună servire a 
minerilor și altor oameni 
ai muncii care le vor vi
zita în zilele cc 1 ș. 3 
Mai,

PREGĂTIRI in unitățile 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Pentru zilele de 1 și 2 Mai, toate unitățile de 
alimentație publică din Valea Jiului fac pregătiri 
deosebite pentru a oferi consumatorilor o gama bo
gată de produse specifice. Din acest domeniu am aflat 
cîteva amănunte de la tovarășul Gheorghe Toma, 
directorul I.C.S.A—A.P. Petroșani. Restaurantele de 
toate categoriile și bufetele din Petroșani, Petrila, 
Aninoasa și Banița, vor fi aprovizionate în mod spe
cial pentru cele două zile, cu canitîiați îndestulătoa
re de mici, grătare, ci-eznvurști, bere, răcoritoare și 
alte băuturi. Pregătiri deosebite se fac, de asemenea, 
la restaurantele cu linii de autoservire și unitățile 
„Gospodina" care vor oferi consumatorilor o bogată 
gamă de preparate culinare și produse de cpfeUrie 
și patiserie. Cantina-restaurant din Petroșani., bine 
aprovizionată pentru cele două zile și cu program 
de la 7 pînă ia ora 21, va oferi consumatorilor 
meniuri diverse și consistente, mici și bere.

O aprovizionare abundenta a tuturor unitățiloi de 
alimentație publică din teritoriu au asigurat, pen
tru zilele de 1 și 2 Mai, si întreprinderile comerciale 
din -Vufeft? șl -pAipeni1 — ' rican • ca și restaurantul - 
din complexul comercial „Jiui” din Petroșani. (T.Ț.)



C Vatră de istorie
RÎUL JIU

la o duminică la alta
Jiul a fost obiect de 

studiu al multor cercetă
tori străini și români; A- 
mintim doar pe B. Inkey 
și Evam de Martonne ca
re la sfîrșitul secolului 
trecut și începutul aces
tuia ne-au lăsat valoroase 
studii. In vremea noastră 
informații deosebit de in
teresante despre Jiu 
ne-au dat Cercetătorii ro
mâni: Ion Conea, Lucian 
Badea, Ion Tufescu, Mo- 
canu și alții.

Dacă luăm în conside
rare lungimea lui de la 
izvoarele din lacurile gla
ciale de pe versantul nor
dic al munților Paring și 
din munții Vîlcanului, 
Jiul are pînă. la vest de 
Bechet unde se varsă în 
Dunăre. 350 km, iar su
prafața de pe care își a- 
dună afluenții săi apele, 
adică întregul său bazin 
hidrografic, se ridică la 
circa 10 470 kilometri pă- 
trați — ceea ce atinge a- 
proape 7/10 din suprafața 
Olteniei. Acest năvalnic 
curs de apă este în ordi
nea mărimii al șaptelea 
rîu al țării noastre.

Izvorul Jiului de la 
cea mai mare altitudine 
este izvorul Jlețului din 
lacul glacial Mîndra (2150 
m). Pînă la * intrarea în 
Defileul Jiului (Pasul Lai
nici) cele două Jiuri nu
mite „din bătrîni“ Jiul 
Petrilean și Jiul Vîlcanu
lui îți adună apele din 
toată Depresiunea Petro
șani de pe o suprafață de

cca. 120Q ■ kilometri pă_ 
trați, dintr-un număr de 
peste 80 de pîraie și pî- 
rîiașe vioaie, care curg 
în salturi spumoase ‘ de 
pe povîrnișurile iuți ale 
munților care împrejmu- 
iese Valea Jiului și în 
care, păstrăvul ar zburda 
și astăzi în voie dacă 
n-ar exista braconieri 
înrăițî. Pînă la ieșirea din 
Defileu la Bumbești, ba
zinul montan al Jiului a-

■«■■■■■■■■«•■•• ni

Sîntem dintotdeaona 
pe aceste locuri

tinge o suprafață de pes
te 1 350 kilometri pătrați 
colectind apele a peste, 
100 de pîraie care se ros
togolesc în vale în șipo- 
te în cin tind cu sclipirea 
lor șerpuitoare printre 
stînci și plante alpine, cu 
susurul lor melodios în 
perfectă armonie cu na
tura care-i poartă ecoul.

De la izvorul cel mai 
înalt al Jiețului (2150 m) 
și pînă la ieșirea din De
fileu — la Bumbești — 
pe o distanță mai mică de 
80 km Jiul are o cădere 
de aproape 1800 m iar de 
la izvoare și pînă la Du
năre, apele Jiului au o 
cădere de peste 2000 m, 
ceea ce înseamnă că în 
cursul lor ar putea face 
pe cei 350 km lungime 
40 de cascade cît -Niagara.

Lucian Badea, unul 
dintre bunii cunoscători 
ai realităților geografice 
din Valea Jiului serie în 
lucrarea intitulată „Valea 
Jiului" apărută în anul 
1973 că Jiul este un rîu 
capricios, legat, desigur, 
de capriciile climei din 
această depresiune. Ace
lași rîu care pe timpuri 
mai secetoase are un de
bit relativ mic, devine 
năvalnic pe timpuri cu 
ploi mari sau la topirea 
grăbită a zăpezilor din 
munți, cînd viiturile ape
lor depășesc orice imagi
nație ' și ravagiile pe ca
re le provoacă sînt înspăi- 
mîntătoare. E destul să 
amintim că la unele din 
aceste viituri ale Jiului ca 
cea din 12 august 1900 
s-a apreciat că la sud de 
Craiova debitul Jiului a 
depășit cu mult debitul 
mediu ăl Dunării la Be
chet, ceea ce nu e deloc 
puțin. Geograful francez 
Evam de Martonne s-a 
întîmplat să fie în august 
1900 într-o excursie de 
studii în Valea Jiului și 
a urmărit înfiorat pas cu 
pas fenomenul, minunîn- 
du-se de ceea ce este în 
stare Jiul cînd ÎI apucă 
furiile și ne-a dat o des
criere științifică pe care 
o considerăin foarte in
teresantă. Vom reveni cu 
amănunte asupra ei în 
alt articol.

Prof. M. JIANU
(Va urma)

fotografia za

„Pe-un picior de ploi,.."

Foto: Ștefan NELEA MU,
Vulcan

Bucurie
Petrecerea mea dumini

cală preferată? Să stau pe 
balcon și să mă delectez 
cu încetineala meșterilor

mallgnă
care zugrăvesc aparta
mentul vecinului de vis-a-
vis.

Ridendo castigat mores
ANGOASATIMPURILE DE 

ALTĂDATĂ 
înghețatele pe care le 

mîncam în tinerețea mea 
erau mult mai reci decît 
cele de astăzi.

PROTECȚIA 
ANIMALELOR 

Am inventat o hîrtie 
musca-mor pe care muștele 
nu se lipesc,

OGLINDA
De dimineață, cînd m-am 

uitat în oglindă, ml-am 
dat seama cît de mult a 
îmbătrînit.

FIȘ-F1Ș
— Aș dori o pungă cu 

bomboane.
— Ce fel de bomboane 

preferați ?
— Indiferent de care ! 

Vreau numai să fîșîie pun
ga la cinema.

PEDAGOGIE
Un bătrîn profesor își 

întîlnește fostul elev și-i 
spune:

— Ehei, băiete, dacă nu

Știu că soția mă înșală, 
dar esențialul este ca ea 
să nu afle că sînt la curent 
cu aceasta.

ABIL
Un bun avocat, speciali

zat în divorțuri, începe prin 
ei-și încasa onorariul, după 
care reconciliază cuplul.

LA GHICITOARE
Aș vrea să-mi cunosc 

trecutul, pentru că, la via
ța mea, am spus atîtea 
minciuni, incit am uitat 
adevărul.

DORINȚA
Mi-ar plăcea o vilișoară 

cochetă. Aș jefui-o atît de 
bine I

INCREDIBIL, DAR...
Șoferul troleibuzului era 

așa de amabil că, la capăt, 
nimeni nu a coborît. Toți 
călătorii au hotărît să ta
xeze bilete pentru cîteva 
tururi suplimentare.

PRECAUȚIUNE

La acea fază în fața 
marții se aflau jucătorii.

Înainte de a marca go
lul, atacantul se afla în 
poziție „amară din joc".

Șutați la poartă cu ța
pul — recomandă antreno
rul.

Șutul rapidistului s-a o- 
prit în gară. .

Fotbalistice, în...

Ca să nu rateze, unii fot
baliști își dau ghetele cu 
cretă de... Guban.

După ce a dat o masă 
prin surprindere, arbitrul 
l-a sancționat pentru pozi
ție afară din... loc.

La începutul antrena
mentului antrenorul anun
ță: azi vom repeta pasa cu 
lotul, cu r°sțul, cum se dă 
o masă înapbi și respinge
rea mingii cu c°rul.

Tabela de parcaj Indică 
un scor legal.

Prof, toon Ernest ILEA, 
Violeta ILEA

Mascurul taxează mușchii 
jucătorilor.

La medic
— Pentru moment, vă 

recomand să evitați mai 
ales orice fel de emoție. 
Și acum, în ceea ce pri
vește onorariul meu...

— Dar, doctore, tocmai 
ziceați că trebuie să evit e- 
moțiile!...

,, Stress
Stanley Weingart, profe

sor de economie la Uni
versitatea California de 
Sud, specializat în proble
mele „stress“-ului ce afec
tează oamenii de afaceri, 
a lansat, recent, o adevăra
tă campanie, șocant inti
tulată „Am supraviețuit 
Jocurilor Olimpice’84“. In
geniosul Weingart prezintă 
cinci rețete-miracol: pre-

olimpic"
gătiți-vă psihologic pentru 
a fi blocat în... blocaje de 
circulație; nu considerați 
șoferii străini ca adversari; 
nu faceți exces de zel de 
toate genurile; evitați sti
mulentele și, în fine, dați 
dovadă de „spirit olimpic" 
— pierderea unei medalii 
nu reprezintă o amenințare 
pentru viitorul Statelor U- 
nite...

aș fi fost eu să te las co
rijent la biologie, n-ai mai 
fi tu acum laureat al pre
miului Npbel...

cer souze pentru tot
ceea ce aș putea întreprin
de împotriva dumneavoas
tră, în viitor.

Aforisme
„învață să cunoști oamenii printre oameni; în

vață să meditezi asupra lor în singurătate".
„Lumea nu este a celor care pot, este a celor ca

re vor".
(Goethe)

„ O faptă rea se-ndreaptă printr-o faptă bună, 
o vorbă rea nu se-dreaptă prin nimic".

; (Montaigne)

„La om totul trebuie să fie frumos, de la haine 
pînă la suflet".

(Cehov)
„Oricît ar părea de ciudat, lumea are un sens". 

. 7(Einstein) :
„Dragostea și tușea nu se pot ascunde".

(proverb chinezesc)

(CRONICĂ RIMATA)
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Fiindcă perioada caldă 
nu prea vine repede, 
(de nu Crezi, convinge-te) 
să-nvățăm, azi, cițiva termeni 
din serviciul P.T.T.
O soprană, mai modestă, 
in roluri mari se remarcă, 
Nu prea are lata... TIMBRU, 
dar propteliles de... MARCA. 
Unul scrie-n mod presant, 
să nu-l afle cei de-acasă, 
uneia, la POST RESTANT, 
fiind in orice zi la POST, 
doar în viață RESTANT. 
La o întreprindere 
s-a ivit un post în schemă, . 
dar nu unul oarecare. - 
A ven.t o iată, care 
n-aveă pregătire-atare. 
Și, fără nici o dilemă, 
angajarea ei fu fermă, 
fiindcă-a prezentat SCRISOARE 
de la unchiul ei, mai mare, 
neintrînd 6 altă fată 
ce era mult mai dotată, 
ea nefiind... RECOMANDATA. 
Unul ce fura pe-ăscuns, 
avîrid o pasiune-EXPRESĂ, 
azir, se pare, i-a ajuns, 
și dd-atur.ei brice' RĂSPUNS 

^..'MUTAT DE LÂ ADRESĂ.

Soțul ei a-ntîrziat 
pină-n ziua următoare, 
drumul nu-l mai nimeri 
că-i fugea de sub picioare. 
Ieri i l-au adus COLET 
dar fără nici o VALOARE. 
(Că băuse tot ce-avuse 
de cu zi, prin buzunare.) 
Știa atît* că e brunetă 
și c-avea nume de floare. 
Nefiind o fire desuetă 
i-i ceru mina prin scrisoare 
în care-și exprima, concretă 
iubirea lui întemeiată, 
dirz motivată si corectă. 
(Dar ea a fost ÎNAPOIATĂ 
avind ADRESA INCOM PLETĂ.) 
Intorcindu-se în zori, 
era trist, prorocind mila, 
îi aduse chiar și flori, 
nevrind dragoste cu sila. 
Ea-l ghici în orice caz, 
că cealaltă, pe obraz, 
ii lăsă, cu ruj.. ȘTAMPILA. 
Poate-aș mai fi vrut să tic 
cîte-aș mai găsi cu cale,, 
nu mai adaug -nimic, 
că s.î te ferească sf intui

'S’eînd de... ADIȚIONALE

ANDRAȘ

Curiozități 
din industria 
automobilului
Cea mai lungă produc

ție. Mașina care a fost fa
bricată cel mai mult timp 
este „Flat Twvin" care a 
fost produsă timp de 42 
ani (1910—1952) în Anglia.

Cea mai mare firmă de 
automobile din lume. Ge
neral Motors Corporation 
din Detroit, statul Michi
gan ( S.U.A.) este cel mai' 
mare constructor: vfnzările 
în lume s-au ridicat la 
57 729 000 000 dolari în 1980. 
Activul său la 31 decem
brie 1980 era în tor de 
146 miliarde de toanei,

Mașina cea mai inndtltă. 
Renault 5 este modelul de 
mașină cel mai difuzat în 
lume (2400 exemplare vîn- 
dute pe zi).

Cea mai mare produc
ție. In 1980 Japonia a pro
dus 11 043 000 vehicole de- 
tronînd chiar și Ș.U.A.

Cea mai mare uzină din 
lume este Wolkswagenwerk, 
la Wolfsburg, în Germania 
Federală care se întinde pe 
2020 hectare. Clădirile-aco
peră 147 ha. Calea ferată 
folosită are o lungime de 
72 km. Folosește 56 400 sa- . 
lariați și produce 4 100 ma
șini pe zi.

Cel mat mare parc de 
automobile este cel al Sta
telor Unite estimat în 1979 
la 159 400 000 vehicole con
duse de 143 092 000 oameni.

Vînzâtor. Cel mai Lun 
vînzător este Joe !Girard 
din Detroit, care a vîndut 
1425 de automobile în 1973. 
El și-a scris și „opera", nu
mită: „Cum să vinzi, nu 
importă ce, la nu importă 
cine". Și-a sărbătorit re
tragerea la 1 ianuarie 1978, 
după ce vînduse pînă la 
acea dată 13 001 vehicole. 
A scris și a doua carte in
titulată: „Cum să-ți-;vinzi 
ție âr- ți".

Automobilul cel mei ro
bust. Mercedesul 180 D al 
Im riobert O’Reilly țdin 
Olimpia Washington, a par
curs eeî-mai mulți kilome
tri - '3 879 km. Ace: . re
cur.i a losț autentlf;. '.t în 
august 1978”

lor. bARBU
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Sesiunea științifică națională Starea vremii
(Urmate din pag. I)

P.C.R., rector al Acade- 
j miei „Ștefan Gheorghiu”; 
; Emil Bobu, membru al Co- 
! mitetului Politic Execu- 
Ttiv, secretar al C.C. al 
jP.C.R.; Ion Popescu-Puțuri, 
f membru al C.C. al P.C.R., 
!■ director al Institutului de 
(..studii istorice și social- 
- politice de pe lingă C.C. al

Schimb de mesaje între 
^tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Malta

‘ LA VALLETTA 28 (A- 
gerpres). — Din partea 
^tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ- 

shia, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmi
se președintelui Republi
cii Maita, Agatha Barba
ra, un cald mesaj de prie
tenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, 
de bunăstare și progres 
poporului maltez prieten.

Mulțumind, șeful statu
lui maltez a rugat să se 
«transmită președintelui 
(Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cele 
mai alese sentimente de 
știmă și prietenie, de să
nătate și fericire, iar po
norului român prieten cal- 
■de urări de prosperitate '■ și 
progres.

■ Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
la La Valletta, de către 
președintele Agatha : Bar- ‘

Prezențe românești
BUDAPESTA 28 (Ager

pres). — In R.P. Ungară ă? 
avut loc o întîlnire a re
prezentanților organizați
ilor rezistenților și vetera
nilor din războiul anti
fascist din unele țări soci
aliste, în cadrul căreia au 
fost dezbătute probleme ale 
intensificării luptei pentru 
pace și dezarmare, pentru 
eliminarea armamentelor 
nucleare din Europa și e- 
liminarea pericolului de 
război.

•••••••••••••
FAPTUL DIVERS

RUINELE FOSTEI 
CAPITALE A DINASTIEI 

SHANG
■ BEIJING. — Ruinele 

fostei capitale a dinastiei 
ițShang, prima din istoria 
(Chinei (sec. XVI—XI î.e.n.), 
jau fost descoperite recent 
Ude arheologii chinezi, în 
apropierea localității Yan- 
shi, din provincia Henan. 

■Săpăturile, desfășurate 
timp de un an, au dat la 

.’iveală urmele unui oraș 
ide formă rectangulară, 
rvechi de peste 3 000 de 
’ ani. Avînd laturile de 
■1700/1200 m în interiorul 
lui se aflau străzi și edi- 

!• ficii. Orașul era înconjurat 
de ziduri, ale căror baze 

iau o grosime de 18 m. 
Descoperirea — relatează 
agenția China Nouă — a 
fos prilejuită de începerea 
lucrărilor de construcție a 
unei centrale termoelectri-

P.C.R.; Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat; Petru 
Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.; Ion Ursii, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim.-vicepreședinte 

bara a tovarășului Ion 
Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidu
lui Laburist din Malta — 
partid de guvernămînt —, 
face o vizită în această 
țară.

★
In cadrul întâlnirii în

tre delegația Partidului 
Comunist Român, condu
să de tovarășul Ion Coman, 
și delegația Partidului La
burist din Malta, condusă 
de D. Renald, președintele 
partidului, s-a procedat la 
un schimb de păreri pri
vind activitatea și preocu
pările actuale ale celor 
două partide, perspective
le dezvoltării bunelor re
lații dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Laburist din Malta, dintre 
popoarele român și mal
tez. De asemenea, au fost 
abordate unele aspecte 
ale situației internaționa
le., ' ' . . . !

Au fost abordate, de a- 
semenea, probleme ale lup
tei împotriva neofascismu- 
lui, neonazismului, te
rorismului și rasismului. 
Din partea . Comite
tului foștilor luptători și 
veteranilor de război îm
potriva fascismului din Ro
mânia, la lucrări a parti
cipat o delegație condusă 
de președintele comitetu
lui, general-locotenent în 
rezervă Neagu Andrei.

ce, proiectată a se realiza 
la vest de actualul orășel 
Yanshi. ’ ;’W. ’ ■ ' ■•■’

EXPOZIȚIE
PICASSO

■ WASHINGTON. — 
La Muzeul Guggenheim 
din New York s-a deschis 
o expoziție Picasso, care 
prezintă 200 de lucrări din 
ultima perioadă a vieții 
marelui artist — informea
ză agenția France Presse. 
Picturile, desenele și schi
țele expuse au ca subiect 
îndeosebi războiul și pa
cea.

Aceste opere provin din 
colecții publice și particu
lare din S.U.A., Europa și 
Japonia.

SPRE BUCURIA 
ORNITOLOGILOR - 

NIPONI
■ TOKIO. — Vremea 

geroasă din această iar
nă a făcut ca numeroase 
păsări migratoare din zona 
arctică și din Siberia să 
aleagă Japonia ca loc de. 
iernat, spre marea bucu
rie a ornitologilor niponi. 
Multe dintre aceste păsări 
nu mai fuseseră văzute în 

al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie; Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv, , secretar 
al C.C. al P.C.R., și Nicolae 
Constantin, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte tal Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Știri din tarile socialiste
■ BUDAPESTA. — 

Structura economiei R.P. 
Ungare impune acordarea 
unei atenții deosebite con
sumurilor de materii pri
me și materiale, relatea
ză agenția M.T.I. S-a cal
culat că peste două treimi 
din prețul de cost al pro
duselor industriale se 
compune din cheltuielile 
pentru procurarea de ma
teriale, din care o bună 
parte se importă.

Această situație a impus 
adoptarea unor măsuri 
importante pentru econo
misirea materiilor prime și 
materialelor. Se prevede 
ca, pînă în anul 1985, 
prin realizarea programu
lui elaborat în acest sens, 
să se economisească ma
terii prime și materiale 
în valoare de 17 miliarde 
de forinți.

■ PHENIAN. — In 
R.P.D. Coreeană au loc 
pregătiri pentru constru
irea a 120 de noi che
iuri și debarcadere, în pri
mul rînd pe rîul Daidong,

Vizita președintelui S.U.A. 
în R.P. Chineză

BEIJING 28 (Agerpres). 
— La Beijing a avut loc, 
sîmbătă, o întîlnire între 
Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, și 
președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, care efectuează 
o vizită în R.P. Chineză. 
S-a realizat un amplu 
schimb de opinii asupra 
relațiilor bilaterale și a 
problemelor internaționa
le de interes comun — re
latează agenția China No
uă. ..

In acest cadru, menți
onează agenția, Deng Xiao
ping a relatat că Taiwanul 
rămîne problema crucială'

Japonia de 10 ani sau, al
tele, chiar de cîteva de
cenii; între acești vizita
tori mai rari se numără 
șoimul alb, vulturul de 
mare codalb, o serie de 
pescăruși și bufnița zăpe
zii- '■ -■■■■ ■'''■■■ i

ITALIENII SI...
TUTUNUL

■ ROMA. — Cantitatea 
de tutun consumată de i- 
talieni in cursul anului 
trecut a fost cu 20 la șută 
mai mare decît cea din 
1982, iar sumele cheltuite 
de fumători pentru achi
ziționarea de țigări 1 s-au 
ridicat la cifra uriașă de 
6,3 trilioane lire italiene 
(4,-6 miliarde dolari).

ERUPȚIA VULCANULU-I 
TOLBAC1K ȘI FORMAREA 
MINEREULUI DE CUPRU

■ MOSCOVA. — Spe
cial.știi sovietici au cons
tatat că în zona, unde a 
avut loc, în anii 1975—1976, 
erupția vulcanului Tolba- 
cik, din Kamciatka, se pro
duce fenomenul de forma
re a minereului de cupru. 
Pînă în prezent, în zona

La încheierea lucrărilor, 
participanții la sesiunea 
științifică națională au 
adoptat, într-o atmosferă 
însuflețită, de vibrant pa
triotism, textul telegramei 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

unde continuă lucrările 
de construire a ecluzei de 
de la Nampo și unde au 
fost încheiate cele de la 
Mirim și Ponghwa. De a- 
semenea, continuă în ritm 
intens construirea cheiiiri- 
lor de la Kilsonpo (Sari- 
won) și Oyari (Phenian).

■ COPENHAGA. — 
Mișcarea partizanilor pă
cii „Sorsunata” („Nu, răz
boiului !”) din Groenlan
da a inițiat o campanie de 
strîngere de semnături pe 
un apel în care se cere 
crearea unei zone denucle- 
arizate în nordul Europei. 
Documentul va fi înmînat 
apoi ministrului- de exter
ne, Uffe Ellemann-Jensen.

Actuala campanie, >. care 
constituie o parte integran
tă a amplei mișcări de 
masă pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nor
dul continentului european, 
se desfășoară în toate 
orașele și comunele insu
lei. ............. 

în relațiile chino-americane 
și și-a exprimat speranța 
că S.U.A. vor ține seama 
serios de sentimentele na
ționale ale poporului chi
nez în această problemă, 
arătînd că Chiria va de
pune toate eforturile pen
tru a soluționa chestiunea 
Tâiwanului prin admite
rea existenței a două sis
teme sociale diferite în ca
drul unui stat unificat.

La rîndul său, președin
tele Reagan a expus pozi
țiile guvernului american 
în problemele dezarmării, 
a Orientului Mijlociu și 
a relațiilor Nord-Sud.

respectivă s-a format o 
cantitate de zeci de tone 
de minereu de cupru cu 
un conținut de aproape 
40 la sută metal pur. ;

„SCANNING"
’ ■ ■ WASHINGTON. — 
Un aparat pe bază de 
ultrasunete care permite 
localizarea diferitelor le
ziuni ale creierului a fost 
pus la punct de un grup 
de medici de la Universi
tatea din Chicago și de la 
clinica „Ochsner" din New 
Orleans. Noul instrument 
de explorare, denumit 
„Scanning", permite .< lo
calizarea în cîteva minute 
a . tumorilor, cheagurilor 
de sînge, abceselor sau a 
oricăror altor leziuni de 
pe creier, indiferent de 
profunzimea lor, ușurînd 
în acest fel intervenția 
medicilor pentru vindeca
rea pacienților.
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După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie, din punct 
de vedere termic luna 
mai se va încadra în li
mitele normale, iar tem
peraturile diurne nu vor 
prezenta fluctuații însem
nate de la o perioadă la 
alta. Ploile vor fi predomi
nant sub formă de aversă. 
Cantitățile de precipitații 
vor depăși valorile medii 
multianuale în Banat și 
Oltenia, vor fi deficitare 
în Dobrogea și se vor în
cadra în limite normale în 
celalalte regiuni.

ln prima decadă vremea 
va fi răcoroasă, îndeosebi 
în centrul și nord-estul ,
țării, unde temperaturile
minime vor coborî, izolat, 
și sub 4 grade, condițiile 
fiind favorabile produce
rii brumei. Ziua, tempe
raturile maxime se vor si
tua între 16 și 26 'grade, 
izolat mai ridicate. Vor că
dea ploi locale, mai ales 
sub formă de aversă, înso
țite de descărcări electri
ce;- . ’ ■.

In primele zile ale de
cadei a doua vremea va 
fi instabilă, cu cerul tem
porar noros. In Oltenia, 
Banat, Crișana, Maramu
reș și nordul Moldovei vor 
cădea averse de ploaie, în

| FILME
j 29 APRILIE

| PETROȘANI — 7 No- 
iiembrie: Pe căr- nelega

le; Unirea: Omul și um- 
| bra; Paringul: Astă sea- 
. ră- dansăm în familie.
I LONEA: Lovind o pa- 
J să re de pradă.
I ANINOASA: Haiducii 
S lui Șaptecai.
| VULCAN — Luceafă-
I rul: Omul păianjen.
1 LUPENI — Cultural:
IB.D„ la munte și la 

mare.
• URICANI: Artista, do- 
|. larii și ardelenii.

i 30 APRILIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: S-a întîmplat 
lîngă Rostov; Unirea; Vii
toarea tinereții; Paringul: 
Albinița.

■ LONEA: Concertul.
VULCAN — Luceafă

rul: Casa visurilor.
LUPENI — Cultural: 

Casa visurilor.
URICANI: Incendii și 

locuri pîrjolite.
TV

29 APRILIE

8,30 Teleșcoală.
9,00, Almanahul famili

ei.
9,30 De strajă patriei. 

I 10,00 Muzica pentru toți 
| 10,30 Viața satului (par

Mica publicitate
. VINO Dacia 1300. Infor
mații, Petroșani, strada 
Aviatorilor 5/9. (553)

PIERDUT cal galben, 
breaz, spatele alb, picioa

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiicele, ginerele și nepoții, reamintesc împli
nirea a 3 ani de la decesul neuitatului lor

FRANK IOSIF

ÎNTREGUL colectiv al Judecătoriei Petroșani este a- 
lături de tovarășul Comșa Aurel, în marea durere prici
nuită de stingerea din viață a mamei sale. (556)

BIROUL colectiv de asistență juridică Petroșani, 
transmite condoleanțe colegului Comșa Aurel la pierde
rea scumpei sale mame.

Un ultim pios omagiu.

soțite de descărcări elec
trice și intensificări ale 
vîntului. In celelalte re
giuni, ploile vor fi mai 
restrinse ca arie, apoi ce
rul va fi variabil, mai 
mult senin în estul țării. 
Vor cădea ploi izolate sub 
formă de averse. Tempe
raturile minime nu vor co
borî sub 5 grade decît în 
Transilvania, iar maxi
mele din cursul zilei se 
vor situa între 18 și 28 
grade, pe alocuri mai ri-z 
dicate, în e ultimele . zile 
ale decadei a doua, în 
Muntenia,,

Decada a treia va fi ce
va mai caldă decît în mod 
obișnuit, îndeosebi în sud- 
vestul țării. Cerul ya pre
zenta înnourări mai ac
centuate în prima parte 
a decadei, cînd vor cădea 
averse de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice, mai 
însemnate cantitativ în 
Maramureș, Crișana, Ba
nat, Oltenia și zona mun
toasă, apoi ploile vor de
veni locale. Temperaturi
le minime se vor situa în 
tre 7 și 17 grade, iar 'cele 
maxime vor depăși, izolat, 
valoarea de 30 de grade, 
la sfîrșitul intervalului de
cadei, în sudul țării.

(Agerpres)

țial color).
11.45 Lymea copiilor.
12.30 Telefilmoteca de

ghiozdan:
„Arabela”
(color). Episodul 9. 

13,00 Telex. '
13,05 Album duminical

(parțial color).
14.45 Secvențe japoneze.
15,00 Fotbal: Rapid/ —

Steaua; Sportul 
studențesc — Di
namo. Transmisiu
ne directă.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Cîntarea României. 
19,55 Film artistic:

„Zidal”
Producție a Casei 
de filme Trei.

21,35 Pe aripile muzicii.
21.50 Telejurnal

— Sport
(parțial color). 

22,00 închiderea progra
mului,;

30 APRILIE

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,25 Arc peste timp (1
Mai 1939 — 1 Mai
1984) — documen
tar.

20.50 Cintecul și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria.

21,10 Teatru TV:
„E timp pentru iu
bire’’,
de Alecu Popovici. 

22,00 Telejurnal (parțial
color). 7

22.30 închiderea progra
mului.

rele din spate cu termina-, 
ție albă. Adresați Danciu 
Alexandru. Merișor 71. Re
compensă. (548)
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