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Ce spun oamenii de știință 

despre vulcani ?
în car.ea sa „Cele mai mari 

catastrofe in istoria pămîntului" 
jK'ad'miciartni Iurii Rezanov a- 
rată că există patru categorii de 
catastrofe naturale: una de o- 
rigine cosmică (căderi de cor
puri cerești mart sau explozii 
Stelare in apropierea sistemului 
solar) și trei de origine terestră: 
catastrofe atmosferice (uragane, 
taifunuri, tornade). cutremure 
(Însoțite uneori de valuri ța. 
nami) șt erupții vulcanice (înso
țite do cutremure șl uneort de 
valuri țanr mi). Fâctnd bilanțul 
•nerget.a a| acestor catastrofe, 
autorul ajunge la concluzia că 
cele mai puternice cataclisme 
âe origine terestră slnt erupțiile 
vulcanice: energia degajată de 
cele mal puternice erupții vul
canice posibile ($1 care sa și pro
duc) este de 1000 de ori mai 
mare declt energia degajată de

ce) mai puternic cutremur posi
bil (cel mai puternic cutremur 
Înregistrat plnă acum, cel din 
Chile 1960, nu a atins limita 
maxim posibilă teoretic), care la 
rtndu] el este dc ceș 100 de ori 
mai maro ca energia degajată 
de cea mai puternică furtună 
posibilă.

Dar cit de puternică poate fl 
o erupție vulcanică 7 Calculele 
indică fap'ul că la limita de re
zistență a scoarței terestre o 
erupție vulcanică poate atinge 
puterea a două sute de mii ds 
bombe atomice I Se produo ase. 
menea erupții ? Da, rar. dar se 
produo I In ultimii 10 000 de 
ani s-aa produs tre| asemenea 
erupții: In urmă eu 7000 de ani 
vulcanul Crater — Lake — Ore-

(Conlinuare în pag. a 3-a)

„Eu n-am luat nimic, parol, să mă-ngropi 
Și n.am însfășcat șoricei niciodat’.
Acum șoricimca lovește In mine 
Deși, să se știe, eu sînt democrat.

Nu am nici avere, in schimb am școli 
multe 

Tnelul acesta îl am dc la mama 
Mașina? Bunicii, Iar vila — chiria 
Dolari? Nu mai știu, m-mi prea dau 

bine seama

Ascultam zi de zl orice mic șoricel 
Chițăind în audiențe ce-1 doaro 
An» fost și rămtn motanul-model. 
B lucru știut precis d? oricare".

Așa miorlăia cuprins de durere 
Motanul tărcat Înșfăcat de dulăi 
Și se lamenta și lacrimi curgeau 
Iar presa-nfiera pe clinii cei răi

Cu vorba mieroasă și glasul timid 
El cere iertare, căci Ala-i de vină, 
Ala șl Aia ce-acum vreo doi ani 
Căzură din scaun cu fața în tină

Să-l crezi oare, Doamne, pe domnul motan. 
De miorlăituri să îți pese?
E greu s] ine vorba cc-avem din bătrîni 
Căci pîn' nu faci foc, fum nu iese.

" llorațiu AI.EXANDRESCU

VUL CANO LOCIE

Ce e aia „Vulcan"?
— !<><. d' maniferi&re ,i une 

erupții vub ani'-e

— v. norijios, se mai zice pu le 
. iu salze — l«c de ieșire a gaze 
joc natur ilr Ij suprafață lmor»n. 

nă u apa noroi.

— Ol a i'idet.nl H i i-'doai.i
*

comuna iH județul Brașov

—* an — munți tn Car
pațti M nuli

$u® ■ r n — P»‘ 'O Cir.

P ’t < M'- H’u ■n <11

— fo i Ir, ilid' tu| (,<.<rl

— iii'-'ilfi in aihipol.i;:u| l.lpwre 

d'n Mared Tireniană

— arhipelag la Sud-Es| dc Ja
ponia

— fosil V. (IH11 l"07) scriitor

și publicist român

— losif V. — araniij J;l postul 

de radio „Euiopa f.lberă”

— 0 r odin V. (1HB ' 1940) —

istoric ■>! filozof român

— în mitologia ,țr ■ ă llefnis 

fos — zeul fu ului și ,i| mi ■..teșii

galilor, patronul fierarilor, fiul 
lui Zcus șl al Jlerci. soțul lui
Vcnus (Afroditn)

•— plinei ă ipoteiiru intre 
Mercur și Soare

— Întreprindere de construc

ții do mașini din București

— hote) pe |itoralu| românesc

— restaurant ln Bucuieștl

■— maică dc grufit pentru lus
truitul sobelor de tuci

— m.ină sli lisase A de proz.er 

v.itive

Vulcanii sociali
De la Krakatau, la botul 

de mămăligă
Pentru ccj mai puțin inițiați în probleme dc \ ulcanologie, o 

erupție vulcanică reprezintă doar o mare primejdie, ce poate a- 
tinge proporțiile une| catastrofe. Dar cauzele care produc acest 
fenomen, precum și posibilitățile de prcintîmpinare a lui, preo
cupă doar pe specialiști, Vulcanologii, dotați cu echipament spe
cial și aparatură sofisticată, asumîndu-și anumite riscuri, se a- 
propie cit mai mult dc craterul vulcanului pentru a-i lua „pulsul". 
Partea vizibilă a vulcanului este asemănătoare unui con, și im
presionează attț prin imaginea sa impunătoare, cil și prin dra
matismul consecințelor ce urmează erupția.

Avînd o formă asemănătoare conului vulcanic, piramida so
cială conține în structura sa multe din datele unui vulcan activ. 
Supravegheată însă de o altă categoric de „vulcanologi”, aceștia 
stnt interesați mai mult de partea peisagistică a vulcanului și do 
interesul turistic pe care acesta il prezintă. Neglijîndu-sc fierberea 
Interioară, precum și presiunea ridicată a materiei, aceștia * nu 
trezit la acest sfîrșit de secol, aproape spectatori, la crup'ii de 
mare intensitate, greu de stăpinit și imposibil de coiftrolat.

Omenirea se află pe o vatră încinsă, eo însăși fiind o m igniă 
fierbinte. Chiar și planeta se comportă aproape in consecință. 
Sintcm gata să credem că fenomenele naturale se petrec ca <> 
consecință a celor sociale și nu invers. O profundă criză generală 
se profilează pe orizontul sfirșitului de mileniu. Cutremure, revo
luții, uragane, războaie, erupții vulcanice, lovituri de stat, inun
dații, avalanșe, piraterie, acte de terorism, poluare, catastrofe e- 
coiogice, inflație, embargou, foamete, violență, jaf, crimă, tornade, 
secetă, șomaj, imperialism, arme biologice, ueonazism, co
munism cu față umană, sex, slda, religie, conflicte interetnlca. 
Totul pregătind parcă apariția celor patru cavaleri ai Apocallpsei.

Plnă și ce» mai nemișcătoare materie socia'ă, produsă de i- 
deologia marxist leninlstă, încorsetată bine do dictaturi proletare, 
devenite mal apoi personale, a erupt în final, pro lucind puternica 
mutații In peisajul statelor respective.

Aproape de neconceput pentru noi, explozia s-a produs totuși 
șl aici, deși teoria care se vehicul» la vremea respectivă, afirma 
că „mămăliga nu explodează”. Fiartă într-o oală sfială sub pre
siune, aceasta a cedat într-un tlrziu, împroși ind în toate direcțiilo 
cocoloașe încinse. Cum însă viața tr-’buie să meargă înainte, făcă- 
lcțul a fost introdus din nou In joc, șl «e pare că am pus-o din 
nou de mămăligă. Rețeta, care de data ast,, se vrea a fi originală, 
după toate rezultatele date pînă acum, trădează o mămăligă pri
pită, care sare tot timpul afară din oală și stropește totu] In jur. 
E greu de crezut că fn acest ritm, deosebit de periculos, o vom 
scoate comestibilă. Chiar dacă erupțiile incipli-nl’ sînt ținute deo
camdată sub capac, se risipește mult prea mult șl nit cred ră 
dlntr-un boț de mămăligă ne vom sătura toți. Important este insă 
că noi nu ne vindem tăi Ițele,

, Sori,, OPREA

idet.nl
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8*r R U P ȚIA SECOLULUI? V ulcanizarea
Cine ar fi crezut cu vul-antil 

Pinatubo clin Filipine va crupe 
în acest an ? Nici specialiștii, 
nici băștinașii din apropierea 
lui nu du prevăzut acest lucru 
Vulcanul adormit de mii de ani 
nu prezenta nici un pericol imi
nent. Dar exista in mintea oa- 
menilor și in documentele de 
demult ca o amenințare potenția
lă. Bătrinii filipinezj din apro
piere vorbeau mereu do vulcan 
ca despre ccva sacru. In Filipine, 
sentimentul religios al triburilor 
cantonate în zona munților este 
dintotdeauna mai puternic și este 
asimilat cu unele intîmplări tra
gice, considerate ca pedepse ale 
lui Dumnezeu. Vulcanul Pina- 
tubo nu mai pedepsise pe ni
meni de atîția ani. Liniștea sa și 
liniștea din jurul lui i-a deter
minat pe americani să constru
iască la nici 25 de km. de crate
rul vulcanului o puternica bază 
militară, cea de la C! irk. Nici 
ei și nici băștinașii n-ar fi puiuț 
să prevadă pericolul care ii pîn- 
de.i în acest an. Și pericolul s-a 
arătat intr.o după amiază, mai 
crînccn și mai hidos der-îț orice 
amenințare. Explozia de început 
a fost ca o p ubușire de munte 
iar valul seismic a fost resimțit 
la mii de kilometri A urmat o- 
rupția. Sute de mii db tone de 
lavă incandescenta a fost a/'îr- 
llla spre eruri. revărsîndu-se in 

șuvoj ucigător peste localitățile 
din preajmă, peste imprudenții 
oameni cărora n,j le venea încă 
să creadă în pedeapsa vulcanu
lui, vecinul ce-i lăsase în pace 
atîta amar de ani. Erupția oda
tă declanșată a continuat Cu .și 
mai multă violență. în prima zi

PINATUBO

s-uu produs patru explozii, care 
maj de care mai puternică. Ro
cile incandescente și norul de 
cenușă au atins înălțimi de pes
te 31) 000 de metri, iar întinderea 
pe care s-a răspîndit și așezat 
cenușa măsoară cîtcva mii de ki
lometri. Autoritățile filipineze au 
declanșat stare de alertă încă din 
prima zj a erupției și măsura 
s-a dovedit cît se poate de bine
venită. Activitatea vulcanului 
Pinatubo s-a intensificat, dar 
exploziile au fost însoțite de 
ploi torențiale și inundații ce 
du transformat stratul do cenușă 
in valuri noroioase ce s-au re- 
\arsat neîntrerupt peste casele 
oamenilor, peste mașini și străzi. 
Pe lingă aceste nenorociri au mai 
venit și puternice cutremure de 

pămînt ce au mai distrus din 
locuințele populației îngrozite. 
Soldații americani de la baza 
Clark au intrat încă din prima 
zj în stare de alertă maximă. 
Motivul același, dar ceva mai 
complicat. Roci încinse au căzut 
și în interiorul bazei militare 
distrugînd o parte din împrejuri
mile acesteia. Se spune că în a- 
ceastă ' bază militară se găsesc 
stocate importante arsenale mi
litare cu încărcătură nucleară. 
Departamentul de stat aț SUA 
dezminte prezența armelor nu
cleare în această bază. Același 
lucru îi fac si autoritățile filipi
neze. Dar graba cu care militarii 
americani și familiile lor au pă
răsit baza lasă să se întrevadă 
existența pericolului de contami
nare radioactivă, în condițiile 
în care distrugerile provocate 
de Pinatubo vor afecta și mai 
mult această bază. Erupțiile lui 
Pinatubo au continuat cu si mai 
multă înverșunare. Datorită a- 
ccstora asfințitul soarelui pe rază 
de mii de kilometri este roșiatic, 
iar specialiștii consideră că e- 
rupția acestuia va produce mo
dificări în atmosfera terestră, 
fapt ce conduce la concluzia că 
erupția lui Pinatubo este cea 
mai mare erupție a vreunui vul
can din acest, secol. (G.C.)

Adică un fcj de peticeală. Se 
pot petici pantalonii, mînccile 
cămășilor, camerele de biciclete, 
sacii și multe altele. Numai bu
zunarele noastre, nu știu cum 
se face, dar nu se pot petici. 
Cînd le cauți, sînt sparte — a 
se cili, goale —. Mă uit pe șta- 
tui de plată: o cifră. Zic, „acum 
o să avem bani“. Citesc rubrica 
aia cu impozitele. Zîmbetul de
vine șui, maț într-un dinte, dar 
încă mai zîmbesc. Mă duc în 
piață să fac și cu, doamne dă, 
o tîrguială pe bază de negociere, 
încet, încet prind a zîmbi așa 
cum rîde cămila, ca intr-o co
coașă. Judecați și dumneavoastră: 
3 cepe — 10 lei, „Hî, hî, hi“ — 
rîde cămila. 5 cireșe — 5 lei. Și 
iar: „hî, hî, hî“. Cafea — sorti
ment a la „Diamant" — 10801 
„Hiîî!" Și-așa vulcanizarea buzu
narului meu își dă în... pardon, 
petic. Gurile rele zic că în petic 
și.a dat guvernul cu reforma 
asta minune de n-o pricepe nici 
el, d’apăi omul de rînd. Te ia 
cu călduri, nu alta. Și apoi cu 
friguri. Asta pe motiv că lipcala 

se face la cald sau la rece. Iată, 

deci, de ce don Petro, că *ot e 
ziua lui azi, le face pe toate gen 
„una caldă, una rece".

Principiul ăsta a] vulcanizării 
este înțeles lntr-un fel diferit pe 
ici, pe colo. Adică vulcanizare 
egal țipeală. La o mare societate 
comercială cu capital de stat se 
fac concedieri. Trebuio să fio 
redusă schema. Pe cine va „re
duce" șeful? Din trei secretare, 
din care două plătite pe producție, 
care produc cafele și, probabil, 
fiori, nu va „reduce" pe nici una. 
în schimb va „reduce" vreo 
muncitoare cu doi — trei copii. 
Ce vreți, funcționează principiul 
vulcanizării — adică lipcala... 
Și mai putem zice. Doi inși con
curează pentru ocuparea unui 
post de specialiști. Unul e com
petent, dar nu se... lipește. Asta-î. 
Lipsă de clei, de soluții și „solu
ții", de... petice din import. Și 
iară rîde cămila: „hî, hî, hî|“

Așa-i cu peticeala. Pînă una, 
alta, ne cîrpim cum putem și 
tragem nădejde să se mai schim
be ceva. Dar timpul trece, trece, 
trece...

Ilorațiu ALEXANDRESCU,

halesc !te

\sl.i-i ncvasta-mi-a !
v bucură că m;i întorc acasă

Despre vulcanizarea costumului de protecție 
la suprasarcină

lon d mat ‘.i' nul -pic Valea 
Jiului u mndul sa siringă un 
ban, sa-si ridice o easușoară și 
sa se însoare și c). cînd i-o veni 
vremea, ă atunci, la 30 de ani, 
nu C’a destuj dc copt. (Văzuse 
e) cum arăta iin vecin de-ai lui, 
la cajv strica mcr<’u ncvastu-sa: 
„toptule! Nu mori, dracului, o- 
data?“). Și [lină sa dc;1 în pirg, 
nii-i strica mi v.idu lumea u 
<j< hii lui ..

P'imclc zile au trecut ușor. 
Jnstruct ij. șunca Ic-ucasă, citc 

una mică. Id „ParinguJ", Prieteni 
nu prea și-a găsit, cu nici n-a 
căutat. li sunau incii in urechi 
sfaturile grijulii ale in.irnei: Șa 
nu te inh.iih. mama. -ii alde 
traistă-n baț, dc pe. acolo, <_a 
tc-nvață la rele; Tu ești in â 
mic, trebuie să maj crești..."

După prima zi de mina , ieșit 
lupt .i a htint t'i.bal. in'.rebii)- 
du-se daca o sa reziste \ doua 
zi nu mai ase.i Up ban. rlf«r avea 
prieteni De alunei a V’t băni 
mereu, pe saturate: azi finea 
cinste unul, mîinc altui ,.Lj>'ii
ba. Ioane, c.o sa iei și pi banii'

In z.i'.i.i dc bani. Iun nu știa 
precis ce datorii 
i-a cerut nimeni 
prietenii Ini s-au 
avertizat: „Ioane 
ta u!"

l n 1 ifa<L doua.
lasaț cu •’eluii I,»
dcd bine scama cum >

d

V. Iții 
id*m

noua,, și
iol, Faru

plat, s-a pomenit, Ja un 
dat, pupat vîrtos de una 
care-l toț privise galcs 
masă vecină. Apoi, evenimentele 
s-au derulat amețitor de repede, 
pe iarbă, lingă gardu] viu...

Spre dimineață s-a trezit lins 
dc-Un cîine pe obraz. A sărit ca 
ars. Soarele trecuse de linia ori
zontului. Șutul er.a pierdut. Dar 
banii"? Și ci... „Ma uit la pungă, 
punga-i goală..." Abătut, luă 

drumul spre cămin. La intersec
ție, simți că un corp străin îl 
stinjen»,). in pantaloni. l’use 
mina, i| trase, se lungi, dar nu 
ipși. Era Și găurit... Ce pSi'nt! 
I iicusc treabă bună.

Cu mina pe el, incepn să ci- 
‘casca firmele noilor unități par- 
tieulare. După colț, găsi și ce 
căuta: alclicrul dc vulcanizare 
..Gaura". Intră, salută politicos 

și ini robă respectuos: ,. E ade- 
s.nat că dumneavoastră reparați 
orice obiect dc cauciuc?" „Da", 
ii l'iispiinse mîndrii patronul.

\m și eu unul" „Să-I văd!"
Fură multe formalități, 

se descheie !■, pantaloni și 
obiectul pe masa Patronul 
ochii -it cpolc. apoi ofta. 
scin:-,it: ..Domnule dragă, 
rl.it gat.i I Sin, meseriaș 
.im mi j| ini.iltc n viață. 
.:e\j In-a n-<m pomenit, 
mîinc ,mi las de meserie!

moment 
oacheșa, 
de la o

Curiozități despre vulcani
• \concagiia — este cei mai înalt vulcan 

stins din lume (6959 m). Situat în Cordilcra del 
Limite din Anzii de Sud, la granița 
gcntina și Chile. Reprezintă totodată 
inalt vîrf de pe cele două continente 
precum și din emisferele vestică și 
Deși este un masiv muntos cu forme greoaie 
ascensiunea sa nu este din punct de vedere 
tehnic foarte dificilă. Vîrfuj său a fost atins 
pentru prima dată, prin escaladare pe versantul 
nordic, de către elvețianul Mattias Zurbriggen 
(ianuarie 1897). Timp de 10 ani a păstrat recor
dul de ce] mai înalt vîrf de pe glob urcat de 
om. Limita zăpezilor veșnice se află ]a 5000 m 
altitudine.

• Anlofala, cel maj înalt vulcan activ (6370 
m), situat în lanțul Anzilor (Los Andes), în 
partea de Est a platoului I’una de Atacania pe 
teritoriul Argentinei. Domin i bazinul cu depo
zite de sare (salarul) cu același nume.

• Asama — Vulcanul cu cele maj 
explozii în epoca contemporană peste 2000 
perioada 1000 — 1958 anul ultimei erupții, 
erupții în perioada 685—1900. Este situat 
centrul insulei japoneze llonshu la 100 
NV de Tokyo; conul său atinge altitudinea 
2542 m. Cea mai puternică erupție a fost 
din anul 1783 cînd a aruncat bombe vulcanice 
de mari dimensiuni. Două dintre ele au format 
o insulă, în prezent locuită pe rîul Schimno, ca
re curge la poalele vulcanului.

• Așo San — vaticanul cu cei mai mare cra
ter — măsoară 27 km pe diagonală N-S și 16 
km pe diagonala E-V. Circumferința este de 
114 km. Situat în partea centrală a insulei 
Kyusku, cea mai sudică dintre marile insule

dintre Ar
cei mai 
americane 

australă.
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japoneze, atinge înălțimea de 1592 m. în marele 
crater al vulcanului s-au format ulterior alte 
cinci conuri vulcanice mai mici. Este unul din
tre cei mai activi vulcani de pe glob: a înregis
trat 111 erupții în perioada 796—1958. Vastul 
său crater este vizitat anual de mii de pelerini 
caro își depun aici ofrandele pentru a „îmblîn- 
zi“ spiritele rele care ar sălășlui în interiorul 
vulcanului.
• Bandai San 

înălțime a norului de erupție peste 6000 
Este situat în partea central-nordică a celei 
mari insule japoneze Honshru la N de lacul 
kogashima; are 1810 m înălțime. După o 
rioadă de liniște de peste 1000 de ani, a 
o erupție catastrofală Ia 5 iulie 1888, în 
căreia au fost aruncați în aer un miliard 
de rocă, echivalent cu un strat de peste 40 cm 
grosime răspîndit pe întreaga suprafață a țârii 
noastre și s-a format Un crater în formă de 
potcoavă cu diametrul de 2 km, roca aruncată 
în aer s-a împrăștiat pe o suprafață de 71 kmp 
și au fost ucise 461 de persoane. Această extra
ordinară erupție nu a durat decît două ore.

• Beerenberg — cel mai nordic vulcan —•
este situat în insula norvegiană Jan Maycn din 
Marea Groenlandei. Măsoară 2241 m, fiind cel 
mai înalt vîrf din insula respectivă. Conul vul
canic se înalță dintr-o mare de ghețari. Ex
ploratorul olandez Jan Mayen, care i-a vizitat 
în 1614 a văzut aici urși albi cuțărîndu-se pe 
stîncile înzăpezite ale muntelui.

• Cercul de foc al Pacificului — cea mai în
tinsă și activă zonă vulcanică. Concentrează 62 
la sută din toți vulcanii activi existenți în pre
zent

vulcanul cu cea mai mare 
m. 

mai 
A- 
pe- 

avut 
urma 

mo

peste 350 din cei 600 vulcani activi.

ir****************************»**-*

ORIZONTAL: I) De sezon. 2) 
Corespunzătoare — Pasăre 
del. 3) De roșii, de pește, 
dinți — Ghinion fotbalistic 
sprijinul avocaților. 4) Tirziu, 
cînd umbrele se văd în zare. 5) 
Una dc-î intră tipului prin ure- 
.he — Raita șah istă. 6) Element 
chimic — Făcuți fărime. 7) Dra
goste — Pică de sus. 8) 
fiului. 9) Tip de avion cu 
de elemente! — Una care 
10) Prefixul vechimii 
enigmă — Element 
(pag.).

REBUS
***♦*♦»♦******»»*****♦♦*♦♦****»»»

B *

Ion 
puse 
făcu

IT- 
in-ai 

b.'it rîn, 
d.i

DINI I M

■ 1— 33n/
/

/ 1 1

/ z7/
1

4 / •
1

- z \2
/ ■ • ,

1
1_ _ Zi z

mo 
de
Și

Fiii
365 

arde. 
Eterna 

războinic !

VERTICAL 1) \ <> de extremi
tatea ailaltă cînd lipsește ăsta 

2) 
personală. 

a sccurită- 
scurtă cît 
obișnuit cu 
caro n-are 
(pr.) - Ju- 

6)

ailaltă cînd lipsește
- Un campion la doi anii 

Spațiu în stăpînire 
3) Norme de tehnică 
ții muncii — Operă 
o interjecție. 4) Unul 
zîipada (mit.) — Aia 
moarte. 5) împotrivă 
mătate de muscă africană. 
Do ce-a fost odată — Post lăcri
mat (P1 ). 7) Tip lipsit de preju. 
dccăți în gindire — Verigă. 
Prezente volubile >n 
joacă fotbal numai cu
i) Doi sori — Iulie la Început ! 

Metal (chim.), 10) Scuza pen
tru greșeală — Salcîm dobrogean.
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SUPLIMENT

APROAPE TOTUL DESPRE VULCANI
Vulcanii și imprudențele 

oamenilor
Au schimbat vulcanii istoria?

In fățo unor erupții vulcanice 
oamenii se pot apăra doar cu 
fuga... Și, totuși, există oameni 
care din diferite motive nu fug, 
alții chiar se duc acolo... Și nu 
de puține ori aceste acțiuni sînt 
fatale...

Iată cîtcva exemple:
— In anul 79, vulcanuj Vezu- 

viy devine tot mai amenințător. 
Erupțiile cresc în intensitate. O- 
rațele Stibae și Herculanum se 
evacuează. La Pompei, este pro
gramat un mare spectacol de 
circ: gladiatori, lei... Și marea 
erupție surprinde orașul cu are
na plină... Se pare că nu au c- 
xistat supraviețuitori. Filozoful 
roman Pliniu cei Bătrîn comite 
și ei imprudența de a se deplasa 
la fața locului să vadă ce se în- 
timplă. N-a mai ajuns. A murit 
asfixiat pe plajă...

— Anul l83ă a însemnat înce
putul formării de secte neopro- 
tesțante. în anul 1810, secta 
-Mila Domnului" din California 
se deplasează la liawai, cu con. 
vingerea că prin rugăciuni îl 
vor convinge pe Dumnezeu să 
oprească erupția vulcanului Mau- 
na-Loa. Au fost surprinși de un 
rîy de lavă care se deplasa cu 

peste 30 km pe oră. Nici un su
praviețuitor. Secta a dispărut...

— Anul 1902. Alegeri în insu
la Martinica. Dar vulcanul Mont 
Pelee amenință grav capitala 
Saint Pierre, Guvernatorul insu
lei decide evacuarea orașului 
după alegeri, dar ej fuge din o- 
raș. In dimineața zilei de ale
geri se produce catastrofa: o
erupție de o violență extremă, o 
lavină imensă lovește orașul cu 
viteza de 180 m pe secundă. Pes
te 30 000 de morți ! Doar doi 
supraviețuitori: un criminal
condamnat la moarte și gardia
nul său! Pușcăj ia era pc o colină.

— în 1980 erupe vulcanul Saint 
Ilelen. Cu toate evacuările, cîte- 
v.a zeci de morți: cîțiva sectanți 
convinși că Dumnezeu are grijă 
de ei, iar restuL turiști atrași de 
măreția fenomenului.

— In 1091 vulcanul Unzep sur
prinde imprudenții care s.au 
apropiat de el. Printre victime, 
echipa de vulcanologi,

— Tot 1991 — erupe vulcanul 
Pinatubo. Citeva sute de morți. 
Acc.știa sînt membrii unui trib 
de băștinași caro au refuzat să 
se evacueze !

Vulcanologii susțin ca rolul 
vulcanilor în istorie este mult 
mai mare dccît se crede in ge
neral.

Un singur caz este cert: erup
ția vulcanului Thira în jurul 
anului 1400 înainte de Cristos. 
înaintea acestei catastrofe în 
estul Mării Mediteranc s-a dez
voltat ° extraordinară civiliza
ție, cunoscută sub numele de 
civilizație minoică (de la regele 
Minos), care ajunsese să depă
șească Egiptul și Mesopotamia. 
Capitala se afla în insula Thira, 
Ia cca 120 km nord de Creta, i- 
dentificată cu legendara Atlan
tida. în uima marii catastrofe 
insula s-3 scufundat, în urma 
ci rămînînd cîteva fragmente' ca
re formează arhipelagul Santo- 
rin. Au rămas ruinele de ]a A- 
crotiri, Cnossos, Micene etc.

Există o serie de civilizații 
dispărute îp condiții misterioa
se. Vulcanologii însă atrag aten
ția asupra unei stranii coinci
dențe; întotdeauna în apropiere 
se află vulcani! Iată cîtcva e- 
xeinple :

— Celebrul platou Nazca din 
Peru, cu impresionantele sale 
desene do mari dimensiuni, ime
diat la sud se găsește vulcanul 
Miști, de tip strombolian.

— Podișul Atacama din Chile, 
din nou cu desene de mari di
mensiuni, este cuprins între doi 
vulcani deosebit de periculoși : 
la nord Ollague de tip vezuvian 
și la sud Llullaillaco de tip 
strombolian.

— în America centrală au e- 
xistat două triburi — olmecii și 
toltecii, de la care au rămas niș
te statui imense, sub forma u- 
nor capete de oameni, sculptate 
în bile de lavă... în zonă sînt 
mulți vulcani activi, între care 
se distinge deosebit de periculo
sul vulcan Tojumulco, de tip 
peleean.

— insula I’așlelui este Uq vul
can

— în Africa, legendara] regat 
Zimbabwe, dispărut din motive 
necunoscute, cra plasat lingă 
vulcanuj Tsaratanana.

Istoricii se opun însă ipotezei 
că aceste civilizați] au dispăiul 
datorită vulcanilor. însă :

— în anul 1981. un crater se
cundar al vulcanului Fogo (Ca
merun) „scapă" pe tăcute niște 
gaze extrem de otrăvitoare. Un 
întreg trib, cu culîura sa speci
fică este ucis pînă la ultimul 
om. Citeva mii de morți!

— în 1984 a erupt vulcanul 
Chim bora zo. Di >uă treimi din E

cuador rămîne fără apă potabilă 
din cauza infestării, intervenția 
urgentă, constînd în transporturi 
masive de apă potabilă și mine
rală, sucuri răcoritoare și pune
rea rapidă în funcție a unor in
stalații de purificare a apei îm
piedică evacuările masive

— în 1987 a erupt vulcanul 
Ncvado de Ruiz (Columbia). E- 
rupție de tip peleean. O imensă 
lavină de noroi fierbinte și pie
tre, cu o viteză de 160 m pe se
cundă, mătură o vale. 27 de mii 
de morți. Jumătate din membrii 
unui trib de indigeni. Locul plan
tațiilor de bananieri, arbori de 
cafea și cauciuc îl ia deșertul. 
Supraviețuitorii părăsesc zona.

— în 1991 crupe vulcanul Un-
zen din Japonia. Tot tip peleean! 
Citeva zeci de morți și evacuări 
masive. 4

Ce ne rezervă viitorul? Există 
sansa unor erupții catastrofale 
în viitorul apropiat. Semnele pre
vestitoare din Japonia, Filipine, 
Indonezia... etc. sînt clare.

Nici în apropierea României 
situația nu e prea strălucită, in 
Caucaz doarme vulcanul Elbrus 
de vreo 14 mii de ani. Dar la o 
adincime de 6 km clocotește un 
cazan de lavă. Și Caucazul se 
cutremură...

RECORDURI
— Cel mai înalt vulcan din lunv'; Ojos de) L. 

S.ilado (la granița Chile — Argentina) de 6900 m. I!
— pe continente cej mai înalți vulcani sînt : "

în Europa Etna (3340 m), in Asia Elbrus (5633 !!
m), în Africa Kibo (Kilimanjaro, Kenia 5895
m), în America de Nord și centrală Orizaba !• 
(Citlatcpetl, Mexic, 5700 m), în Oceania Mauna !• 
Kea (4205 m), în Antarctica Ercbus (5794 m). !!

— în România >ol mai înalt vulcan este Că- !S 
liman — 2013 m.

— ce! mai marc crater vulcanic: Rizo — lxe- !!
ma, cu diametrul dc 27 km. !•

I ■
— continentul cei mai mulți vulcani: A- fi

jnericj de Sud: peste 200o de vulcani activi. ;;
— țara cu cei mai mulți vulcani: Ecuador, '•

131 de vulcani activi. !•
— erupția cu cele ma] multe victime (cunos- !î

evită): Tambora 1815 — 96 <Iț mii do victime. !!
— ce! mai tinăr vulcan: Mattigalp.i (Ni-nra- ;;

_;ua) apărut în 1920. ;•
— ce] mai „scandalagiu" vulcan — B.iîi din

Indonezia, de tip strombolian. face zgomot 1! 
•n* 1 ir nu c peri ulos. '*

gon — SU \, în urma cu cca 
3100 de ani vulcanul Thira din 
marea Eiiee, iar în anul 1815 vul
canul Tambora din in»ula Sum- 
bava — Indonezia. Primii doi 
vulcani sînt de prubușire, iar 
ultimul de tip strombolian.

Dar ce este un vulcan 7 Daca 
citești într-o carte, înțelegi. 
Dacă citești în două sau m ii 
multe, nu maj înțeleg] nimic. In 
plus, geologii nu vorbcse aceeași 
limbă cu vulcanologii ! Geologii 
clasifică vulcanii după patru 
riterii. Două din ele sînt lipsite 

de interes (după structura conu-
i iJoi și după ruspindirea în spa
țiu). dar două sînt interesante :

— după felul de manifestare 
unt de tre-j feluri: vulcani cx- 
ploz v> la care întreaga acti- 
vita'i arc caracter violent (de 
exemplu Krak»loa sau Mont Pr 
ieo). efuzivi — întreaga activita
te este relativ calmă (Mauna— 
f,n,i, Kilauci) si miești — înce
putul li tivilătii este exploziv, iar 
*>firșitu| efuziv P.'ezuviu. Elna, 
.St rom bol i).

— după idiul in < are se gâ 
sere: viile ni activi și vulcani 
stinși. Vulcanolog i însă adaugă 
vulcanii adormiri vulcani care 
nu sînt activi, dai nici stinși, ei 
puțind intra oricând în u'tivitat'’

Slavă Domnului, toți vulcanii 
d'm România sînt stinși 1

Vulcanologii clasifică vulcanii 
după tipul de magmă cxpwlzatft 
de rătre aceștia, pe baz.j a donă 
criterii :

— criteriu) chimic — lave ba- 
zi e cu mai puțin de 50 la suta 
bioxid de siliciu, cp temperatu

VULC ANICE
— ce] mii zgomotos vulcan: Krakaloa. în e- 

rupția din 1833 zgomotul s-a auzit la Manila, în 
Australia centrală, și în Madagascar, la o dis- 
mță de peste 4000 km.

— cea mai puternică explozie vulcanică în
registrată: Krakaloa 1883. Unda de șoc a ocolit 
de trei ori globuf pămîntcsc, conform înregistră
rilor din Europa. în anul 1815, la erupția vul
canului Tambora nu exista asemenea aparatură.

— cca mai puternică erupție a secolului XX 
— Bczimianîi — 1957. Orașul Pclropavlov.sk — 
Kamceatski, situat la 140 de km a avut mult 
do suferit: .,u zburat acoperișuri de pe case, 
uși și ferestre au ieșit cu ramă cu tot, a sărit 
tencuiala de pe pereți.

— cel mai înalt con vulcanic: Mauna Kea. 
peste 10 km înălțime, din care peste -4000 dea
supra nivelului oceanului

— cel mai mare vulcan cunoscut: Olimp de 
pe planeta Morte Peste 20 km înălțime, scurgeri 
de lavă pe distanță de peste 200 km. Acum este 
stins.

— vulcani activi au mai fost dcscoperiți 
planeta Vcnus și pe Io, satclituj lui Jupi lor.

(Urmare dio pag. t) ra de 1100 grade C'clsius, foarte 
fluide și lave acide, cu peste 50 
la suta bioxid de siliciu, cu tem
peratura de peste 1300 gravi'.’, 
foarte vîscoase.

— criteriul conținutului de 
gaze (inclusiv apă, care la a- 
ceaslă temperatură este gazoasă) 
în lave cu conținut redus de 
gaze (pînă ]a 5 mc de gaze la 
metrul cub de lavS) și lave cu 
conținut ridicat de gaze (peste 5 

Ce spun oamenii de știință 
despre vulcani?

mc de staze ],t metrul cub do 
lavă).

Din combinarea acestor criterii 
rezulta patru categorii de vul
cani. Conform tratatului „Vul
canii păinîntului" de V.I, Vloda- 
veț care utilizează ca bază cla. 
sificarea lui M. Niemeycr, aceste 
tipuri sînt;

A. Vulcani ui lave bazice și 
r onț mut redus di gaze :

a. yulcani de lip 1SA, care 
unt lacurj de lavă cp nivel con
stant, fură erupții sau explozii. 
Tip caracteristic, vulcanul I.yA 
din nord-estul Africii,

b. Vulcani de țip islandcz, care 
crup lavă fără explozii, dar nu 
uu crater, erupțiile fiind liniare, 
în lungul Unei falji. Exemplu : 

vulcanul I.akj din Islanda.
c. vulcani de tip Ilavvaian care 

crup lavă fi.ni explozii dintr.un 
crater centrul. Exemplu: Mauna 
Loa — liawai.

II Vulcan] cu lave bazice și 
conținut ridicat de gaze sînt de 
tip strombolian Lava este ex
pulzată suli formă de bombe și 
lapili datorită exploziilor ritmi-

<c care se produc in crater. E- 
xemplu: vulc inul Sirombol| din 
insulele Lipare. Io general nu 
sînt periculoși, insa. Id timpi 
geologici fac erupții catastrofale.
\ccasia înlriicît prin erupțiile o- 
bișnuite vtjîr.mui crește mult in 
mulțime și |., un moment dat 
conul se prăbușește sub propriei 
greutate r iva aflată în canalul 
din con eliberează l>ru«t gazele, 
Icnomenul avind caracter explo
ziv (exact c;i explozia uncj sti 
e]e de sifon) I, ivinele (nvalmșe 
do noroi și pietre) unda de șoc 
și luv’a spulberata sub forma de 
cenujă uu efect distrugător, E 
xcmplu: Saint ilelen (Oregon, 
SUA) cu perioada marlloi erup
ții de 1 milion de ani.

U. Vulcani cp lave acide și con
ținut redus de gaze sint vulcanii 
de tip vulcanian. Lava este foarte 
v iscoasă, lincorj se solidifica în 
coșul vukanic condueînd ]a ex
plozii puternice. Exemplu: vul
canul Vulcan din insulele l.ipa- 
re.

D \ ui ani cu lave acide si 
conținui ridicat Jc :az«».

a. Vulcan] de lip peleean vii 
erupții de |nva foarte vlscoasa 
care se ridică ip coț, sub lorma 
unui s'.ilp. Se produc mari lavi- 
ne si explozii puternice. Exem
plu: Mont l’clee din insula Mar
tin icn.

b. \ ulc ini dc tip Bandai-San
la care lava viscoasu împiedică 
evacuarea gazelor. \ ulcanu] si 
umflă, după care ■ xplodc.’izn ca 
un bulon. Ce,-| mai p temi.si c- 
rupțic i seeolulpi no-.tru, Bczi. 
mianii 1957 , iode a că
tip, l'uierca : litiji) |>. 'ubo do- 
mi ?e.

Alte ii-ci tipuri d, vule.mj sint 
determinate de existența unoi
muri rezervoare de lava ]a ajîn- 
cliTUa de u -10 km. _

a. \ ulcani explozivi — vul- 
mi care au dormit mult timp 

și la reactivare nu pot străpunge 
dopti) de lavă solidificată din 
■on, sfiișinj prin a arunca in 
acr vechiu] con. Exploziile sini 
mai puternice ca la vulcanii de 
tip B m lai-San. Exemplu: vul
canul Iva'mnv in 1902 (insulele 
Alculin:).

b Vulcani <|e tip vezuvianL ,.n 
lav ă ivii, | o, mit foarte
n.i.e de gaze (uneori depășind 

100 mc de gaze |a un mctru cub 
de lava). Sini deosebii de pericu
loși. uneori facind erupții catas- 
irofa'c Exemplu: vulcanul Ve- 
Z' IV]| i

c. Vulcani de prăbușire în c- 
pallll activ itali| este dc tip ve- 
zuvi.m, extrem dc violent. In 

iz cu rez.civoru| di lava ■ s;e 
foarte muie (pești1 IDO km ubi), 
uneori bolta *a *v prăbușește, e- 
libcrindu.se intreaga cantitate de 
lava și gaze. Exemplu: Krak.itoa 
ip 1883, echiv alini 20 000 
bombe atomice.

Dc remarcai .■ in razul vol
anului Tambora au a'țional trei 

mecanisme: iutii mecanism ex
ploziv, apoi im mecanism strom
bolian. iar in final Un mecanism 
vezuvian. inHltimea vulcanului 
■i seiizut de la 4060 m la 2851) m, 
i rateru) a crescut de la un dia
metru dc 400 m ]a 6500 m. Vo
lumul dc cenușă aruncată rtepî». | 
țește mo km cubi.

Pclropavlov.sk
libcrindu.se
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9,-hj Micul dejun TV.
10,00 Actualități.
10.10 Descoperirea planetei.
10.30 Viața spirituală.
11.30 Doduring.
12.30 Ora de muzică.
13.30 Evenimentele săptamlniL
11,00 Actualități.
11.10 Armonii «orale.
1130 Casa șl grădina.
15.00 Frumoase plaiuri romă. 

neștL
tâ,30 Tragerea Loto.
15.40 Tele-vacanță școlară.
16.40 Muzica pentru toțL
17,00 Emisiune in limba cer. 

mană.
18.00 Invitatul săptâmlnii 

Emisiune de Emanuel Va. 
Ierta.

18.30 Cîntecul inimii mei*
18,45 VIrstele peliculeL
19,35 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
i înregistrare de pe Canal 

France laternotlowal.
20,00 AetealitățI.
10.30 Dodo-rlng
, Ctoneurs de dansuri de 

societate pentru eopiL
11.30 Istoria religiilor.
12,00 Ora de muzică.
13,00 7x7.
( Evenimentele interne ele 

săo'imînil.
13.30 Avanpremiera emisiunilor 

de la sflrșit da săptămâ
nă.

13.40 Studioul șlagărelor.
14,00 Actualități.
14.10 Tele.club.
(6,30 Mapamond.

f 17*00 Atletism — finala „Gupei 
Europei” (prima ti).

/ Transmisiune directă d* 
In Frankfurt
Gomer.tator Dumitru Giaur. 

18.00 Tncearcâ-țl norocul I 
Joc de ruletă.

19.00 Melodii îndrăgit*.
19,13 Teleenclclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film serial. 

Jake șl Grăsanul. 
Ultimul episod.

2110 Finala Campionatului ea. 
ropean de baschet mascw- 
lln.
Transmisiune directă de 
’a Roma.

23,20 Antologia umorului romă, 
nesc. Serie nouă i Episo
dul „Grădini șt cafenele ce, 
lebre de altădată’’.

0,10 Actualități.
0,70 Film artistic; 

AU căzut Ia datorie. 
(SUA, 1941). 
Premieră pe țară. 
Sa: Eroii Flynn, Olivia 
do Havilland, Arthur 
Wennedy.

•Z 
DIMIMCA

* 30 iunie 1991
» - /

8,00 Viața sat aiul (I)
9,00 Micul dejun TV.

10,00 Actualități.
10,10 Abracadabra.
11,05 Film serial pentru sopil. 

Vizitatorii.
(Studiourile do televizi
une cehoslovace, (983) 
Episodul I.

(1,30 Lumină din lumină.
12.30 Viața satului (II).
(3,30 Un elntec Ia poarta su

fletului.
(4,00 Actualități.
4 4,10 Video-magazin.
18.00 Atletism! finala „Cupei 

Europei” (ziua a doua). 
Transmisiune direcții de 
la Frankfurt.

U’,90 Atlas
18.30 Convorbiri d« duminică. 
19.00 Film seria’.

Dalias.
Episodul 36.

20,00 Aatualltățl.
20.35 Film «rtistia.

Tabăra. 
(SUA, (985)
Premieră pe țară.

22.20 Duminlta sportivă.
32.40 Maeștrii teatrului romă, 

aese.
23.40 Actualități.

I.l NI
1 iulie 1991

14,00 Actualități.
14.10 Horoscop.
14.20 Worldnet Usia.
15.20 S.O.S. natural
15,50 Copiij noștri, viitori muzici

eni.
‘16,15 Preuniversitarla.

47.00 Emisiunea In limba ma. 
ghiară.

(8,30 Repriza a treia,
19,00 Tezaur. "(J*
19.35 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Teatru TV. .

Hei, oameni buni! 
de W. Saroyan.

22,00 Ecranul.
22,30 Patrimoniu.
23,00 Universul cunoașterii. 
v),45 Actualități. I

* MARȚI
2 iulie 1991

19,00 Actualități.
10.10 Horoscop.
10.20 Film artistic:

Clubul Storfc.
(SWA. 1945).

<2,00 Ora de muzică,
(3,00 Confluențe.
(3,40 Pagini muzicale
(4,00 Actualități.
14.10 Audio, vizual s’udlo.

•tf <*> 
â - > 

s.
i

A

A
camerale.

14.30 Documentar științific. 
15,00 Medicina pentru toți.
15,15 Cheia succesului.
15.40 Preuniversitarla.
16.10 Teleșcoală.
16.40 Muzica pentru toți.
17,00 Conviețuiri.
17.30 Salut, prietenii
19,35 Desene animate. 
20,00 Actualități. 7®
21,00 Telecinemateca.

Mina lui dreaptă.
(S¥A, 1940). 
Premieră pe țară.
Cu: Carp Grant, Rosallnd 
Russell. Regla Hotvard 
Hawiks.

22.40 Economia, Încotro?
23.10 Reporter ’9i.

29 IUNIE - 7 IULIE
23.45 Actualități.

MIERCURI
8 iulie 1991

»
(0,00 Actualități, *
(0.10 Horoscop,
(0,20 Super Channel Mix.
(1,35 Desene animate.
(2,00 Ora de muzică.
(3,00 VIrsta a treia.
13.40 Agenda muzicală.
(4,00 Actualități.
11.10 Jazz magazin.
15 io Stadion.
15.40 Preuniversitarla.
16.10 Teleșcoală.
16.40 Forum.
(7.25 Televiziunea vă ascultă. 
(8,00 Cultura in lume, 
(8,3* Desena animata.
(9,00 Actualități,
20,00 Film serial:

Decalog,
Episodul 9.

21,00 Festivalul Internațional de 
mnzică ușoară „Bticfireș*! 
•91".

31.45 Dosarele lstorleL
92,05 Festivalul Internațional d* 

muzică ușoară.
Recitaluri: Loredana Groza, 
grupul „RlccelJi" (Italia), 
Sandra,

23.45 Actualități.

4 iulie 1991
*
10,00 Actualități.
10,10 Horoscop,

10.20 Super Channel. Mix.
11,35 Desene animate.
12,00 Ora de muzică.
43,00 Interferențe
(3.45 Caleidoscop cetățenesc.
14 10 Actualități.
(4.20 Ziua Independenței SUA.
16.20 Limba noastră.
16.50 Pro patria.
17.50 In fața națiunii.
(8,35 Desene animate.
19,00 Actualități.
’0,00 Film serial.

Dalias.
Episodul 37. _

21,00 Festivalul internațional de 
muzică ușoară „București 
’91".

21,40 Piața șl banii dvs.
22,05 Festivalul internațional te 

muzică ușoară.

Recitaluri: Gabriel Cotablță. 
Boney M.

23,45 Actualități,

VINERI
8 iulie 1991

10,00 Actualități
(0,10 Horoscop
10,?0 Film arbstl*.

Copacul fără viață. 
(Franța, 1988) 

42,00 Ora de mezică. 
(3,00 Oameni de lingă noi.
(3,40 Divertisment internațional.
(4,00 Actualități.
(4,10 Armonii corale.
14.25 Casa șl grădina.
(4,55 Documentar artistic.
15.25 Preunlversitaria.
15.55 Teleșcoală.
(6,25 Muzica pentru toți.
(6,40 Emisiune în limba germa

nă.
17,40 Invitatul săptărmnii. 
(8,10 Studioul „E".
(8.81 Desene animate
(9 00 Actualități.
30 06 FE.1-. seriali

Destinai familiei Ilouard. 
Bplsodul 9.

2100 Festivalul internațional do 
muzică ușoară.
Rcoltaluii i Gheorghl Hriș
te* (Bulgaria) Dina Jaaobj 
(Anglia), Mruro (Germania).

23,45 Actualități.
23.55 Tele-top.

0,30 Jazz.fan.

simbata
6 iulie 1991

9,00 Micul dejun TV.
10.00 Actualități.

10.10 Descoperirea planetei.
40.30 Universal șotron.
11.30 Istoria religiilor. 

Bahai (1).
12,00 Ora de muzică.
(3,00 Emisiunea 7x7.
(3,40 Studioul muzicii ușoara. 
(4,00 Actualități.
(4,10 Tele-club.
(9 30 Mapamond.
18.00 Wimbledon, 1991. 

Finala feminină.
18 00 Film artlstie. 

Casa pasiunii. 
(Japonia). 
Premieră pe țaiă.

(9,00 Actualități.
20,00 Festivalul Internațional du 

muzică ușoară. Concurs. 
„Regina frumuseții". 
Recitaluri: Gunter III (Ger», 
mania), „Tranval ar. •“ 
(Bulgaria), Gibsy Brotheru 
(Olanda) Greta Pope (SITA) 
„Cromatic" (România).

23.05 Actualități.
23,15 Film artlstie. 

Evadarea din OS 8, 
(SUA, 1991), 
Premieră pe țară,

DUMINICA
7 iulie 1991

8,00 Viața satului (1).
9,00 Micul dejun TV.

40,00 Actualități.
40.10 Abracadabra.
11,05 Film serial pentru copii.

Vizitatorii. 
Episodul 2.

11,30 Lumină din lumină.
(2.30 Viața satalsl (2).
(3,30 Hora satului.
14,00 Actualități.
(4,10 Video magazin.
(6,00 Wimbledon, (991. 

Finala masculină.
18.10 Film serial.

Dalias. _
Episodul 38.

19,00 Actualități.
49,35 Telesport.
20,00 Festivalul internațional de 

muzică ușoară. 
Gala Festivalului. 
Recital Geff Harișon (An-* 
glia).

21,45 Duminica sportivă.
22.05 Festivalul Internațional de 

muzică ușoară, I
23,40 Actualități.
23,50 Film artistic.

Rătăcitorii. r.
(SUA, 1979).
Premieră pe țară.

VÂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!


