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Un deziderat de" Ieri s-a deschis la București
maximă stringență 
în fața colectivului 
U. E. L Petroșani

CONGRESUL INTERNATIONAL
PENTRU DEZVOLTAREA LIMBII

CREȘTEREA Șl LITERATURII LATINE

PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII

Ing. NICOLAE BÂDICA, 
director al U.EL. Petroșani

In aula mare a Facultății de 
drept din București, s-au des
chis vineri dimineața lucrările 
primului Congres internațional 
pentru promovarea limbii și li
teraturii latine, organizat de un 
comitet român sub auspiciile 
Academiei latine internaționale, 
academie înființată anul trecut 
la Roma.

Manifestare științifică de 
prestigiu, care va dezbate pro
bleme fundamentale ale uma
nismului latin, prilejuind un 
contact mai strîns între specia-

liștii din acest domeniu, Con
gresul reunește numeroși sa- 
vanți printre care personalități 
marcante, reprezentanți ai u- 
nor cunoscute instituții științi
fice și de învățămînt din 26 de 
țări de pe patru continente.

Din țara noastră iau parte 
academicieni, conducători de in
stitute de specialitate, cercetă
tori științifici, cadre didactice, 
studenți.

Timp de o săptămînă, parti- 
cipanții vor susține comuni
cări științifice și vor purta dis-

cuții despre — influențele limbii 
și literaturii latine în cultura 
universală, metodele de predare 
a acestor discipline în învăță
mînt, precum și despre alte pro
bleme referitoare la umanismul 
latin.

In prezidiul ședinței inaugu
rale, au luat loc Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu- 
lui, Miron Constantinescu, pre-
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In economia socialistă, pro

ductivitatea muncii constituie 
un factor hotărîtor de creștere 
a producției, de reducere a 
prețului "de cost și de sporire 
a acumulărilor bănești. Crește
rea productivității muncii este 
o necesitate obiectivă a dezvol
tării societății, a cărei esență 
constă in economisirea sistema
tică a muncii sociale. Sporirea 
continuă și în ritm susținut a 
productivității muncii în toate 
ramurile producției materiale, 
reprezintă condiția ridicării 
permanente a nivelului de trai 
al oamenilor 
fundamentală 
cialiste.

Legitatea 
tenite a productivității mun
cii acționează, desigur, și 
în sectorul forestier al econo
miei noastre. Directivele Con
gresului al X-lea al partidului 
au tiasat ca sarcină sectorului 
forestier o creștere de la an la 
an de circa 5 la sută. Analizînd 
sarcina de creștere a producti
vității muncii pe scara ultimi
lor ani la U.E.L. Petroșani, re
zultă că, față de realizările t- 
nului 1969, în anul 1970 s-a 
prevăzut o creștere de 6,4 la 
sută, tn cele 7 luni trecute din 
acest an, în .cadrul unității 
noastre productivitatea muncii 
a fost realizată în procent d° 
numai 89,7 la sută față de plan.

Nerealizarea acestui principal 
Indicator de plan se datoreșle 
următoarelor cauze: inundațiile 
din lunile mai și iunie a.c. au 
adus sectoarelor și parchetelor

muncii — lege 
a orînduirii so-

ridicării necon-

U.E.L. în total 3 382 zile stag
nări (1 503 zile în luna mai și 
1 879 zile în luna iunie). în a- 
cest fel numărul mediu de 
muncitori pe ansamblul unității 
a fost influențat negativ cu 50 
muncitori în luna mai și cu 62 
muncitori în luna iunie, 
mai multe zile 
fost înregistrate 
Cîmpu lui Neag 
tru refacerea și 
ploatartr a 
scos-apropiat, care în urma 
nundațiilor au fost avariate, a 
fost necesar să se folosească 
în plus un -număr mediu de 36 
muncitori (la sectorul Cîmpu 
lui Neag 22 de muncitori, iar 
la sectorul Lonea 14 muncitori) 
lucru care, de asemenea, a in
fluențat negativ productivitatea 
muncii. Fluctuația mare 
muncitori, de la o lună 
a făcut ca procesul de 
ție să se desfășoare în 
neexistînd o ritmicitate 
ductiei. Și cauzele productivi
tății scăzute nu se opresc aici. 
Utilizarea unui număr prea 
mare de muncitori auxiliari, 18 
la sută față de numărul mediu 
total j folos!rea neratională i 

fo- 
drujbe, 

nesatls-

Cele 
de stagnări au 

la sectoarele 
și Lonea. Pen- 
darea în ex- 

instalațiilor de 
t.

de 
la alta, 
produe- 
salturl, 
a pre

folos’rea nerațională 
utilajelor din exploatările 
restiere (funiculare, 
tractoare); utilizarea 
făcătoare a timpului de lucru, 
indicele de utilizare realizat în 
proporție de numai 95,06 
sută fată de 96 la sută 
cat pe unitate — sînt, 
menea, alte cauze tot 
păgubitoare în balanța

ia 
planifi- 
de ase- 
atît de 
produc-
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Salutul președintelui
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer

Stimat auditoriu,

va

a.

unui nou bloc

Pentru
tineri

Stimulente pentru disciplină

Avem bucuria să găzduim 
Congresul umanismului latin, 
manifestare științifică de impor
tanță mondială, care își pro
pune să dezbată probleme de 
seamă ale limbii, culturii și 
civilizației romane, a căror in
fluență se face simțită puternic 
și acum în lumea modernă eu
ropeană și în celelalte conti
nente.

In epoca actuală, cînd pro
gresele științei și invențiile 
tehnice au luat o amploare ui
mitoare, devenind cea mai im
portantă pîrghie a dezvoltării 
societății omenești, valorile u- 
manismului exprimate în ope
rele literaturii și culturii la
tine continuă să prezinte un 
interes viu nu numai pentru 
specialiști. Este un adevăr re
cunoscut că existența culturii 
europene și a unei mari părți 
din cultura universală nu poate 
fi concepută fără operele de 
seamă ale culturii și literaturii 
latine purtătoare ale unor va
lori care au străbătut și inspi
rat veacurile prin dinamica dez
voltării lor. Sîntem și astăzi cu
ceriți de entuziasmul cu care 
Lucretius cîntă în versuri sub
tile măreția universului, mul
tiformele aspecte ale naturii iz- 
vorîte din cele mai diverse com
binații ale atomilor. Sîntem e- 
moționați de dragostea lui, a-

desea sfîșiată de durere, pen
tru om, de dorințele lui de 
pace și bună înțelegere între 
oameni. Imnul muncii dîrze, 
imnul satisfacțiilor pe care le 
dau realizările strădaniilor o- 
menești, cîntate cu măiestrie de 
Vergilius, nu este mai puțin 
frumos nici astăzi. Ne uimește 
încă forma lapidară pe care o 
dă Horatius elogiilor rațiunii, 
echilibrului, măsurii în toate, 
bunului gust, armoniei, fugii 
de exces, înțelegerii omului de 
către om. Toți, și îndeosebi noi 
românii, ne emoționăm la lec
tura acelor versuri pe care O- 
vidius le-a scris în Dacia, cîty 
tind durerile sale și ale oa
menilor printre care trăia, pri
mele monumente literare ale a- 
cestui pămînt.

Antichitatea clasică în care 
s-a dezvoltat limba și cultura 
latină a exprimat valori care 
au stimulat în timp aspirațiile 
și idealurile umane spre con
tinuă perfecționare. Procesul 
acesta este o dovadă elocventă 
a legăturii dintre generații, din
tre formele de cultură, rezul
tat al perenității esenței umane 
și a valorilor create 
speță cele latine.

V-ați întrunit aici 
dezbate unele dintre 
importante probleme 
raturii și culturii latine, ale 
umanismului latin. Veți dezba-

problema celor 
metode de pre- 
și literaturii la- 
ele să-și îndepli- 

de transmiță-

de ea, în

pentru a 
cele mai 
ale lite-

te, desigur, și 
mai adecvate 
dare a limbii 
tine pentru ca 
nească menirea 
toare ale celor mai de seamă 
valori pe care le-au creat ro
manii. Tocmai cuceririle pe ca
re știința și tehnica le-au pus 
la îndemîna omului și posibi
litatea de a stăpîni natura fac 
cu atît mai mult necesară cul
tivarea unui umanism ce poate 
beneficia în condițiile noi de 
un conținut mai bogat. Pre
cizia și înaltul grad de conci- 
ziune al gindirii și limbii latine 
sînt virtuți care se regăsesc în 

’ cultura științifică contempora- 
,i nă. Iar faptul că ideile cultu

rii și umanismului latin au fost 
de-a lungul veacurilor surse de 
inspirație pentru atîtea genii, 
popoare și culturi, este o che
zășie că aceste valori, alături 
de contribuția celorlalte culturi, 
îmbogățindu-se reciproc, pot 
servi ca trăsătură de unire în
tre oameni.

Găzduirea importantei mani
festări științifice a latiniștilor 
în țara noastră, vechi focar de 
limbă și civilizație romană, de
monstrează atașamentul nostru 
față de ideile care stau în cen
trul străduințelor lor și de u- 
manismul pe care îl propagă.

Urez Congresului cel mai de
plin succes.
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Comitetul coordonator 
U.T.C. de la preparația Pe- 
trila a inițiat, începînd cu 1 
iulie a. c., un interesant 
concurs între organizațiile 
U.T.C. pe tema : „Cît mai pu
ține abateri de la disciplina 
de producție".

La acest concurs care se 
încheia la 30 septembrie

a. c. s-au înscris toți cei 175 
de tineri existenți în eviden
ța comitetului coordonator 
U.T.C. al preparației. Pînă 
în prezent pe primul loc s-a 
situat organizația nr. 5-a- 
telierul electric. Organizația 
cîștigătoare va fi stimulată 
printr-o excursie gratuită 
țară.

A început

La Vulcan, constructorii din 
cadrul Grupului 2 de șantie
re Valea Jiului al T.C.H. au 
început glisarea unui bloc — 
B 3 — cu 10 etaje și 66 a- 
partamente. Lucrările sînt 
conduse de către maistrul 
principal Otto Corciani și se
cundul său Alexandru Zi- 
grea. De consemnat este fap
tul că acesta este cel de-al 
24-lea bloc pe care construc
torii din Vulcan îl ridică 
prin metoda* glisării.

Casa de cultură din Petro
șani organizează, astăzi și 
miine, incepînd de la ora 20, 
seri distractive pentru tine
ret. Formația de muzică u- 
șoară „Atlas" va contribui la 
menținerea unei ambianțe 
plăcute.

In curind, consiliile
populare orășenești și comu
nale vă începe elaborarea 
proiectelor de plan pe anul 
1971 pentru acțiunile patrio
tice în vederea înfrumuseță
rii localităților municipiului. 
Ca prevederile de plan să co
respundă cît mai bine cerin
țelor, la indicația Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Petro
șani, deputății organizează în 
această perioadă discuții cu 
cetățenii din circumscripțiile 
electorale consultîndu-i asu
pra lucrărilor celor mai im
perioase menite să determi
ne ridicarea nivelului urba
nistic al localităților munici
piului. Propunerile cetățenilor 
vor fi depuse pînă la 1 sep
tembrie a. c. la comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare.

Cu planul pe 8 luni îndeplinit

Cercul de
metalovlastie

Constituit cu cîteva luni 
în urmă, cercul de metalo- 
plastie condus de Oscar 
Breitigam își va continua 
activitatea din luna septem
brie. Cei care doresc să-și în
sușească această tehnică ar
tistică se pot înscrie la Casa 
de cultură din Petroșani.

Ieri, în primele ore ale 
schimbului Ill, colectivul pre
parației cărbunelui din Lu
peni și-a realizat planul la

producția netă pe primele 8 
luni. De la începutul anului, 
colectivul uzinei a supus pro
ceselor de spălare și sortare

1 202 500 tone de cărbune. 
Realizarea planului înainte 
de termen se înscrie ca un 
succes de prestigiu al harnici
lor preparatori din Lupeni.

Cine știe minerit, cîștigă“
a comitetului sindicatului de la mina Petrila de a 
minerit, cîștigă" ș-a dovedit eficientă.
18 și 30 de ani. Concursul a fost ciștigăt 
Octavian Miclea.

or-
La startul con- 

de tinerii mi-

\or
200

JJ
Inițiativa comitetului U.T.C. și 

ganiza un concurs pe tema „Cine știe 
cursului s-'au aliniat 25 de tineri între 
neri Gheorghe Șimota, Petru Puian și

In continuare, cei doi factori care conlucrează în diversificarea acestei 
organiza un nou concurs „Intre metronom și protecția muncii" la care vor fi auuvuaji t.™ 
de tineri. Faza finală a concursului va avea loc în a doua decadă a lunii septembrie a. c. cînd 
vor fi desemnați ciștigătorii,
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In cursul dimineții de vineri, 
președintele Republicii Demo
cratice ~ 
Mobutu, 
celelalte 
care îl 
nuat vizita, pe litoralul Mării 
Negre. Oaspeții congolezi au 
fost însoțiți de vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Manea Mă- 
nescu, de președintele Consi
liului popular județean Con
stanța, Petre Ionescu, 
membrii misiunii 
șate pe lingă șeful 
golez.

S-a vizitat, mai 
Mangalia, apoi stațiunile Sa-

Congo, Joseph-Desire 
împreună cu soția și 
oficialități congoleze 

însoțesc, și-au conti-

turn, Venus, Jupiter și Neptun. 
La amiază, președintele Mo

butu și celelalte oficialități s-au 
înapoiat în Capitală cu un a- 
vion special.

O
dorința de a cunoaște u- 
aspecte ale dezvoltării 

din țara 
președintele Joseph-

A

și de 
române ata- 
statului con-

întîi, orașul

In 
nele 
sectorului zootehnic 
noastră,
Deșiră Mobutu, și ceilalți oas
peți congolezi, au vizitat după- 
amiază stațiunile centrale de 
cercetare pentru creșterea pă
sărilor și porcilor, situate la 
Periș, în apropierea Capitalei.

Șeful statului congolez a ma-

nifestat un interes deosebit față 
de metodele folosite în aceșto 
unități. Adjunctul ministrului 
agriculturii și silviculturii, Ion 
Teșu, și conducătorii celor două 
unități au răspuns detaliat în
trebărilor cu privire la desfă
șurarea activității de cercetare 
în aceste întreprinderi, la mij
loacele tehnice și metodele fo
losite pentru realizarea
specii de păsări și animale 
mare productivitate.

Oaspeților congolezi li 
făcut o primire călduroasă 
unitățile vizitate.

unor 
de

s-a 
în

(Agerpres)

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri 

cheiat 
dintre 
lui de
Socialiste 
Ceaușescu 
Republicii

după-amiază s-au în- 
convorbirile 

președintele Consiliu-
Stat al

România,
Și

Democratice

oficiale

Republicii 
Nicolae 

președintele 
Con-

DIN
Președintele Republicii Demo

cratice 
Mobutu 
toinette 
neri, la 
ficial în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Florian Dănălache, Janos Fa-

Congo, Joseph-DesirO 
și soția sa, Marie-An- 
Mobutu, au oferit vi- 
re.ședință, un dineu o-

F/șă la un 
portret 

colectiv

tren. 
ziua 
s-a 
ei, 

știau 
(ara 

și al
din

go, Joseph-Desire Mobutu.
Cei doi șefi de stat și-au ex

primat satisfacția pentru rezul
tatele fructuoase ale vizitei în
treprinse în țara noastră de 
președintele Republicii Demo
cratic» Congo, pentru dezvol-

tarea relațiilor de prietenie și 
cooperare româno-congoleze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

EU OFICIAL
zekas, Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, precum și Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale. Au luat parte, de 
asemenea, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Republicii Democratice Congo 
în vizita oficială pe care o în
treprinde în țara noastră.

înainte de începerea dineului

au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
cratice Congo.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Republicii 
Democratice Congo, Joseph- 
Dâsire Mobutu, și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

(Agerpres)

CITIȚI ÎN PAGINA

2-

fusese

converg

(Continuare In pag. a 3-a)

munca 
eva- 

au 
înlă-

C.F.R.

Paralei cu liniile ferate ce 
ies din Depoul de locomoti
ve Petroșani, o alee îngustă, 
„garnisită" cu savura, duce 
spre Atelierul de zonă G.F.R. 
Un colectiv de 60 de oameni 
lucrează aici cu hărnicie și 
pricepere in cîntecul neîn
trerupt al rofilor de 
Așa lucrau și atunci, în 
aceea cînd pîrîul Bolii 
năpustit nervos peste 
peste munca lor. Toți 
că inundațiile bîntuie 
dar nu se așteptau ca 
rîul Bolii să-și' iasă
minți. Și a venit ca un ho{, 
pe neașteptate, să înghită 
truda oamenilor, să le frîngă 
sporul în muncă. Pentru 
cîteva ore, totul a fost o apă 
și-un pămint din Atelierul 
de zonă C.F.R. Petroșani. 
„Uitati-vă, pînă acolo au 
urcat apele" — ne arată 
maistrul Ilie Ardeleanu, șeful 
atelierului, dunga neagră se 
încercuieșle pereții încăperii 
la înălțimea de vreun metru 
și jumătate. Oamenii abia au 
salvat ceea ce s-a putut sal
va mai repede. Acum luptă 
să șteargă complet urmele 
lăsate de apele năvalnice ale 
pașnicului pîrîiaș care 
întoldeuna apa Bolii.

tn același timp cu 
de refacere — a fost 
cuată apa din încăperi, 
fost ridicate gardurile, 
turale mîlul și crengile aduse 
de apă, refăcută aleea de ac
ces la atelier — oamenii și-au 
realizat și sarcinile de pro
ducție stabilite prin plan. în 
fond, sarcinile lor 
către una principală : repâra-

Gh. DINU

PE VERTICALA
SAU PE

ORIZONTALA ?
Iată întrebarea pe care edilii 

orașelor moderne, în continuă 
hipertrofiere, o pun arhitecților 
ce caută soluții care să satisfa
că exigențele revoluției tehnico- 
științifice pe care o trăim cu 
toții astăzi, să dea formă conți
nutului, mereu înnoit, conferit 
cuvîntului confort.

Așadar, orașele cresc. Ele 
proliferează, dînd naștere la di
verse aglomerări urbane, înghit 
suburbii, crînguri și păduri în 
toată legea, terenuri agricole. 
Pe măsura scurgerii timpului, 
procesul acesta capătă un ritm 
tot mai alert.

Străzile suferă și ele prefaceri. 
In Roma antică, strada era un 
simplu drumeag, avînd înșirate 
deoparte și de alta case. Și ele, 
străzile, erau acelea care își pu
neau pecetea pe configurația 
orașului. Cînd orașele au înce
put să crea’scă, străzile s-au pre
făcut în magistrale ce leagă 
cartiere, raioane. Strada a fost

MÎINE PE TERENURILE DE SPORT
FOTBAL

Prima etapă a cam
pionatului diviziei A 
de fotbal programează 
la Petroșani partida 

■ dintre Jiul și U.T.A. 
Ora de începere : 16. 
In deschidere se vor 
întilni echipele 
neret-rezerve.

KUGBI

de ti-

în-
pe

Știința Petroșani 
tîlnește la ora 9, 
terenul din Lonea, for-

C.S.M. 
meci

mația 
tr-un 
pentru etapa 
diviziei A de

Sibiu în- 
contînd 

a II-a 
rugbi.

a

HANDBAL
în
B

Se dă startul și 
campionatul diviziei 
de handbal. Echipa fe
minină Jiul Petroșani 
primește replica for
mației Universitatea 
Cluj. Meciul se desfă
șoară pe terenul de la

stadionul „Jiul", 
pînd cu ora 11.

înce-

POPICE
Pe arena de popice 

din Petrila are loc la 
ora 9 etapa județeană 
a campionatului repu
blican individual și pe 
perechi. Participă cei 
mai buni popicari din 
județul Hunedoara.

micală în compania 
formației Steagul roșu 
Caracal.

invadată de tot felul de vehicu
le propulsate și autopropulsate, 
multe, zgomotoase, emanînd ga
ze care mai de care mai malo- 
dorizante. Și simpla promenadă, 
necum traversarea unei străzi, 
a devenit azi într-un oraș maro 
un act de veritabilă temeritate.

Iată două motive de căpetenie 
care determină pe arhitecți să 
caute, să experimenteze noi nîb- 
tode de construcții. Dar, dacă pe 
alte tărîmuri o experiență poa
te fi întreruptă de îndată ce a 
furnizat indicațiile ce se aște
ptau de la ea, nu la fel se poa
te proceda în cazul orașelor. 
Un oraș chiar și „experimental", 
o dată construit, rătnîne nu 
poate fi dărîmat din temelii da
că experimentul a dat greș. 
Nu trebuie uitat că oamenii 
secolului următor vor locui in. 
case ce se zidesc azi sau ce sa 
vor zidi în anii ’80. Așadar, 
asigurarea continuității dintre 
azi și miine constituie un al trei
lea element, deloc 
care și el trebuie 
zent in soluțiile 
pentru un viitor
sau mai puțin apropiat.

Nu există autor de 
care să nu fie de acord 
buie să fie folosit rațional fieca
re metru pătrat de teren. Deo
sebirile de vederi apar însă de 

' îndată ce se pune problema si
tuării în spațiu a acestui metru 
pătrat. Unii se pronunță pentru 
construirea orașelor în "înălțime, 
alții pledează pentru folosirea 
spațiului subteran, in timp ce o 
a treia categorie a ales ca te
ren pentru construcție... apa, 
sau... pereții stîncoși ai mun
ților.

Dintre adepții celei de-a tre
ia dimensiuni pot fi citați Lo
ris Rossi și Donatella Mazzoleni, 
tot ei adversari înverșunați ai -

neglijabil, 
să fie pre- 
preconizate 
mai mult

BOX
Minerul Lupeni sus

ține la ora 9 o gală a-

„CUPA ROMÂNIEI”
Pe terenul din Petri- 

la vor avea loc două 
meciuri din cadrul 
„Cupei României". La 
ora 9 Preparația Pe
trila întîlnește echipa 
Minerul Lupeni, iar ia 
ora 11 formația I.G.L. 
Petroșani va avea ca 
parteneră pe Minerul 
Ghelar.

J

pi meet 
că tre-

(Continuare tn pag. ala)
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ION BUDAIDELEANU
figură enciclopedică a culturii române

Așa după cum .arată Romul 
Munteanu, „in procesul atît 
de complex și de îndelungat de 
modernizare a culturii romane, 
Școala ardeleană reprezintă o 
-primă etapă de mare amploare, 
ale cărei dimensiuni nu au un 
precedent similar în istoria po
porului nostru*.

Dintre reprezentanții 
manifestări 
cel mai profund 
tsle, fără îndoială, Ion 
Deleanu. autentic cărturar 
nist, născut pe plaiurile 
dorene în satul Cigmău 
preajma Orăștiei în 1760.

In conștiința publicului larg 
d-.? cititori, numele lui Ion Budai 
Deleanu este legat în exclusi
vitate de cea mai de 
operă beletristică a sa și 
același timp a începutului 
teraturii române, „Țiganiada". 
Dar această epopee unică în 
literatura noastră, al cărei pro
ces de germinație a fost termi
nat în 1812, nu reliefează decît 
o dimensiune — adevărat, 
mai izbutită — a scrisului 
Alături de această operă 
rică, dar în același timp 
autentice accente patriotice se 
află, pe un plan inferior însă, 
■Boemul neterminat „Trei viteji", 
născut din cîteva episoade 
eonlinute de prima variantă a 
„Țiganiadei". Tn acest poem — 
descendent tardiv al capodo- 
-perei ..Don Quijotte* — Ion 
Rodai Deleanu oncează o cru- 

■dă disecție în realitatea vre
mii din cele trei provincii ro
mânești. abordînd prima oară 
4ntr-o operă literară mai izbu
tită problema unității tuturor 
românilor.

Colaterale beletristicii dar 
foarte grăitoare pentru evoca
rea personalității sale sînt lu
crările cu caracter istoric, ju- 
rid:c, didactic, etnografic etc , 
originale și traduceri, rod al 
culturii șale vaste și temeinici, 
»î preocupărilor de luminare a 
neamului, de impunere a pc-

acestei
pluridimensionale, 

și prestigios 
Budai 
uma- 

hune- 
din

seamă 
în 
li-

c"a 
Său. 
sati- 

cu

„Cînd îmi lustruiam 
cizmele..

porului 
Dintre 
primul
„De
Tran sylvaniae' 
găzduite 
Școlii

său pe plan 
acestea se remarcă, 
rînd, comedia 
oriqinibus 

în
ideile 

ardelene :

extern. 
in 

istorică 
populOrum

care se află 
majore ale 
originea ro-

de la moarte

mană a poporului nostru, con
tinuitatea elementului roman 
în Dacia, originea comună a 
tuturor românilor.

Reținem de asemenea 
Iurile gramaticei 1 
„Teoria ortografiei 
cu slove latinești", 
românesc-nemțesc și 
românesc" prin care 
țează de exagerările 
zare a limbii române, 
derivarea limbii noastre 
latina vulgară, necesitatea 
doptării sistemului de 
cu litere latine, admițînd 
bun simț influența altor 
care și-au lăsat amprenta 
special în vocabular. Dragostea 
sa față de poporul din care 
s-a ridicat este transmisă și de 
lucrarea „Kurzgefasste Bemcr- 
kungen iiber Bukowina" („Scur
te si cuprinzătoare 
asupra Bucovinei") 
face o descriere a 
sub aspect geografic și 
grafic, ocupîndu-se de 
și cultura română, vorbind de 
obiceiuri tradiționale la oameni, 
înfierînd defăimătorii neamului 
românesc. Această operă îl a- 
propie și mai mult de Dimitrie 
Cantemir cu care se aseamănă 
sub nenumărate aspecte : cul
tură solidă, operă multilaterală, 
patriotism pronunțat.

Ion Budai Deleanu a prețuit 
mult și creația populară orală, 
fapt oglindit mai ales în „Ti-

„Teme- 
române,ti“, 

românești 
„Lexicon 
nemțesc- 

se distan- 
de latinl- 

, subliniind 
din 

a- 
scriera 

cu 
limbi 

în

observații 
în sare 

Bucovinei 
etno- 
limba

Cartea și interesul pentru cultură
Deși în timpul nostru se 

vorbește cu multă insistență 
despre concurența pe care o 
face lecturii radioul și tele
viziunea, cartea nu și-a pier
dut forța de atracție. Pe plan 
local, un indiciu ne este o- 
ferit de librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani, responsa
bil Francisc Roman, care și-a 
indeplinii planul semestrial 
in proporție de 123,5 la sută. 
Datele statistice susțin o per
manentă creștere a vînzării 
cărții direct cititorilor : dacă 
în 1900 media vînzării cărții 
pe cap de locuitor era de 
14,1, in 1965 a fost de 21,5, 
iar în 1969 a ajuns la 30,5. 
Cifrele sînt un argument al 
interesului crescind pentru 
lectură, pentru fiecare nou
tate editorială. Se constată o 
dorință tot mai accentuată 
de cultivare.

Fără îndoială, un merit 
deosebit în această circula
ție a cărții revine librarilor, 
cei 
nea 
rea 
lor 
mai 
aprovizionării cu cele mai so
licitate noutăți tipărite, care 
sînt expuse informativ și o- 
perativ în vitrine aranjate 
cu gust, ambianța plăcută din 
librărie, atenția și solicitudi
nea cu care sînt întîmpinați 
toți cumpărătorii. Librăria 
„Ion Creangă" este o unitate 
în care cartea și semnificația 
ei înalt culturală 
tate și apreciate. Așadar, in
teresul pentru 
pentru cultură, este în per
manentă creștere.

care îmbină în profesiu- 
lor comerțul cu întinde- 
și soliditatea cunoștințe- 
din diverse domenii. Se 
adaugă promptitudinea

sînt respec-

carte, deci

s
ț

i

i
I

înscrieri la Școala 
populară de artă

I
I
I
I

J J muzica și i 
tre 10—14 ’

I

Instituție de învățămint artistic de masă, Școala popu
lară de artă din Petroșani își propune să depisteze elemente 
cu aptitudini artistice și să pregătească în forme adecvate, 
superioare artiștii amatori care activează pe lingă case de 
cultură, cluburi, cămine culturale. Invățămîntul fiind gra
tuit, școala poate fi urmată, în urma unui examen care a- 
preciază talentul candidaților. In viitorul an de învățămint 
artistic, școala va funcționa cu secții de teatru, i~ — 
.arte plastice, examenul de aptitudini avînd loc între 10— 
septembrie.

ganiada" 
elogioasă 
Iară, întîlnim cuvinte și expre
sii populare, proverbe, descîn 
tece, credințe și mai' ales acea 
orație de nuntă d:n cîntul al 
IX-lea.

Autorul „Țiganiadei" a fost 
preocupat și de teatru, aflîn- 
du-se printre cei dintîi tradu
cători din 
lăsîndu-ne 
din actul 
tocle" de 
reținem cu mai mare 
este adăpostit în lungul titlu 
a! piesei în versiune româneas
că „Temistocle, dramă izvodită 
întîi de Petru Metastas în lim
ba italienească, tălmăcită pe 
limba românească, ca o probă 
cu care se arată că limba noas
tră prin cultură se poate cu 
vremea alătura ceii italienești*.

Punctarea esențelor operei și 
opiniilor sale pune în lumină 
portretul acestui erudit, a că
rui operă și activitate au fost 
în slujba ridicării poporului, 
față de care și-a manifestat 
nețărmurita sa dragoste.

unde, pe lingă nota 
despre balada popu-

dramaturgia italiană, 
primele trei scene 

1 al piesei „Temis- 
Matastasio. Ceea ce 

interes

Prof. Mircea MUNTEANU

Afirmînd că în orice 
activitate umană, pc lin
gă cunoștințele de stric
tă specialitate, indispen
sabile — care formează, 
de 1'apt, competența — 
este necesară și o în
semnată doză de pasiu
ne, acea dragoste ini
țială care a determinat 
opțiunea pentru ocupa
ție, nu emitem o idee 
nouă, ci repetăm un a- 
devăr acceptat de toată 
lumea. Pasiunea nu este 
un cuvînt lipsit de sens, 
ci o realitate psihologi
că vie, un factor dina
mic cu funcție incita
toare, catalitică, omul 
nu-și privește munca și 
profesiunea static, nu
mai prin prisma valo
rilor stabilite deja, el 
este tentat în mod per
manent să se autoper- 
fecționeze, scrutează te
merar necunoscutul, își 
lărgește sfera investiga
țiilor, într-un cuvînt el 
adoptă o atitudine ac
tivă, creatoare, 
constatări sînt și 
evidente în 
culturală < 
unde dragostea pentru 
frumos îmbracă forme 
superioare de' renunțare 
materială.

Viața cuîtural-artisti- 
că din Valea Jiului reu
nește pe artiștii de pro
fesie cu amatorii de pc 
lingă cluburile și cămi
nele culturale. Coexis
tența lor presupune, și 
cei. care nu 
tuația reală 
cest fel, o 
un ajutor 
dinspre profesioniști spre 
amatori. Dar ce se în- 
tîmplă în realitate ?

Munca și rezultatele, 
de multe ori notabile, 
obținute de artiștii ama
tori din Valea Jiului 
sînt un merit personal 
al lor și numai al lor. 
înființarea formației de 
muzică de cameră (ale 
cărei apariții în public 
este de dorit să păstre
ze o continuitate mai 
riguroasă, a echipei 
de teatru de la Casa de 
cultură („Take, Ianke și

X___________

Aceste 
mai 

i activitatea 
și artistică

cunosc si- 
cred în a- 
colaborare, 
substanțial

Cadîr* de V. I. Popa, 
în pregătire „Păcală ar
gat"), artiștii din for
mațiile de dansuri, mu
zică populară și ușoară, 
străduințele de a se rea
liza un cor reprezenta
tiv (care, sperăm, din 
septembrie își va începe 
repetițiile), atîtea simpo
zioane și conferințe cu 
teme interesante și pro-

La clubul din Lupeni 
funcționează de mulți 
ani un cerc de artă 
plastică, condus neîntre
rupt de Iosif Tellmann, 
pictor și activist cultu
ral neobosit. Cercul a- 
cesta și-a cucerit cu 
timpul un prestigiu in
contestabil în țară prin 
expoziții personale sau 
de grup în diferite cen-

bilă oamenilor. Și, să nu 
uităm, artistul are și da
torii sociale, mai ales 
într-o societate care-i 
facilitează munca de 
creație printr-o seamă 
dă înlesniri.

Tot la Lupeni a fost 
montat un spectacol re
vuistic de esență folclo
rică ce paie a fi rămas 
doar la o singură apa-

superioara
în climatul

cultural - artistic
fitabile sub raport spi
ritual, sînt, orice s-ar 
zice, succese. Valoarea 
activității artistice din 
Valea Jiului a fost con
firmată de concursuri 
județene care au relie
fat talentul și pasiunea 
amatorilor de aici. In 
mod firesc (credem că 
un artist este animat în 
primul rînd de dragos
tea pentru frumos, nu 
de interese pecuniare) 
ei trebuiau să beneficie
ze de ajutorul compe
tent 
care 
nul, 
tact
rii pe drumul pe calea 
spinoasă a valorii ade
vărate.

al profesioniștilor 
să fertilizeze tere- 
să călăuzească cu 
și discreție amato-

tre urbane. Sînt mai ta- 
lentați locuitorii din 
Lupeni decît cei din Pe
troșani, Vulcan sau Pe- 
trila ? Răspunsul este 
negativ și rămîne ast
fel pînă cînd și în a- 
ceste orașe se vor fi 
organizat niște cercuri 
similare celui din . Lu
peni, la care copiii și 
adulții să învețe nu nu
mai să picteze sau de
seneze, ci și să aprecieze 
estetic un tablou. Deci 
să se formeze o cultură 
artistică în primul rind. 
In Petroșani se află Fi
liala U.A.P. Sînt atîtea 
exemple, 'de pictori în 
istoria jartei care au 
căutat să-și explice ar- 
ta, să și-o facă accesi-

riție publică — premie
ra... Este o pildă oare
cum vie, invitînd la re
flexii pe marginea res
ponsabilității actului cul
tural- artistic. Nimic nu 
e mai pernicios decît 
încrederea oarbă în no
vicii artei care promo
vează improvizația pre
tențioasă. E adevărat că 
actorii Teatrului de stat 
«Valea Jiului" sint soli
citați de piesele în care 
apar, dar tot atît de a- 
devărat este că și ac
tivitatea amatoristibă 
trebuie îndrumată de 
competență, atît in tea
tru cît și în spectaco
lele mai complexe, așa- 
zise „de revistă*.

Atitudinea actorului

cu 
do 
a-

e-

perisionar Alexandru Je- 
les este unică și exem
plară în acest sens. Ex
periența acumulată în 
prestigioasa activitate 
scenică se răsfringe și 
asupra muncii amatori
lor. Prezentări de spec
tacole muzicale, instrui
rea brigăzilor artistice, 
montări de piese la clu
buri (ultima la Petrila, 
comedia „încotro?" de 
Otto Safranck), profesor 
de muzică, la price a 
fost solicitat, personali
tatea sa artistică pluri
valentă s-a apropiat 
calm și înțelegere 
mișcarea artistică de 
matori.

Cultura și arta în
poca noastră reprezintă 
nu numai diversificarea 
activității, satisfacerea 
lot mai completă a exi
gențelor spirituale, ci și 
fuziunea competenței cu 
amatorismul. Pentru a 
se atinge acest dezide
rat, între instituțiile de 
cultură din Valea Jiu
lui trebuie să existe o 
adevărată colaborare ca
re va contribui la îm
plinirea unui climat cul
tural-artistic de calitate 
(nu doar obișnuitele 
concerte de muzică 
populară, susținute de 
taraf și cîțiva soliști vo
cali care nu-și mai 
bogățesc repertoriul), 
re să întrețină și 
captiveze interesul, 
mul contemporan 
necesități spirituale mai 
ridicate, deci exigența e 
considerabil mai mare. 
Casa de cultură și clu
burile trebuie să fie in
stituții capabile să ofe
re omului, după ziua de 
muncă efectuată, ore de 
destindere, nu numai 
să-l distreze, ci să-l și 
mențină în tumultul 
vieții actuale. Și acest 
lucru e posibil numai 
prin pasiune, o pasiune 
constantă a organizato
rilor, a intelectualilor și 
a tuturor celor care simt 
că actul cultural-artistic 
implică responsabilitate.

im
oa
să 
O- 

are

T. SPĂTARU

_____________/
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PROGRAMUL

PENTRU
SĂPTÂMÎNA

VIITOARE

DUMINICA 30 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Vara copiilor.

10,00 Viața satului.
11.15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Recital 
Mihaela Mihai. Recital 
Cliff Richard.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.15 Emisiune în limba ma

ghiară.
15.35 Studioul „N*.
17,55 Fotbal : Farul — Steaua 

prima etapă a noului 
campionat național.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Cîntă Gorjul" — mu

zică populară interpre
tată de Maria Lătărețu.

20.20 Dunărea sub coifuri me
talice. Reportaj TV,

20,45 Film artistic. N-ai fost 
niciodată mai frumoasă.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Telesport.

LUNI 31 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Emisiune pentru tine
ret. Permanențe biogra
fice.

18,35 Panoramic științific.
19,00 Actualitatea in econo

mie. Mica industrie are 
probleme mari.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Agenda politică.
20.10 Roman foileton. Iluzii 

pierdute (VI).
21.10 „Unul din doi" — emi- 

siune-concurs.
22.10 Rampa.
22,40 Teleglob: Hanoi. Film.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

MARȚI 1 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Sub semnul profesiunii: 
„Sesiuni de toamnă".

18,45 George Enescu în arta 
secolului XX.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1 001 de seri —i emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru. Capo

dopere ale dramaturgiei 
universale. Năpasta de

I. L. Caragiale.

21,55 Invitata noastră : Bian
ca Cavallini (Suedia).

22.20 Prim plan — Horia Lo- 
vinescu.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 2 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii.

18.30 Actualitatea în econo
mie. Confruntări, ter
mene, rezultate.

19,00 Cronică literară de Ion 
Vlad.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Tele-cinemateca : De ce 

ai întîrziat ? Premieră 
pe țară.

22,00 Cărți și idei.
22,25 Gala marilor interpreți 

români ; Octav Enigă- 
rescu.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 3 SEPTEMBRIE

17.30 Deschiderea emisiunii.
18,00 Mult e dulce și fru

moasă.
18,25 La volan — emisiu

ne pentru conducătorii 
auto.

18,40 Cadran internațional.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : „Noile a-

venturi ale lui Huckle
berry Finn". Reluare la 
cererea telespectatorilor.

20.30 Teatru scurt : Drama
turgi români de azi și 
de ieri. Gimnastica sen
timentală — de Vasile 
Voiculascu.

21.50 Rapsodia Română — 
Horă la Prislop.

22.10 Atelier de creație.
22.35 Poșta TV.
22.50 Din carnetul cu amin

tiri al „Cerbului de 
aur". Giuli Cioheli — 
film.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

Johannes Brahms s-a năs
cut din părinți săraci, la 
Hamburg, la 7 mai 1833, în- 
tr-o căsuță roasă de vremuri. 
Strămoșii săi au fost țărani 
sau meseriași, 
îndelungați 
Pavilionul Alster 
chestra Teatrului 
este autorul unui 
venit clasic : „Un 
la contrabas este o pură în- 
tîmplare". El l-a inițiat pe 
„Ilannes" în tehnica cornu
lui, viorii și violoncelului.

Dar pasiunea muz.icală a 
lui Johannes s-a îndreptat 
spre pian, astfel incit tatăl 
său l-a încredințat reputatu
lui pianist Cossel. Acesta l-a 
încurajat pe toate căile, dar 
a împiedicat trimiterea lui 
Johannes, pe atunci în vîrstă 
de zece ani, 
chip de 
schimb, 
lui mai bun pedagog de teo
rie muzicală din Hamburg, 
Eduard Marxen, care s-a O- 
cupat de el pînă în 1848. Lui 
i-a dedicat Brahms, mai tîr- 
ziu, Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră.

încă de la vîrsta de 14 ani, 
Johannes Brahms începu să 
predea lecții de pian, pentru 
a-și ajuta familia, iar serile 
cînta prin fel de fel de bir
turi din portul hamburghez, 
contra unor remunerații de
rizorii. \

Pasiunea compoziției o sim
țea ca o forță a naturii, in
spirația sa artistică era per
manentă, necondiționată. „Ce
le mai frumoase lieduri, s-a 
destăinuit el odată unui prie
ten, îmi veneau în minte di
mineața, cînd îmi lustruiam 
cizmele".

Tatăl său, ani 
contrabasist la 

și în or- 
orășencsc, 

dicton de- 
ton curat

în America, în 
copil minune. In 

l-a recomandat ce

„Tînărul profet 
Robert Schumann-ian“

In 1848, Johannes Brahms 
dă primul său concert pu
blic. După un an, cînd, în 
al doilea său concert, pe lin
gă o Fantezie de Thalberg 
și Sonata Waldstein de Beet
hoven, se produce cu o fan
tezie proprie inspirată de un 
cunoscut vals al timpului, 
primește primele comenzi : 
fantezii pentru pian — com
poziții de salon — pe tema 
unor marșuri, lieduri și arii 
din opere. A scris atunci, sub 
diverse pseudonime, 151 de 
lucrări. A compus în acei ani 
și „muzică adevărată", seri
oasă, pe caic însă nu o arăta 
nimănui. Din compozițiile 
sale „independente" scrise în 
acel timp nu 
proape nimic. 
1853 creează 
cale care vor 
ția celebrului 
chim și a lui Robert Schu
mann. Acesta din urmă îl sfă
tui să dea publicității lucră
rile sale. Johannes scrise e- 
diturii muzicale „Breitkopf 
& Ilartel* din Leipzig, apoi 
îi făcu o vizită, cu care pri
lej îi cunoscu pe Liszt și 
Berlioz, fără să reușească să 
stabilească relații cu acești 
reprezentanți ai „muzicii vii
torului". In schimb înfiripă o 
prietenie care va dura pînă la 
sfîrșitul vieții, cu muzicologul 
Julius Otto Grim.

La Hanovra îl cunoaște pe 
compozitorul și pianistul 
Hans von Billow, prietenul 
lui Richard Wagner. De la 
acesta a rămas următoarea 
însemnare despre Brahms : 
„L-am cunoscut destul de bi
ne pe acest tînăr profet Ro
bert Schumann-ian. Este o 
ființă foarte amabilă și can
didă, iar în talentul său e- 
xistă într-adevăr un har di
vin..."

s-a păstrat a- 
Abia în 1852— 
piesele muzi- 
stîrni admira- 
violonist Joa-

Brahms în conflictul
dintre două școli

In perioada 1857—1862, per
sonalitatea artistică a lui 
Brahms, principiile sale es
tetice, se precizează în con
fruntarea dintre orientările 
„școlii de la Weimar" (Liszt- 
Wagner) și ale „școlii din 
Leipzig" (Mendelssohn-Schu
mann). Brahms s-a distanțat 
hotăiît
rupeau problemele conținutu
lui de idei al artei de cerin
țele maselor și de forma na
țională, subapreciau impor-

de „weimareni", care

tanța creației populare și 
tradiției clasice. Dar el 
a fost recunoscut
„cei din Leipzig*, care spri
jineau criteriile artistice de
mocratice, caracterul național 
al artei, accesibilitatea ci 
pentru masele largi. Ei gă
seau in muzica lui Brahms 
influențe ale esteticii ;,wei- 
marenilor". Ostilitatea „celor 
din Leipzig" față de Brahms 
a atins punctul culminant 
prin „nemaiauzitul scandal" 
prilejuit de prima audiție a 
Concertului său nr. 1 pentru 
pian și orchestră, la Leipzig, 
unde compozitorul, totodată 
solist al concertului, a 
puternic huiduit...

In condițiile în care a 
cu un curent și a fost 
pins de celălalt, Brahms s-a 
hotărît să-și aleagă propria 
cale. A fost poate perioada 
celei mai mari frămîntări 
din viața sa. Insușindu-și 
principii artistice ale ambe
lor școli, el a căutat să rea
lizeze în muzica sa unitatea 
conținutului de idei, a formei

a 
nu 

nici de

fost

rupt 
res-

naționale și democratismului;, Ș
studiază îndirjit creația mu
zicală populară; dă sentimen
telor sale romantice forme 
clasice severe. Este perioada 
care va duce 
personalității

la maturizarea 
sale creatoare.

Ultima perioadă 
de creație

Conflictul său cu cele două 
școli din Germania îi deter
mină pe Brahms să plece. 
Din 1875 trăiește la Viena. 
Austria a devenit a doua sa 
patrie, unde succesele sale în 
viața muzicală continuă să 
Crească an de an.

Dar, după perioada de glo
rie inaugurată de „Recviemul 
german", perioadă în care 
muzica sa cucerește recunoaș
terea și admirația pe plan in
ternațional, ultima perioadă 
de creație a lui Brahms se 
reduce aproape exclusiv la 
compoziții de muzică de ca
meră, caracterizate printr-o 
slăbire a intensității drama
tice brahmsiene. In muzica 
sa nu se mai poate citi lupta 
îndîrjită pentru viață. După 
biografii săi, „ceva s-a rupt 
în sufletul compozitorului".

Din manifestările lui 
Brahms în această perioadă 
se desprinde nu atit obosea
la fizică, cît deziluzia provo
cată de viața socială contem
porană, conflictul de păreri 
cu reprezentanții tinerei ge
nerații în aprecierea valorilor 
culturale, de asemenea, de
primarea 
mată de singurătate 
dispariția rînd pe rînd a prie
tenilor celor mai apropiați — 
printre care Clara Schumann, 
Billow, chirurgul Billroth.

Un singur lucru a rămas 
neschimbat la Brahms, pînă 
în ultimele sale clipe : dra
gostea nețărmurită pentru 
creația populară. Ea a rămas 
imortalizată în minunatul său 
ciclu de 49 lieduri pentru 
voce și pian.

sufletească împin
și de

Sfîrșitul
Incepînd din 1896, penulti

mul an al vieții sale, boala 
care îl măcina — cancer al 
ficatului — a transformat Sta
tura sa impozantă intr-o 
rătare de nerecunoscut.

La 3 martie 1897 asistă, 
eforturi supraomenești, 
concertul Filarmonicii 
Viena, care interpreta a IV-a 
simfonie a sa. Entuziasmul, 
ovațiile publicului au fost de 
nedescris, nesfîrșite. La fie
care pauză a simfoniei, pu
blicul, în picioare, fluturîn- 
du-și pălăriile, batistele, 
clama pe marele maestru 
iar Brahms, cu paloarea 
cadaverică, trebuia să se 
rate de nenumărate ori în 
ja sa, sprijinit de balustradă.

Toți simțeau că este ulti
mul prilej de a-1 mai vedea. 
Brahms simțea același lucru.

La 3 aprilie 1897 moartea 
a răpit lumii pe Johannes 
Brahms, care nu împlinise 
încă

Și 
zică 
mii ! 
centr 
țin trei flori : pentru Brahms, 
Beethoven. Schubert, ale că
ror morminte sînt apropiate, 
ca și geniul lor.

a-

cu 
la 

din

a-

sa 
a- 

lo-

care nu
64 de ani.
astăzi, iubitorii de mu- 
vieneză, austrieci, ai lu- 
întregi, vin la Cimitirul 
ral din Viena cu cel pu-

Al. ALCALAY
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VINERI 4 SEPTEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Sumarul serii. Campio
natele internaționale ale 
României Ia lupte libe
re și greco-romane. 
Transmisiune de la pa
tinoarul „23 August".

18,00 Turism — Vacanță ’70.
18.20 Căminul.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic. Veneția, 

Luna și Tu.
22,00 24 de ore înainte de 

începerea celui deal 
V-lea Festival și con
curs internațional „Geor
ge Enescu*. Reportaj 
TV.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

SÎMBAtA 5 SEPTEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete 1 Bună 
seara, băieți !

18,45 Campionatele interna
ționale ale României Ia 
lupte libere și greco-ro
mane — finala. Trans
misiune de Ia patinoa
rul „23 August".

19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Deschiderea celui de al

V-lea Concurs și Festi
val internațional „Geor
ge Enescu". Transmisiu
ne din Sala Mare a Pa
latului R. S. România. 

22,00 Film serial Incorupti
bilii — Domnul Moon. 

22,50 Divertisment in Do ma
jor.

23,00 Telejurnalul de noapte.
Sport.

23.30 Închiderea emisiunii.
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Creșterea productivității muncii VIN CAMPIONII
(Urmare din pag l) 

livității. Examinînd originea
pierderilor de timp pe cele 7 
luni, se constată că influenta
cea mai mare o au concedi'le 
de boală, absentele nemotivate 
și învoirile fără plată, care în 
același timp constituie rezerve 
mari de sporire a producliv'- 
lăiii muncii.

Dacă lipsurile nemotivate și 
concediile de boală ar fi fost re
duse la jumătate, s-ar fi putut 
realiza o producție suplimentară 
de 4 000 mc bușteni de fag. Asis
tenta tehnică la locul de mun
că din partea unor maiștri și 
șefi de parchete a lăsat de do
rit, fapt care a făcut ca li 
unele parchete să nu se reali
zeze sortimentele cu pondera, 
mare în calculul producției glo
bale. Așa a fost cazul șefilor 
de parchete Ioan Mincinoiu de 
la sectorul Cîmp, Gh. Matei și 
Marin Mihai de la sectorul 
Lonea. Ilie Pobijan și Gh. Be- 
loga de la sectorul Roșia, Octa
vian Motoc și Ton Mogoș de 
la sectorul Lupeni.

In urma unei analize amănun
țite a factorilor care au deter

minat această situație necores
punzătoare in realizarea pro
ductivității muncii și a măsu
rilor preconizate pentru viitor 
s-a ajuns la concluzia că pînă 
la sfîrșitul anului unitatea noas
tră va realiza și acest indica
tor.

în acest scop ne-am prevă
zut :
• în vederea îmbunătățirii 

muncii în direcția valorificării 
resurselor interne de creștere 
a productivității muncii să tre
cem la măsuri practice pentru 
a determina utilizarea cu ran
dament maxim a mecanismelor 
și utilajelor din ex-ploatările 
forestiere, a căror folosire tre
buie să stea în centrul preocu
părilor cadrelor tehnico-admi- 
nistrative ale unității. Pentru 
folosirea rațională a mecanis
melor din exploatări este ne
cesară eliminarea stagnărilor, 
dotarea cu piese de schimb, 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
combustibil și lubrifianți. Se va 
urmări în mod deosebit crește
rea timpului efectiv de lucru 
al utilajelor, prin sporirea vi
tezei tehnice și ridicarea indt-

celui de folosire a parcului 
mediu zilnic ;
• folosirea celor mai per

fecționate metode de muncă 
(extinderea acordului global la 
80 la sută din parchetele noi);
• reexaminarea normelor e- 

xistente pentru munca în acoid 
și a normelor de deservire pen
tru munca în regie ;
• asigurarea forței de mun

că, la toate punctele de Țucrp, 
cu muncitori recrutați din re
giuni specializate în munca de 
pădure ;
• îmbunătățirea indicelui de 

utilizare a timpului de lucru 
la 96,5 la sută, prin reducerea 
absențelor nemotivate, a învo
irilor și a stagnărilor în pro
ducție ,-

® reducerea personalului au
xiliar (neproductiv) de la 13 
la sută, cit a fost realizat pe 
7 luni, la 14 la sută prin apli
carea formei de salarizare în 
acord a expeditorilor de la 
rămpile depozitelor intermedia
re ;
• ridicarea calificării munci

torilor prin cursuri de scurtă 
durată ;

• înlocuirea cadrelor neco
respunzătoare în special a Șe
filor de parchete, cu maiștri. 
noi veniți de la școli ;
• se va urmări creșterea in

dicelui de utilizare a majei 
lemnoase, astfel ca să se rea
lizeze cel puțin 71 la sytă 
(față de 69,8 J 
planificat), printr-o justă 
tare a materialului lemnos 
reducerea pierderilor 
ploatare ;
• se vor analiza 

tehnologice prevăzute 
nurlie tehnice de exploatare a- 
doptîndu-se soluții mai econo
micoase, prin îmbunătățirea i 
celor _ existente atît ca fond de 
timp cit și ca fond de salarii;
• se va intensifica mișca

rea de invenții și inovații.
Urmărind energic ca măsuri’e 

preconizate să fie traduse în 
fapt, avem convingerea că pînă 
la sfîrșitul anului și acest iji.l - 
câtor de plan deosebit care, e 
productivitatea muncii, fi 
realizat la nivelul sarcinilor, al 
exigentelor ce stau în fata co 
Bețivului nostru privind căpș- 
terea eficienței economice y 3 
activității.

la sută cit eițe 
ritr-o justă s'șr-

L sî ’ 
de .-ex-

procdșiele 
în pla-

i După canicula mexicană, fot- 
4 balul autohton reintră în drep- 
• turi. Sezonul competițional 
r 1970—1971 a început, angrenând 
mai întîi în întreceri pe d> vi- 
zionarele „B". Le-au urmat, la 

, o săptămână, cele de „C.", iar 
kmîine iau startul formațiile din 
„„primul eșalon" — cele 16 de 
ț„A". Cum a fost campionatul 
Trecut, se știe, cum va fi cel 
.viitor, rămine de văzut. S-ar 
putea ca startul să fie lent, nu 
suficient pregătit datorită va
canței atît de scurte. Să vedem 
totuși, cum vor debuta mîiue 
cele 16 combatante de pe linia

- întîi a fotbalului nostru.

vor evolua în aceeași manieră. 
Se vor afla față în față doi 
maeștri incontestabili ai balonu
lui rotund: Dobrin și Dumitriu I 
II. Apreciez că victoria va re
veni primujui, (jnîndcont că 
se joacă la Pitești.

PETROLUL PLOIEȘTI — PO
LITEHNICA IAȘI. Doar ele, cele . 
două partenere de întrecere de 
tnîine, știu prin cite emoții au

Acupi, Steaua se deplasează pe 
malul mării stăpînită de dorul 
revanșei pe care însă nu prea 
văd s-o obțină. Mă gîndesc tot 
la o victorie a constănțenilor.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
RAPID BUCUREȘTI. Pierzînd la 
„potdu" lupta pentru titlu, , în 
duel direct, cu U.T.A., Rapidul 
va încerca să ia viteză de lă 
prima „stație". Cu aceasta însă 
nu vor fi de acord studenții 
clujeni care vor să înceapă 
noul an universitar cu primele 
examene trecute cu brio. Asta 
mă face să acord 1, dar și X. 
Pentru orice eventualitate.

TV
SI M BÂTĂ 29 AUGUST

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Medalion Ștefan Ciubotă- 

rașu.
21.15 Film serial : „Incoruptibi

lii" : Cazul Iui Giamino.
22,05 Fapt divers.
22.20 „Intr-o seară de vară". 

Program de romanțe.
22,45 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
23,05 Festivalul internațional al 

cîntecului Sopot — 1970 
(selecțiuni).

23,35 închiderea emisiunii.
-- >---

Pe urmele materialelor

publicate

Instalatii care servesc la deschiderea noii mine Livezeni
Foto : N. MOLDOVEANU

DUMINICĂ 30 AUGUST

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 De la munte la mare 
— program muzical estival; 
8.00 Sumarul presei; 8,10 Avan
premieră cotidiană; 8,22 De la 
munte la mare (continuare); 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9,30 Ora satului; 10,00 Caval
cada ritmurilor; 11,15 Intîlnire

laoazimnl la mu, 
nurlii ia îilW
in urma articolului apărut cu 

titlul de mai sus în nr. 6 441 al 
ziarului „Steagul roșu" prin, 
care relatam lipsa de respon
sabil Hale a magazionerului Ni
colae Popescu, care stătea la 
birt in timp ce mai mulți dul
gheri îl așteptau la magazie 
să le elibereze materiale, con
ducerea Grupului de șantiere 
.Valea Jiului" al T.C.H. ne 
răspunde, printre altele :

„Nicolae Popescu a mai în
călcat discipline de serviciu și 
altădată folosind băuturi alcoo
lice, fapt pentru care a fost 
sancționat de către conducerea 
grupului.

Pentru ca muncitorii care se 
duc la magazie să ridice dife
rite materiale și scule să nu 
fie puși în situația de a nu 
găsi pe magazioner și a aștep
ta ia ușa magaziei, s-a stabi
lit ca lucrările de birou ale 
magazionerului să fie făcute 
după-amiază, iar în tot timpul 
programului — 7—16 — ma
gazionerul să fie prezent lî 
magazie.

De asemenea, magazionerul 
Nicolae Popescu a fost chemat 
în fata conducerii grupului și 
aspru criticat pynîtfdu-.i-se ,.lț> 
vedere că la prima abatere de 
acest fel va fi sancționat prni 
diminuarea salariului cu 10%, 
pe timp de 3 luni".
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PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C. F. R. CLUJ. După un an de 

r,.carantină" în divizia B, Pro
gresul București revine cu foite 
“noi, proaspete, în prima divizie. 
’Meciul inaugurai îl susține pe 
propriul teren,- în compania 
.ceferiștilor clujeni, care au scă
pat ca prin minune de retro
gradare. Cred în victoria ban
carilor.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BACAU. Cele două for
mații dinamoviste au oferit în
totdeauna jocuri' bune spectr- 
țorilor, de cele mai multe ori 
fiind avantajați frații m<ai mari 

5— bucureștenii. Băcăuanii joacă 
fără Fmerirh Dembrovschi -— 
Sinul din „cei t6 nemuritori* 
'ale căror statui vor înfrumuse
ța „Șoseaua fotbalului mondial" 
din Ciudad de Mexico — deve
nit indisponibil în urma unui 
accident de automobil. Pronostic 
1.

F. C. ARGEȘ PITEȘTI — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV. E- 
chipe de valori sensibil egale

rămînerea în „A". 
Pali și Moldovea- 
împotriv-a 
noua calitate

trecut pentru 
Ex-ploieștenii 
nu vor juca 
lor echipe, în 
studenti ieșeni. Găzarii însă
prima șansă la victorie.

foste' 
de 
■311

U-C. F. R. TIMIȘOARA — 
NIVERSTTATEA CRAIOVA. No- 

echipa timi
șoreană — are o misiune difi
cilă în fa(a experimentatei sale 
colege din Craiova. în același 
timp este dominată și de do
rința de a debuta cu o victorie 
în campionat, pe care consider 
că o poate realiza. Este însă 
posibil si

ua promovată

un X.

FARUL
STEAUA
nesc rivalele care au 
finalul campionatului trecut prin 
acel meci din Capitală în care 
Farul a eclipsat Steaua cu 3—1.

CONSTANȚA
BUCUREȘTI. Se întil- 

animat

J1UL PETROȘANI — U. T. 
ARAD. La Petroșani vin campi
onii, vin viitorii adversari ai 
campioanei Olandei, Feijenoord 
Rotterdam. Meci atractiv, meci 
interesant, meci greu pentru 
ambele echme. Este binecunos
cută valoarea echipei din Ara i, 
sînt binecunoscute victoriile e! 
în serie obținute în rel'irul 
campionatului trecut, acasă și 
în deplasare. Dar este la fel 
de binecunoscută și capacitatea 
de luptă a fotbaliștilor de la 
Jiul, dăruirea lor în joc, dorin
ța lor de victorie. Arădenii vor 
încerca să obțină victoria ca 
fiind un valoros suport moral 
pentru întîlnirile din „Cupa 
campionilor europeni11. Jiuliștii 
doresc același lucru ca un prim 
dar și semn al prețuirii lor fată 
de noul antrenor. Ion Bălănescu, 
ca o chemare a publicului la 
întîlnirile sale viitoare. Să aș
teptăm cu încredere in forța 
băieților noștri, în victoria lor, 
la gîndul că von urmări un 
•meci de fotbal frumos.

e.
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care veghează atent
Asupra calității de fabricare 
stîlpilor hidraulici de aba-a

taj și a pieselor ce se reali
zează la F.S.H. — Vulcan, un 
„ochi" 
tenție : 
perea 
lucru a meseriașilor — 
gări, 
jori
este comparată cu normele și 
standardele tehnice in vigoare, 
neadmițîndu-se abateri în afa
ra limitelor prescrise. Astfel, 
piesele realizate în secția me
canică a fabricii nu trebuie să 
aibă o rugozitate mai mare- de 
9,3 microni; Estcra Fabian; ve
rifică cu minuțiozitate fiecape 
piesă din acest punct de ve
dere, iar piesa care nu cores
punde este declarată rebut.

veghează zilnic, cu a- 
serviciul C.T.C. Price- 

și conștiinciozitatea în 
strun- 

turnători, mecanici, for- 
- a întregului colectiv,

U- 
de 

de- 
la

La cele două ștanduri de în
cercare a stîlpilor hidraulici 
din cadrul fabricii, Mana 
drea supune unui control 
presiune — cu valori ce 
pășesc în general pe cele
care sînt supuși aceștia în tim
pul exploatării lor în subteran, 
fiecare stilp. Timp de 20—30 de 
minute stilpul este încercat la 
o presiune de 240 atmosfere, 
respectiv 300 atmosfere, in func
ție de tipul stilpului respectiv.

Controlul de calitate al stîl
pilor hidraulici contribuie ast
fel din plin la asigurarea unei 
calități sporite a produselor, la 
o siguranță certă în exploatare, 
veghind, in același timp, la con
solidarea mărcii fabricii.

R. VALEDI
corespondent

Dumitru GHEONEA■■■■■■■■■■■■■"■
Pronosticul nostru la

Misterul din colete
Mulți petroșăneni care pri

meau colete rămîneau uluiți 
la despachetarea lor. Găseau 
numai jumătăți de măsură, 
cu toate că erau anunțați in 
scris de conținutul coletelor. 
O vreme situația a constituit 
un mister. Dar el a fost des
coperit. Se afla în mîinile 
Elizei Ciobanu de la maga
zia de colete a Oficiului de 
poștă și telecomunicații din 
gara Petroșani. Ea făcea ne
văzute celelalte jumătăți de 
măsură «lin coletele oameni
lor. Acum este nevăzută și 
ea. Vreme de 7 tuni.

concursul Pronosport

nr. 35 din 30 august

1970

1. Jiul — U.T. Arad
2. F.C. Argeș — St. roșu
3. Petrolul — Poli. Iași
4. C.F.R. Timișoara —

„U" Craiova

1
1
1

La plimbare
Arcadie Hideg din Petro

șani iubea trenul. Așa de 
mult ii iubea că ar fi stat nu 
mai în el. Să-I ducă de colo- 
colo și înapoi pe veresie, l-a 
mers destul de mult lui Ar- 
cadie în această postură. Dar 
cum urciorul... Un control e- 
xigent l a găsit de mai multe 
ori fără bilet pe tren și ast
fel a fost condamnat la 78 
zile de închisoare colecțio
nată. E tot o plimbare... fără 
bani.

1

5. Farul — Steaua 1
„U“ Cluj — Rapid X
Ș. N. Oltenița — Ceahlăul 1
Știința Bacău — Poiana 1
Metrom — Progresul Br. 1

X

6.
7.
8.
9.

10,
11.

Vagonul — Crișul 
Gloria Bistrița — 

Olimpia Satu
12. Metalurgistul —

C.F.R.
13. Electroputere —

Politehnica Timișoara

Marc

Arad

1

1

2

Pe bază de... dormeză
Deși avea casă, avea pat, 

avea deci unde trăi, unde 
dormi, lui Aurel Aprofirei 
din Petrila nu-i era de ajuns. 
I se părea că pe dormeza 
vecinului său Petre Georges
cu se poate odihni mai bine. 
Și atunci i-a furat-o. N-a a- 
pucat însă nici un vis pe ea 
pentru că s-a trezit... la mi
liție. Vreme de un an i s-a 
acordat cazare în altă parte. 
Are și pat acolo.

rea mai multor vagoane, de 
bună calitate și in termen 
redus. „Și cu toate greută/ile 
ivite — ne explică maistrul 
Hie Ardeleana — am reușit 
să ne realizăm lună de lună 
sarcinile de plan, să reparăm 
lunar, in medie, cam 220 de 
vagoane, să sporim substan
tial productivitatea muncii, 
objinind în același timp în
semnate economii la pret'il 
de cost.

Maistrul Iile Ardeleanu și 
secretarul organizației de 
partid pe atelier, Nicolae 
Colcer. ne-au vorbit despre 
activitatea entuziastă a oa
menilor, despre realizări
le lor la baza cărora s-a 
situat buna pregătire pro
fesională, disciplina și con
știinciozitatea în muncă. Ală
turi de lucrători veterani ai 
atelierului, cum slot Victor 
Ge(, Ion Renchea, Avram 
bloca, alături de meseriași 
ca Aurel Popescu, Ion 
Lăzărescu, Petru Mocanu, 
Gheorahe Caritescu, Constan
tin Pavel, s-au Situat, pe a- 
ceeași treaptă a hărniciei, și 
multi tineri, oameni de nă
dejde ai atelierului. Să-i a- 
mintim numai ne Nicolae 
Menu, Ion Straja, Mihai 
Miirqescu, Ion lliută, pentru 

completa tabloul unui co
lectiv de muncă bine sudat, 
harnic si disciplinat, a cărui 
activitate se împletește armo
nios cu aceea a celorlalți lu
crători de 'la căile ferate.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Salariul groazei (27—30 august); 
Republica: Misteriosul X din 
Cosmos (27—30 august); LONEA 
— 7 Noiembrie: Roata vieții 
(27—29 august); Minerul : Adio 
Texas (27—30 august); ANI- 
NOASA : Adio Texas (27—28 
august); VULCAN: Bănuiala 
(27—30 august).

cu melodia populară și inter
pretul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 De toate pentru 
toți... turiștii; 13,45 Noutățile 
săptămînii — muzică ușoară; 
14,00 Unda veselă; 14,30 Din 
creația compozitorilor Radu 
Șerban și Vasile Veselovschi; 
15,00 Caravana fanteziei; 15,50 
Sport și muzică; 18,00 Din cele 
mai frumoase melodii... cele 
maj frumoase; 19,00 Gazeta ra
dio; 19.15 Cîntecul e pretutin
deni; 19,35 Melodii de petrece
re; 20,05 Teatru scurt; 20.33 Mi- 
ero-recital Anca Agemolu; 20,44 
Duete din operete; 21,00 Zece 
melodii preferate; 21,35 Roman
țe; 21,45 Solista serii — Dalida; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pano
ramic sportiv; 22,30 Dansați în 
ritmul preferat; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Programul de dans 
continuă; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

I. 1. L. PETROȘANI 
str. Mihai Viteazu nr.1

încunoștiințează pe cei interesați că organizează calificarea 
Ia locul de muncă prin cursuri de scurtă durată, conform
II. ( ,M. 159/1959 pentru meseriile de lăcătuși și tîmplari.

CONDIȚII :
— să aibă vîrsta între 14—30 ani
— să fie absolvenți a 8 clase elementare
— să aibă domiciliul permanent în Petroșani
Solicitanții vor depune la serviciul personal-administra- 

tiv at I.I.L. Petroșani pînă la 8 septembrie 1970 următoarele 
acte :

— cerere de înscriere e
— angajament că vor lucra după calificare cel puțin 

5 ani în cadrul I.I.L. Petroșani
— fotocopia actului de studii
— copia certificatului de naștere
— consimțămintul scris și legalizat al părinților pentru 

cei ce au vîrsta sub 16 ani
Informații suplimentare se pot primi la serviciul perso- 

nal-administrativ al întreprinderii, telefon 1475.

Cură de... educație
Cînd omul se îmbolnăveș

te, își ia concediu medical 
și se tratează. Statul nostru 
asigură asemenea avantaje, 
precum și altele, oamenilor 
suferinzi. Dar nu asigură și 
dreptul unor bolnavi închi
puiți de a falsifica foile de 
boală, de a trîndăvi acasă, 
lipsind producția de contri
buția lor. Savel Vorocheviei, 
de la mina Petrila nu s-a 
gîndit însă la așa ceva. Ex- 
pirîndu-i-se foaia de boală, 
el a falsificat-o, a rămas in 
continuare acasă, știind că 
salariul ii merge. Concediul 
Iui de borl.i s-a transformat 
imediat in concediu forțat 
de odihnă pentru 2 luni. O 
cură de... educație nu strică.

Sub supraveghere
La 26 de ani, Maria Ma- 

chedon din Petroșani și-a 
ales o preocupare oribilă. 
Ziua dormea, iar noaptea o 
pasionau bărbații. Care-i ie
șeau în cale. Nu avea pre
ferințe. Despre aventurile ei 
s-a aflat tîrziu, după ce a 
contaminat veneric mai mulți 
clienți care i-au căzut in 
brațe. Timp de 10 luni, Ma
ria Machedon se află sub su
praveghere sigură și trata
ment. Probabil că și clien- 
ții ei se află sub tratament.

M. A. S. - I. L. H. S.
ȘANTIERUL VALEA JIULUI SUPERIOR ii 

■ CU SEDIUL ÎN URICANI 
ANGAJEAZĂ DE URGENTĂ:

— Tehnicieni normatori
— Șef depozit
— Gestionar i J

Salarizarea — conform 1I.C.M. 914/1968.
Se asigură spor de șantier, cazare gratuită la bljc, cantină și abonament pe linii trans- i( 

port in comun. U
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? t
PENTRU MESERIA DE MECANIZATOR MINIER DIN CADRUL ȘCOLII PROFESIO

NALE PETROȘANI (CU SEDIUL ÎN STR. REPUBLICII NR. 7) ȘI ȘCOLII PROFESIO
NALE LUPENI (CU SEDIUL ÎN STR. VIITORULUI NR. 27), SE PRIMESC :

— CU CONCURS DE ADMITERE, ce va avea loc între 1—10 septembrie 1970 la 
sediul școlilor menționate, absolvenții școlilor generale de 8 ani cu vîrsta de 15—18 ani.

— FĂRĂ ALT CONCURS, solicitanții care au obținut cel puțin media 5,00 la sesiunile de 
admitere din 1970 la alte școli profesionale, licee de cultură generală sau de specialitate, 
dar nu au fost admiși. O dată cu cererea de înscriere, solicitanții vor depune și adeverință 
eliberată de unitatea școlară la care au susținut examenul de admitere, din care să rezulte 
media obținută.

„Prestidigitație”
E un puști nevinovat de 

14 ani —■ spunea lumea prin 
care el se strecura cu abili
tate. Intr-adevăr, e un puști 
de 14 ani dar nu nevinovat. 
Pentru că Adrian Caldara 
strecura cu multă abilitate 
mîinile prin buzunarele oa
menilor, de unde scotea ce 
găsea. Acum micului „presti
digitator" i-a fost întreruptă 
activitatea, fiind orientat spre 
una utilă.

Program dublu
Era vagonetar la mina Vul

can. După șut venea proba 
bil prea odihnit acasă, incit 
începea un alt program (de 
scandal cu vecinii și cu so
ția). Deși nimeni nu-i cerea 
„bis", el repeta des acest pro
gram. Nu de mult și-a bătut 
crunt soția și a alungal-o de 
acasă. Intervenind organele 
de miliție, Dumitru Onofrei 
a început să le ul.ragieze. 
Drept urmare, „stagiunea" 
i-a fost întreruptă pentru trei 
luni. Sperăm că nu și o va 
relua.
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Congresul internațional
pentru dezvoltarea limbii

SI> literaturii latine
(Urmare din Pag. 1)

ședințele Academici de Științe 
Sociale și Politice, Gheorghe 
Buzdugan, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, Alexandru Graur, 
președintele Societății de studii 
clasice, Boris Cazacu, prorector 
al Universității București.

Nicolae Barbu, profesor la 
Universitatea din București, 
președintele Comitetului de or
ganizare a Congresului a ros
tit cuvîntul de deschidere.

In continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri a adre
sat un salut participanților la 
Congres și a urat succes lu
crărilor. Cuvîntarea a fost sub
liniată cu vii și îndelungi 
plauze. ■

Congresul a fost salutat 
Vergiliu Paladini, locțiitor
președintelui Academiei latine 
internaționale, care a felicitat 
pe colegii români și a mulțu
mit pentru felul cum a fost pre
gătită această importantă reu
niune, pentru spiritul de prie
tenie care stă la baza 
zării sale. Vorbitorul a 
prețuirea de care se 
studiul limbii latine în 
hia, „țară atît de primitoare 
și ospitalieră, în care antichi
tatea latină e confirmată la tot 
pasul prin monumente, obiceiuri 
și așezăminte, prin firea oame- 
hilor, graiul strămoșesc și su- 
tletul lor deschis".

A luat apoi cuvîntul Kazi
mierz Kumaniecki, profesor la 
Universitatea din Varșovia, re- 
prezentantul-delegat al partici-

a-

de 
al

organi- 
relevat 
bucură 
Rqmâ-

VIATA INTERNAȚIONALĂ
panților la congres, care a ex
primat 
ceasta 
nă în 
exilat 
getica
mînt în care de peste tot ră
sună dulcea și plăcuta limbă 
românească, strălucitoare moș
tenitoare a vechii latinități.

Această latinitate, care a pa
tronat crearea și progresul cul
turii multor popoare, a fost de 
cea 
tura 
rată 
mai

bucuria de a vizita „a- 
veche provincie roma- 
care odinioară Ovidiu 

a învățat să vorbească 
și sarmatica, acest pă-

mai mare pondere în cui- . 
românească, așa cum a- 
poeziile lui Emincscu, cel 

vestit poet român".
Au mai adus saluturi repre

zentanți ai 
versități.

Lucrările 
desfășoară 
fost reluate după-amiază prin 
prezentarea, în plen, a comu
nicărilor înscrise pe agenda 
primei zile.

Seara, Comitetul român de 
organizare a congresului a o- 
ferit, la Casa centrală a 
matei, o recepție în cinstea 
peților.

altor renumite uni-

congresului, care se 
în limba latină, au

ar- 
oas-

O
fostCu prilejul congresului a 

organizată, tot la Facultatea de 
drept, o expoziție cuprinzînd 
lucrări reprezentative din do
meniul filologiei clasice, ediții 
critice, studii, manuale didac
tice, dicționare etc. — tipărite 
de case editoriale din Belgia, 
Marea Britanie, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia și România.

(Agerpres)

Întîlnirea miniștrilor agriculturii 

din țările membre ale C.A.E.R.
BUDAPESTA 28 — Corespon

dentul Agerpres, Al. 
transmite : 
27 august, 
desfășurat 
agriculturii 
aie C.A.E.R., la care Republica 
Socialistă România a fost re
prezentată de Angelo Micules- 
cu, ministrul agriculturii și sil
viculturii. Cu această ocazie a 
avut loc un schimb reciproc

Pintea, 
în zilele de 26 și 
la Budapesta s-a 

întîlnirea miniștrilor 
din țările membre

asupra rezultate- 
în dezvoltarea a- 

precum și în

Conferința tineretului pentru
securitatea europeana

U Thant
a V •• V ••

Conferinței 
problemele 
s-a desfă- 

într-un cli-

HELSINKI 28. Corespondență 
de la Radu Bogdan : A doua 
zi a dezbaterilor 
tineretului pentru 
securității europene 
șurat în continuare
mat de lucru propice schimbu
lui de opinii. In cursul celor 
trei ședințe care au avut loc 
vineri, participanții au dezbătut 
probleme legate de sistemul de 
securitate colectivă, dizolvarea 
blocurilor și alianțelor militare 
opuse, 
tățile 
scopul 
te în 
sistem 
continent.

Subliniind 
ale existenței 
re, reprezentanții tinerei gene
rații : tineri comuniști, socia
liști, liberali, creștin-democrați 
din diferite țări ale continen
tului s-au pronunțat pentru o 
Europă eliberată de coșmarul 
războaielor, indiferent dacă sînt 
calde sau reci, pentru o Euro
pă care să respecte libertatea 
și integritatea fiecărei națiuni 
și în care politica de forță să 
fie

analizînd totodată reali- 
existente în Europa, în 
de a găsi soluții eficien- 
vederea asigurării 
trainic

un ui
de securitate pe

efectele nefaste 
blocurilor milita-

înlocuită cu relații bazate

pe egalitate în drepturi, 
pect reciproc, cu schimbul 

. structiv de opinii, cu o 
borare rodnică între popoare.

In cadrul dezbaterilor, condu
cătorul delegației U.T.C. din 
România, Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a sub
liniat că participarea la con
ferință a unor organizații de* 
tineret și studenți de diferite 
orientări politice, ideologice, re
ligioase și afilieri internaționale 
confirmă pe deplin că tînăra 
generație este vital interesată 
în înlăturarea pericolului unui 
nou război, în asigurarea unui 
climat de pace și securitate. 
Vorbitorul a expus poziția ță
rii noastre privind căile și for
mele de realizare a acestor o- 
biective, precum și modalitățile 
de organizare a conferinței a- 
supra securității europene. El 
a subliniat, totodată, contribu
ția tineretului din țara noastră 
la promoyarea ideilor de pace 
și securitate între popoare, a- 
mintind printre acțiunile dedi
cate acestui scop Masa rotun
dă, organizată anul trecut la 
Snagov de Uniunea Tineretului 
Comunist.

A

întărirea prieteniei

chino-japoneze

res- 
con- 
cola-

sosit
la

Belgrad
BELGRAD 28 (Agerpres). 

— Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a sosit vineri la 

la invitațiaBelgrad, unde, 
președintelui R. S. F. Iugosla
via, losip Broz Tito, va face 
o vizită oficială de trei zile.

După cum s-a mai anunțat, 
U Thant va discuta cu ofi
cialități iugoslave probleme 
internaționale și chestiuni re
feritoare la activitatea O.N.U. 
El urmează să fie primit de 
președintele Tito.

la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale 
(Comitetul celor 24) a adoptat 
cu o mare majoritate de voturi 
un proiect de rezoluție care 
autorizează instituțiile speciali
zate ale Națiunilor Unite să a- 
cordc sprijin material mișcări
lor de eliberare de sub jugul 
colonial din Africa.

Rezoluția recomandă institu
țiilor specializate ale O.N.U, să 
refuze orice ajutor Portugaliei 
și Republicii Sud-Africane. A 
fost inclusă, de asemenea, prin
tre punctele principale necesi
tatea de a se studia activitatea 
instituțiilor specializate și a

tate de Adunarea Generală șl 
Consiliul de Securitate în pro
blema decolonizării.

O
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— Comitetul Organizației Na
țiunilor Unite pentru elimina
rea discriminării rasiale a 
recomandat ca anul 1971 să 
fie proclamat anul internațional 
de acțiune pentru combaterea 
rasismului și discriminării ra
siale. Evenimentul ar urma să 
fie inaugurat în cadrul unei 
reuniuni comune a Organizației 
Națiunilor Unite și a Organi
zației Unității Africane.

„Concorde-02“
britanic
in probe

Turneul vicepreședintelui S. U. A.
în Asia de sud-est

de informații 
lor obținute 
griculturii, precum și în le
gătură cu măsurile prevăzute 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a diferitelor sectoare cile 
acestei ramuri de producție în 
țările respective. Printre altele, 
au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale pro
blemei cooperării agricole între 
țările C.A.E.R.

TOKIO 28 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
delegația japoneză de prietenie 
condusă de Kozo Sasaki, fost 
președinte al Partidului Socia
list din Japonia, s-a înapoiat la 
Tokio din vizita făcută în R. P. 
Chineză, la invitația Asociației 
de prietenie China-Japonia.

într-o declarație 
sosire, Kozo Sasaki 
vizita a prilejuit 
realizărilor obținute 
chinez în domeniul 
și al nivelului de trai al 
menilor muncii. în această or-

1964, cînd a fost ultima 
China, a constatat o 
Simțitoare a producției 

țări, o abundență a

BANGKOK 28 (Agerpres). — 
După o scurtă vizită în capitala’ 
Cambodgiei, 
Statelor Unite 
Spiro Agnew, a sosit 
în Tailanda, ultima etapă

vicepreședintele 
ale Americit, 

vineri 
a

turneului său asiatic. Vizita la 
Pnom Penh, care nu a fost ini
tial prevăzută în programul 
oficial, a fost însoțită de cele 
mai drastice măsuri de secu
ritate. După cum se știe, forțele

făcută la 
ă spus că 

cunoașterea 
de poporul 

producției 
ea-

dine de idei, el a remarcat că 
față de 
dată în 
creștere 
acestei
bunurilor de consum. Sasaki a 
subliniat, de asemenea, necesi
tatea strîngerii prieteniei dintre 
Japonia și China și restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări.

După cum s-a mai anunțat, 
în cursul vizitei în China, de
legația japoneză a fost primită 
de 
Stat, 
avut

premierul Consiliului de 
Ciu En-lai, cu care a 

o convorbire prietenească.

PE SCURT

• ÎN LUNA NOIEMBRIE 
SAU DECEMBRIE, de Ia cen
trul de cercetări spațiale San 
Marco din Italia va fi lansat 
satelitul american „SAS-1", iar 
ia sfîrșitul anului 1971 se va 
lansa satelitul „SAS-2", conform 
acordului italo-american sem
nat la Washington în. luna fe
bruarie 1969.

Cu ajutorul acestor sateliți se 
va cerceta îndeosebi aurora 
boreală, curenții electrici ai 
magnetosferei și accelerarea 
particulelor ionizate care o 
traversează, precum și sursele 
'de emitere a razelor gama.

• SENATUL AMERICAN A 
APROBAT operațiunile de de
barasare de ageriți chimici sau 
bacteriologici înainte ca aceș
tia să fie făcuti inofensivi. A- 
mendamentul, propus de sena
torul Charles Percy, urmează 
amplei campanii împotriva scu
fundării gazelor toxice învechi
te în Atlantic.

Totodată, Senatul a aprobat 
un alt amendament care preve
de să se ceară aprobarea De
partamentului de Stal atunci 
cind urmează să se scufunde 
cantități de explozibili înve
chiți în apele internaționale.

• ÎNTRE ANGLIA, R.F.G., 
OLANDA, BELGIA Șl ITALIA 
au loc in prezent negocieri pen
tru producerea în comun de 
uraniu îmbogățit prin metoda 
ultracentrifugării. în luna mar
tie a fost deja încheiat un 
acord între Anglia, R.F.G. și 
Olanda. Ulterior, Italia și Bel
gia și-au exprimat interesul 
pentru această inițiativă și au 
cerut să participe la acord.

AL 
în 

Apro,,.u,, William 
află în prezent la
El a început joi o
convorbiri cu autori-

locale în legătură 
politică militară

• TRIMISUL SPECIAL 
GUVERNULUI BRITANIC 
Orientul 
Luce, se 
Bahrein, 
serie de 
tățile
viitoarea 
Angliei în Golful Persic.

cu 
a

A
In orașul Suez viața își reia

cursul normal
SUEZ 28 (Agerpres). — 

După 19 zile de la Încetarea 
temporară a tocului, via fa își 
reia cursul normal în orașul 
Suez, situat la extremitatea 
sudică a Canalului cu același 
nume, localitate din care au 
fost Înainte evacuafi, potri
vit unor surse oficiale egip
tene, cca. 268 000 de locui- 

'tori. în prezent, mii de ce
tățeni s-au reîntors la casele, 
birourile, magazinele sau u- 
zinele ai căror salariafi sînt.

Străzile principale ale ora

oare- 
și ci- 
iar în 

ex

șului cunosc și ele o 
care animație. Militari 
vili se plimbă alături, 
locul sirenelor sau al 
ploziilor răsună acum numai
strigătele diverșilor vdnzători 
ambulanți.

Peste tot sînt vizibile ci
catricele războiului, ruine sau 
case avariate. Pufin mai de
parte, cele două rafinării de 
petrol rămîn încă închise, ca 
și marea uzină de îngrășă
minte chimice.

populare de rezistență cambod
giene își desfășoară atacur.le 
ia numai 15 km în jurul Pnom 
Penhului. Trei elicoptere de 
luptă și un numeros personal 
al serviciilor secrete ameri
cane au asigurat paza vicepre
ședintelui. La ceremonia de 
primire, care s-a desfășurat 
ia locuința ce i-a fost rezer
vat^ nu a avut acces nici un 
ziarist.

Vicepreședintele american a 
avut convorbiri cu șeful regi
mului de la Pnom Penh, Lon 
Noi. El a declarat reprezentan
ților presei că în cursul con
vorbirilor au fost abordate pro
bleme referitoare la necesită
țile militare ale regimului 
la Pnom Penh. El a arătat 
Statele Unite vor furniza 
continuare ajutor militar și
conomic acestui regim. Obser
vatorii politici reamintesc in 
această ordine de idei declara
ția lui Spiro Agnew, făcută în 
urmă cu cîteva zile, în timp 
ce se îndrepta spre Seul, în 
care sublinia că Statele Unite 
vor face „tot ce este posibil" 
pentru a sprijini regimul Lon 
Noi. Această declarație a fost 
calificată de presă drept cea 
mai categorică făcută vreodată 
de un reprezentant american în 
favoarea regimului de la Pnom 
Penh.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Zborurile de încercare ale 
prototipului avionului super
sonic britanic „Concorde-02" 
vor fi reluate la 1 septembrie, 
a precizat miercuri Ministe
rul Tehnologiei al Marii Bri
tanii. Vor li efectuate apro
ximativ 50 de zboruri în 
cursul cărora viteza aparatu
lui va crește progresiv, ajun- 
gînd la doi mach.

Aceste încercări sînt con
siderate capitale în ce pri
vește evaluarea consecințelor 
undei sonice pe care o va 
produce aparatul. La aceasta 
viteză, aparatul va crea de-a 
lungul traseului său de zbor 
o undă de șoc perceptibilă 
pe un culoar de 60 km lăr
gime. Pentru acest motiv, 
autoritățile britanice au ales 
ca rată aeriană o linie invi
zibilă pornind din nordul Sco
ției către Golful Biscaya șl 
care nu va afecta decît re
giuni cu o slabă densitate a 
populației.

de 
că 
în 
o-

Șosea
transsahariană

DAKAR 28 (Agerpres). — 
Un studiu recent, realizat de 
programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
a ajuns la concluzia că o 
șosea transsahariană ar putea 
fi realizată în termen de 
zece ani, costul ei ridlcîn- 
du-se la 26 milioane dolari.

Această autostradă ar avea 
o lungime de 2 840 km.

Potrivit calculelor experți- 
lor, actualul trafic comercial 
transsaharian nu depășește 
5 000 de tone pe an, volum 
care ar putea să crească de 
40 de ori prin construirea a- 
cestei autostrăzi.

II. P BULGARIA. Piintre realizările constructorilor bul
gari se numără și noile cartiere din Varna, port la Marea 
Neagră.

/n foto : Vedere parțială a noilor cartiere din Varna.

• O EXPLOZIE CARE S-A 
PRODUS JOI într-o mină din 
bazinul carbonifer Eregli (Tur
cia), s-a soldat cu moartea 
șapte mineri și rănirea

• ÎN URMA CONVORBI
RILOR ECONOMICE SOVIETO- 
INDONEZIENE, la Moscova a 
fost semnat un acord care re
glementează condițiile stingerii 
datoriilor Indoneziei 
niunea Sovietică.

Delegația sovietică 
biri a fost condusă 
dimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, iar 
cea indonez.iană de Adam 
Malik, ministrul afacerilor 
terne.

în “cursul convorbirilor 
fost abordate și probleme 
legăturilor economice și 
merciale dintre cele două

unii Naționale a 
(N.U.J.) că, în cursul 
rilor care vor începe 
rile greviștilor vor fi 
nate.

la convor- 
de Via

către U-
♦—

• GREVA ZIARIȘTILOR DE 
LA „DAILY MIRROR", cotidia
nul cu cel mai mare tiraj d;n 
Marea Britanie, declanșată ca 
urmare a nemulțumirii provo
cate de reducerea salariilor, a 
luat sfîrșit.

Administrația a dat asigurări 
prealabile reprezentanților Uni- 

Ziariștilcr 
convorbi- 
azi, cere- 

soluțio-

fUtmare din pag. 1)

irosirii de teren în acțiunea de 
extindere a orașelor și autori 
ai proiectului unui oraș de 
250 000 de locuitori pe o supra
față de numai vreo 15 ha. Ei și- 
au imaginat un oraș din plăci, 
lung de 1 km, înalt de 800 m, 
lat de 150 m la bază și 20 m la 
vîrf. Creșterea orașului se reali
zează. potrivit concepției auto
rilor săi. prin adăugarea de. sec
țiuni verticale integrate, în care 
compartimentul „domiciliu" și 
cel al ..serviciilor" păstrează un 
raport aproape constant. Intr-un 
asemenea oraș, circulația s-ar 
face pe verticală cu trei ti
puri de ascensoare și pe ori
zontală cu ajutorul unor benzi 
transportoare, asigurînd astfel 
accesul locuitorilor la diverse 
industrii amplasate la baza sa. 
Un inconvenient major al pro
iectului îl constituie acțiunea 
vîntului. care ar face ca respec
tivul oraș să fie supus unor 
depiasări care ar atinge la vîrf 
60 cm, provocind .indispoziții 
asemănătoare acelora resimțite 
de vizitatorii zgîrie-norilor, con- 
struiți recent la New York din 
oțel de înaltă rezistență.

Proiectului lui Rossi și Mazzo- 
len:, seducător prin ideile sale, 
dar rezistînd greu unui examen 
mai exigent, ii este net prefera
bil un altul mai realist, vizînd 
reconstruirea unui cartier cu Su
prafață redusă din Moscova,

• LA INSTITUTUL DE CER
CETĂRI DE LA ALDERMAS- 
TON (Anglia) a fost pus la 
punct un bisturiu ce funcțio
nează cu raze laser. Noul mo
del, denumit „Mark-2", seamă
nă cu un pix, este foarte ușor 
de manevrat și va fi experi
mentat luna viitoare.

• O STATISTICĂ DATĂ 
PUBLICITĂȚII la Saigon de 
către Comandamentul american 
relevă faptul că, în cursul săp
tămânii trecute, și-au .pierdut 
viața în luptele din Vietnamul 
de sud 52 militari din efecti
vul cornului expediționar al 
S.U.A. Aceeași statistică men- ■ 
ționează că 43 418 americani au 
fost uciși în cursul celor nouă 
ani și jumătate de intervenție 
militară americană în Vietnam.

Numărul total al răniților, în
registrat în aceeași perioadă, 
se ridică la 287 216.

destinat unui număr de 75 000- 
90 000 de locuitori și realizabil 
în 25—30 de ani. In prima eta
pă, pe terenurile virane ale res
pectivului cartier ar urma să 
se construiască patru blocuri 
cu 30 de etaje care, de îndată 
ce sînt gata, sînt ocupate de lo
cuitorii caselor învecinate și, 
concomitent, centre de deservire 
a populației. In a doua etapă 
sînt demolate casele vechi al 
căror loc este luat de alte patru 
blocuri, tot cu 30 de etaje, si
multan cu o extindere a re
țelei de deservire, ale cărei 
diferite unități sînt grupate 
într-un centru unit grație unor 
pasaje subterane. In etapele a 
treia și a patra, între blocurile 
de 30 de etaje se intercalează 
altele de 300 m, de fapt niște 
turnuri cu trei ramificații. Apoi 
se înalță turnuri cilindrice de 
600 m. Pe ele se montează a- 
partamente confecționate indu
strial pe bandă rulantă și care, 
cu timpul, pot fi înlocuite cu 
altele noi. Locatarii caselor a- 
propiate se mută treptat în a- 
ceste turnuri. Locurile libere 
devin spații verzi, presărate cu 
terenuri sportive, monumente 
etc. Numărul etapelor nu este 
limitat, nici una din ele ncre- 
prezentînd o variantă finală.

O soluție ingenioasă privind 
mijloacele de transport o gă
sim la Gernot Kramer și Wolf
gang Weber, la care orașul este 
alcătuit din clădiri pe stîlpi,

BILANT 
500 de 
moartei 

inundații 
înregis- 

De ase-

te POTRIVIT UNUI 
OFICIAL, aproximativ 
persoane și-au găsit 
în urma puternicelor 
și alunecări de teren 
trate în statul Nepal,
menea, bilanțul precizează că 
ploile torențiale, care au că
zut în iulie și august, au dis
trus 4 298 de case și au înecat 
peste 1 000 de animale.

Emoție 
după asasinarea 
liderului sindical 

argentinian
BUENOS AIRES 28 (Agerpre-).

Asasinarea liderului sindi
cal argentinian Jose Alonso a 
provocat o vie emoție în în
treaga Argentina. Confederația 
generală a muncii, al cărui 
conducător fusese o lungă pe
rioadă Alonso, a chemat la « 
grevă turnantă de cite 15 mi
nute în toate ramurile de acti
vitate. Cele 62 de organizații 
de tendință peronistă, care fac 
parte din această centrală sin
dicală, au dat publicității un 
comunicat în care cer autorită
ților să întreprindă măsuri 
energice pentru descoperirea au
torilor asasinatului și pedepsi-, 
rea exemplară a acestora.

Presupușii hoți 
arestați

degajînd o vastă galerie pe caro 
populația densă se deplasează 
cu diverse tipuri de mijloace de 
transport și anume cu vehi
cule suspendate pe șine, capabi
le să circule la fel de bine atît 
orizontal, cit și vertical, fiind 
orientate electronic la fiecare 
macaz în direcția dorită. A-

tăieri de domeniul fanteziei, 
sînt deja realități, deși s-ar {iu
țea ca mîine chiar și ele să fie 
socotite demodate. Un exemplu 
în acest sens îl furnizează Ja
ponia, în care subteranul a fost 
adoptat în vederea desconges
tionării unor uriașe—gigant cum 
ar fi Tokio, Osaka, Nagoya și

prafața de 18 000 m2. Condi
ționarea aerului este asigurată 
de un dispozitiv special de ioni- 
zare.

Vrednic de a fi luat în seamă 
este și proiectul „Market Street 
East" destinat orașului Phila
delphia, a patra metropolă din 
S.U.A., și al cărui cost este ești-

PE VERTICALA SAU
PE ORIZONTALA?

ceastă soluție, pe cit de ideală 
pe atît de prohibitivă din ca
uza prețului ei ridicat, are în 
orice caz meritul de a demarca 
automobilul, rezervat parcurge
rii unor distanțe relativ mari, 
de mijloacele de transport — 
rod al unor investiții viitoare 
— destinate legăturilor 
tanțe mici.

Dacă în proiecte de 
celui amintit adineauri 
se cer a fi conjugate la viitor, 
și încă la unul deocamdată ne
definit, altele, socotite mai alal-

la dis-

genul
verbele

Kobe. Subteranele japoneze s-au 
întins, ca niște tentacule, fiind 
folosite de pietoni pentru a a- 
junge la străzile de la suprafa
ță sau la birourile lor, fără a fi 
expuși pericolului de a fi căl
eați de vrgun automobil. La Kobe, 
încă în 1967 a fost terminată 
construirea centrului comercial 
subteran Santiko. Aici, pietoni/,' 
feriți de accidente și aglomera
ții, pot hoinări după plașul lor, 
nestingheriți de nimeni șf nimic, 
dintr-unul în altul din dele 140 
de magazine amplasate pe o su-

mat la 200 milioane dolari. El 
se va compune dintr-o stradă cu 
cinci blocuri amplasate subte
ran, un uriaș punct central de 
circulație cu mai multe nivele, 
o stație de metrou, două de au
tobuz și un garaj, și el subte
ran, pentru 4 000 de autovehi
cule. Toate aceste amenajări vor 
fi interconectate între ele și cu 
exteriorul prin pasaje și scări 
rulante. La suprafață, acest 
complex subteran, va fi domi
nat de clădiri înalte cu birouri 
și magazine.

din S.U.A. ne parvine 
proiectul unui oraș de-a dreptul 
ideal, ferit pe veci de noroi și 
de arșiță. Proiectul este rezer
vat nordului statului Minneso
ta. unde populația este serios 
afectată de iernile aspre și de 
aceea scade văzînd cu ochii. 
El se referă la amplasarea u- 
nui oraș întreg sub citeva cupo
le cu diametrul de 2 mile. înăl
țimea fiecărei cupole va fi de 
o milă. Sub șase asemenea cu
pole ar urma să trăiască 250 000 
de locuitori. Fiecare cupolă, 
propusă a fi din sticlă pentru 
a rezista razelor ultraviolete, 
va costa cam 80 milioane de 
dolari. Sumă uriașă dar totodată 
rezonabilă dacă se ține seama 
de faptul că, într-un astfel de 
oraș, nu va fi nevoie șă se tran
sporte zăpada, căci ea nu va 
exista și că, deci, suma se va a- 
mortiza numai in zece ani.. In 
orașul cu cupole, casele de locuit 
nu vor mai avea să se teamă 
de intemperii care să le dete
rioreze și nici de vînt care să 
le zgîlțîie. Toate bune, dar ce 
te faci dacă aceleași cupole, 
o dată cu un incontestabil și 
salutar sentiment de securitate, 
vor crea locuitorilor unul mai 
puțin dezirabil — de apăsare, 
de claustrare ? Această pro
blemă ca și altele, ca de pil
dă acelea privind procedeul de 
asigurare a umbrei, sistemele 
de colectare a apei de ploaie, 
cele de condiționare a aerului,

atîtea teme 
specialiștii

de 
de

alai 
lui

constituie tot 
studiu pentru 
resort.

Pentru unii 
fantasmagorică propunerea
Bernard Trey de a se construi 
un oraș parietal, adică cram
ponat pe peretele vertical na
tural al unui munte.

Este cert că procesul de for
mare și organizare a modulul 
de viață al omului se leagă de 
economia țării date, de progre
sele realizate pe tărîm tehnico- 
științific și social, de necesi
tățile diversificate și în per
manentă și rapidă creștere ale 
societății, de dezvoltarea tehni
cii construcțiilor, de progresul 
tehnic al transporturilor și 
comunicațiilor. în domeniul 
construirii orașelor, la fel ie 
certă este necesitatea adoptării 
unor soluții suple, care să a- 
sigure o interacțiune armoni
oasă a multiplelor și variatelor 
funcțiuni pe care le are de în
deplinit un oraș modern. Și, 
desigur, mijloacele puse la dis
poziție de știință, tehnică, arhi
tectură trebuie , să fie puse 
serviciul unor înalte- 
sociale, umaniste, să 
la asigurarea pentru 
noilor orașe a unei 
mai fericite, cît mai 
conținut și de strălucire.

în 
idealuri 

contribuie 
locuitorii 

vieți cît 
pline de

M. GOROVITA

BOGOTA 28 (Agerpres). 
— Judecătorul de instrucție 
însărcinat cu anchetarea fur
tului brățării de aur de care 
fusese acuzat căpitanul ecni- 
pei naționale de fotbal a An
gliei, Bobby Moore, a audiat 
joi pe unul din martorii cheie 
în acest proces, Miguel Pa
tino. Proprietar al unui 
cafe-bar din Bogota, Patine 
a dezvăluit că a interceptat 
în localul său discuția a doi 
indivizi din care a dedus că 
aceștia furaseră brățara în 
cauză și au vîndut-o în schim. 
bul sumei de 12 000 pesos 
columbieni (600 dolari). Toi 
după-amiază poliția din Bo
gota a anunțat că a arestat 
două persoane despre care 
se crede că au săvîrșit furt':) 
de la bijuteria din holul ho
telului, unde fusese cazată e- 
chipa engleză de fotbal îna
intea campionatului mondial 
din Mexic.

Cianura de sodiu
furată
28 (Agerpres). — 
tren de marfă, care 
între localitățile

BONN 
Dintr-un 
circula 
Geisingen și Krumach (R.F.G )
a dispărut o cantitate de 
25,5 kg cianură de sodiu. 
Poliția criminală a landului 
Baden-Wurttemberg face in
tense investigații pentru 
pista pe hoți, întrucîț 
vorba despre o otravă 
tre cele mai puternice, 
cialiștii au declarat că 
suficientă o doză de 0,1 
me de cianură de sodiu 
tru a provoca moartea in
stantanee a unui om.

Contrabandă
cu hașiș

a dc- 
este 
din- 
Spe- 
este 
gra
pen

HAMBURG 
— Politia și 
male din Hamburg au ares
tat 5 cetățeni turci în mo
mentul cînd încercau să pla
seze pe piața vest-germariă, 
prin intermediul 
lițiști deghizați, 
de 50 kg hașiș, 
tr-o fermă din 
orașului.

28 (Agerpres). 
autoritățile va-

a doi po
ci cantitate 
ascunsă în- 

apropierea
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