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Liniștea care sălășluiește pe co

ridoarele și in încăperile inun
date de lumină ale Stației de 
cercetări pentru securitate mini
eră este întreruptă doar, din cînd 
in cînd, dc zgomotul vreunei ma
șini de pe standul de probe. Cer
cetători, îmbrăcafi in halate, 
urmăresc comportarea mașinilor 
sau a aparatelor in anumite con
diții dinainte stabilite, calculează, 
compară datele obținute cu cele 
teoretice recomandate de normele 
tehnice...

In această ambiantă i-am regă
sit pe cițiva dintre tinerii ab
solvenți ai Institutului de mine 
din primăvara acestui an. Cu 
creionul în mină, întocmai ca 
altădată in sălile de lectură a'e 
căminelor sau bibliotecii, acope
reau suprafafa imaculată a coli
lor de hîrtie cu formule și schite 
extrase în rezumat din tratatele 
de specialitate. Sini numai trei 
luni de cînd lucrează aici, sufi
ciente insă, pentru a le maturiza 
gîndirea, pentru a deveni con- 
știenti de ceea ce se așteaptă de 
la ci. începutul, ca orice început,

a fost mai greu. Era, parcă, prea 
marc responsabilitatea introduceți 
unui aparat într-o anumită sche
ma și a închiderii circuitului, 
acum, cînd ochiul atent al șefu
lui dc lucrări din laboratorul

datorită primirii deosebit de căl
duroase făcute de colectivul sta
fiei, a înțelegerii acesteia față de 
problemele ce le puneau în lata 
tinerilor absolvenți, precum și a 
ajutorului acordat în inițierea în

ORIZONTUL
tuizpilor eereetăttMc

facultă(ii, nu mai verifica res
pectiva schemă de montaj. încre
derea în forțele proprii și cunoș
tințele dobindite in anii studen
ției au învins. Nu a fost prea 
ușoară nici acomodarea cu noul 
regim de muncă, fiind oarecum 
mai rigid decît cel anterior. 4c’«- 
tc momente au fost depășite și

tainele muncii de cercetător. De 
un real folos s-au dovedit a li 
lucrările practice efectuate în 
timpul școlii, in cadrul orelor de 
laborator. „N-ar strica dai ă nu-

ION LUCIAN BOLUNDUf, 
student I.M.P.
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Sesiunea a Vlll-a 
a Consiliului popular 
municipal Petroșani
Ieri, după-amiază, a avut loc 

sesiunea a VIII-a a Consiliu
lui popular ' municipal Petro
șani. La sesiune au participat 
in afară de deputați numeroși 
invitați, conducători de între
prinderi și instituții, reprezen
tanți ai organizațiilor de ma
să. Au luat parte tovarășii Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, președintele Consiliului 
popular municipal. Mircea 
Ramba, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean.

In cadrul ondinei de zi. se
siunea a ascultat raportul pre
zentat dc tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal cu 
privire la preocuparea Co

mitetului executiv al Consi
liului popular municipal și a 
unităților subordonate privind 
rezolvarea propunerilor făcute, 
de alegători cu diverse ocazii, 
a reclamațiilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, iar la punc
tul doi, informarea prezentată 
dc tov. Emilian Tomulescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar municipal, privind realiza
rea sarcinilor din planul ac
țiunilor patriotice pe anul 1970 
și propunerile privind planul 
acțiunilor obștești de înfrumu
sețare și bună gospodărire a 
localităților municipiului pe a- 
nul 1971.

In urma dezbaterii materia
lelor prezentate, sesiunea a a- 
doptat hotărîri corespunzătoaie.

REDUCEREA
CONSUMULUI DE LEMN, 

un obiectiv ce se cere urmărit cu 
perseverență, pe cele mai eficiente căi

Documentele de partid și de 
jtat au subliniat, în repetate rî;i- 
duri îndeosebi în ultimul timp, 
necesitatea reducerii consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale, in toate domeniile de activi
tate. Cum a fost firesc, și colec
tivele minerești ale Văii Jiului - 
mari consumatoare de lemn, 
primul rînd —. conducerea 
tralei cărbunelui Petroșani, 
tătorii și proiectanți- săi și-au în
sușit această cerință majoră, dovada 
preocupările recente concent rate 
intens asupra realizării exemplare 
a imperativului ca atare.

Convorbirea avută ieri cu iov. 
ing. Vasile Caramete, șeful secției 
«rceiare din cadrul I.C.P.M.H. a 
reușit să ne evidențieze unele la
turi extrem de interesame ale mun
cii cercetătorilor, legată de urmă
rirea imbunătățini continue a teh
nologiilor de extrageie, redutei ii 
neîncetate a consumului de lemn 
la fronturile de lucru din subter in.

— In acest an experimentăm, 
la stratul 3 din Valea Jiului, o me
todă de exploatare în felii orizon
tale, cu un singur preabataj pe 
felie. Studiul respectiv, a fost în
cheiat în 1969. Metoda are ca do
meniu aplicativ zonele de strat cu 
grosime pe orizontală pînă la 25 
metri și tectonică mai complicata 
și care pînă în prezent se exploa
tau cu abataje cameră. Se asigura

în 
Ccn-

extragerea integrală a cărbunelui, 
în conjunctura unei tehnologii de 
lucru modeme. Procedeul propus 
folosește tavanul metalic flexibil, 
din plasă de oțel și toroane din 
cabluri vechi, susținerea in abataj 
realizîndu-se prin intermediul stîl- 
pilor hidraulici și al grinzilor ar
ticulate in consolă. Pentru vehicu
larea materialului extras se utili
zează transportoare blindate TR-2.

— Unde se experimentează me
toda la ora actuală fi — din cele 
constatate — care este eficiența ei ?

— Metoda se experimentează 
încă din luna martie a.c. la exploa
tările miniere Lonea, Petrila, \ni- 
noasa și Lupeni. în blocurile VII. 
II. III, respectiv V. De-a lungul 
acestui interval, pînă în momentul 
de față, din cinci abataje in func
țiune în medie, s-au obținut peste 
122 0C0 tone cărbune, capacitate t 
de producție crescînd cu circa 20 
la sută față de abatajele cameiă

obișnuite. Productivitatea 
sporit, în general, cu 15—25 la
sută. La E. M. Lupeni. s-a atins 
in primele două decade din octom
brie curent, o medie de 7,81 tone/ 
post, ceea ce înseamnă o creștere 
de aproape 3 tone/post. Spectacu
loasă a rost, însă, scăderea consu
mului de lemn, în medie cu 20 
mc/1 000 tone extrase. Rezultate 
mai bune s-au raportat la E. M. 
Aninoasa, unde s-au susținut me
talic intersecția abatajului cu prei- 
batajul și șpițurile de la culcuș și 
acoperiș. La blocul în cauză, de 
la un consum mediu de lemn in 
abataje cameră, pe trimestrele 
I—Ill 1970, de 42 mc/1 CCO tone 
s-a ajuns la 4,35 mc/1 000 tone...

— Intr-adevăr, un salt impresio
nant... Alte studii a(i întreprins ?

— La E. Al. Uricani se află în

NOI DRUMURI
FORESTIERE

în 
noi

De o sâptăminâ, constructo
rii șantierului Valea Jiului al 
I.C.F. Deva au început execu
ția unui drum forestier pen
tru Unitatea de exploatare a 
lemnului din Petroșani. Este 
vorbîi despre drumul forestier 
Roșia care Va permite accesul 
mijloacelor auto spre parche
tele •?e converg la bazinetul 
cu același nume, de unde este 
prevăzut a se exploata (par
chetul u.a. 192) in anul viitor 
6 000 mc lemn. In anul curent,' 
se vor construi primii 2 km 
dintr-un traseu de 7 km cit va 
măsura in final noul drum fo
restier in anul 1971.

★
Se află, de asemenea, 

construcție două drumuri
dc- tractoare, pe care le execu
tă U.E.L. în regie proprie. 
Primul din aceste drumuri, la 
care lucrează brigada lui Mi
ron Sălișteanu. se construiește 
spre parchetul Cibanu — Jieț 
urmind să fie terminat la data 
de 20 noiembrie a.c. Drumul, 
in lungime de 500 metri, 
deservi parchetul 
1 110 cu un volum de 
lemnoasă de 8 000 mc 
noase.

Cel de-al doilea drum 
tractoare, la care lucrează bri
gada lui Nic. Mihalcea, se con
struiește la 
avea 800 metri lungime. El va 
deservi 
u.a. 84, cu un 
mc lemn de fag (prevăzut pen
tru crearea de stocuri in 
meslrul TV 1970), urmind 
fie terminat în anul viitor.
Primii 500 de metri din trase
ul drumului vor fi executați
pînă la sfirșitul lunii noiem
brie a.c.

va
Cibanu nr. 

masă 
răși-

Surupata și

parchetul Surupata 
volum de 5 400

tri- 
să

muncii
, în general, cu 15—25 
La E. M. Lupeni, s-a

Ing. Traian MULLER

(Continuare in pap a 4-a)

De la 
Cabinetul 
municipal 
de partid

Programul Universității se
rale de marxism-leninism 
pentru zilele de 2, 3 și 4 
noiembrie a. c.

SECȚIA ECONOMIE : A- 
nul I. la clubul C.C.P.; Anul 
II, la Școala genorală nr. 1; 
Anul III, Ia cabinetul de 
partid. Cursurile au loc pen
tru toți anii in ziua de 2 no
iembrie, Ia orele 17.

SECȚIA FILOZOFIE : A- 
nul I, la cabinetul de partid: 
Anul II. la Școala generală 
nr. 1: Anul III, la clubul 
C.C.P. Cursurile au Ioc pen
tru toți anii in ziua de 3 
noiembrie, la orele 18.

SECȚIA SOCIOLOGIE: A- 
nul II, la Școala generală 
nr. 1 în ziua de 3 noiembrie, 
la orele 17.

SECȚIA ESTETICĂ : Anul 
II, la Școala generală nr. 1 
în ziua de 4 noiembrie, la 
orele 18.
SECȚLY RELAȚII INTER

NAȚIONALE : Anul I. la 
clubul C.C.P. în ziua de 4 
noiembrie, la orele 17.

CONFERINȚA

fisocMpci stndcnfllor
din 1. 1*1. P.

In aula Institutului de 
din Petroșani a avut loc 
ferința Asociației studenților. 
La lucrările conferinței au par
ticipat tovarășii loachim Mo- 
ga, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, 
Aron Popa, 
Viorel Faur, 
Corrytetului
Hunedoara. Gheorghe Ungurea- 
nu, activist al U.A.S.R.

Darba de seamă a Consiliu
lui A. S., prezentată de asis
tentul ing. Emil Marica, a fost 
p cuprinzătoare analiză a mun
cii dintr-un an. S-au eviden
țiat, rind pe rînd. atît succe
sele obținute dc asociație în 
activitatea profesională a stu
denților. în practică, în acti
vitatea patriotică, cultural-spor
tivă, cit și inerentele carențe 
generate de multitudinea as
pectelor concrete ce-i revin. 
Conferința a avut un pronun
țat caracter de lucru, in dis
cuții configurîndu-se laturile 
cele mai importante ale vieții 
studențești din I.M.P., since
ritatea fiind o garanție pentru

mine
con-

municipal
prof. dr. ing. 

rectorul I.M.P.. 
prim-secretar al 
județean U.T.C.

buna desfășurare a activității 
viitoare. Ideea centrală pe ca
re s-au axat discuțiile a fost 
rolul Consiliului A.S. dc a păs
tra o legătură strînsă, perma
nentă, între student și condu
cerea institutului. S-a vorbit 
despre deficiențe în practica 
in producție (studenții Alex. 
Duducă, Emil Pătruică. Nicolae 
Paicu), despre pregătirea pro
fesională a studenților in care 
e necesar să se dea o mai 
mau extindere problemelor 
moderne și actuale ce se ridi
că in fața producției și spe
cialiștilor. Ing. R. Czibula, stu
denții Nicolae Paicu, Gabriel 
Constantinescu s-au referit și 
la activitatea cultural-sportivă 
a studenților subliniind inegala 
preocupare a Consiliului A.S. 
in acest domeniu, de unde și 
rezultatele mediocre in com
parație cu tradiția institutului. 
Paralel, a fost apreciată mun
ca de cercetare științifică a 
studenților (la sesiunea știin
țifică studențească din primă
vară au fost obținute 
premii), pregătirea lor 
sională și ideologică oglindită 
și de activitatea dc muncă

multe 
profe-

ROMÂNIA

in imagini și fapte
SOCIALISTA

Pe una din străzile orașului Sibiu.

A trecut un an de la înființarea Antre
prizei române de construcții-montaj — 
A.R.C.O.M. I’e adresa întreprinderii au so
sit, numai in acest an, 192 cereri de ofertă 
din 51 de țări. La rîndul său, întreprinderea 
a depus 50 de oferte pentru efectuarea unor 
studii, proiecte, servicii inginerești, lucrări 
de construcții-montaj in diverse țări. Au fost 
perfectate 24 de contracte pentru astfel de 
lucrări. Printre cele terminate sau în curs 
de execuție se află coșul de fum de la 
Marburg am Lahn, in Republica Federală 
a Germaniei, dat în funcțiune in luna au
gust, complexul hotelier Chrudim, din Ceho
slovacia. aflat în *-tadiu de finisaj, lucrările 
de extindere a rafinăriei de la Karaci — 
Pakistan — și altele.

Sporesc economiile și beneficiile
Concomitent cu îndeplini

rea și depășirea sarcinilor de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, de îmbună
tățire a calității produselor, 
colectivele unităților economi
ce din Valea Jiului îndrumate 
de organizațiile de partid cu 
insistență în direcția ridicării 
eficienței economice, au obți
nut realizări remarcabile și 
pe linia reducerii cheltuielilor 
de producție. Bilanțul înche
iat pe nouă luni la principalii 
indic a t o r i economico-finan- 
ciari este semnificativ in acest 
sens : economiile la prețul de 
cost realizate pe ansamblul 
economiei municipiului însu
mează 31,714 milioane lei iar 
beneficiile 31,781 milioane lei. 
Ponderea substanțială în aces-

Excursie 
pentru tineri 

Biroul de turism pentru ti- 
"ncrot organizează, cu ocazia 
revelionului de iarnă, pentru 
perioada 26 decembrie — 5 
ianuarie o excursie peste ho
tare. avind următorul itinerar 1 
București — Berlin — Leip
zig — Drezda — București. 
Plecarea din București se face 
de la Biroul de turism pentru 
tineret, în ziua de 26 decem
brie a.c. ora 21,02 cu Orient 
Expresul. Intre 28 și 30 decem
brie tinerii vor vizita Berlinul, 
în 3] decembrie Loipzigul. iar 
în 1, 2 și 3 ianuarie Drezda.

Prețul excursiei este de 
1 360 lei + 200 schimb. înscri
erile se fac la Comitetul muni
cipal U.T.C. Petroșani și la 
Agenția de turism pentru tine
ret din str. Republicii nr. 29 
pînă la data de 10 noiembrie 
a.c.

te realizări o are Centrala căr
bunelui, avind realizate pe 
nouă luni- 2G,6 milioane Ici 
economii la prețul de cost și 
un volum de beneficii ce se 
cifrează la 30,6 milioane lei.

Stația C.F.R. Petroșani. înainte de plecarea în cursă...
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Avancronică fotbalistică
A

hi jumătatea a doua
Mîine, 

pe arenele 
sportive

s§
I
I

O nouă etapă in divizia 
A. o nouă pauză, o nouă 
miercure pentru cele trei 
învinse de la Belgrad, 
Eindhoven și Liverpool a- 
poi o nouă confruntare in
ternațională în cadrul cam
pionatului european. Dacă 
etapa trecută a fost intere
santă și bogată in goluri, 
cred că nici etapa de miine 
nu va fi mai prejos. Iată 
care sint cele opt confrun
tări programate in prima 
etapă a celei dc a doua ju
mătăți a campionatului :

F. C. ARGEȘ — FARUL. 
Ambarcațiunea lui Titus O- 
zon plutește fără orizont in 
oceanul neliniștii, alături de 
„trenul" ceferiștilor timișo
reni. Surclasați duminică la 
Petroșani, argeșenii vor 
cerca să spele păcatele

vărat derby al campionatu
lui, se anunță Interesant. 
Normal, victoria nu poate 
scăpa bucurcștcniloi, dar ce
va mă face sâ cred și in
tr-un egal.

C.F.R. CLUJ — POLITEH
NICA. încet, încet ferovia
rii clujeni adună puncte. 
Două dc la colegii lor timi
șoreni p.c malul Begăi, două 
de la prietenii lor, studenți, 
pe malul Someșului, proba
bil. alte două și mîine cu 
ieșenii. Aceștia din urmă, in
să, nu vor ceda prea ușor. 
Și un rezultat egal mi se 
pare normal în acest meci.

„U" CRAIOVA—STEAUA, 
învinse la zero in meciurile 
de duminica trecută, cele 
două formații vor oferi spec
tatorilor craioveni un meci 
frumos. In Bănie se mizează 
pe șutul lui Oblemenco și pe 
..apărarea* Stelei din meciul 
cu Dinamo București. Sau 
din acel meci cu Eindhoven, 
bunăoară. Cred in forța ele
vilor lui Coidum.

S. C. BACAU

I
I
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in- 
în 

meciul cu Farul, care nu se 
anunță de loc ușor. Constăn- 
țenii știu să dea goluri, iar 
apărarea piteștenilor știe să 
primească. Bănuiesc, totuși, 
că echipa lui Dobrin va în
vinge.

DINAMO BUCUREȘTI — 
U.T.A. Meciul dintre Dina
mo București și U.T.A., ade-

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag a 3-a)
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Terenul .Jiul” din Petro
șani găzduiește, la ora 11, 
intîlnirea dintre Știința Pe
troșani și Con inul Hunedoa
ra, din cadrul ..Cupei Româ
niei".

In campionatui județean 
se dispută partidele : Ener
gia Paroșeni — I.G.C.L. Hu
nedoara; Constructorul Lu
peni — Preparatorul Lupeni; 
Minerul Vulcan — Aurul 
Certej; Minerul Aninoasa — 
Gloria Hațeg; Paringul Lo
nea — Preparatorul Petrila.

Echipa dc juniori Știința 
Petroșani întilncște, la ora 13. 
pe terenul din Lonea pe 
Dunărea Calafat, intr-un 
meci contind pentru campio
natul republican.

RUC.BI
Derbyul campionatului di

viziei A de rugbi se consu
mă pe terenul Jiul din Pe
troșani, intre formațiile Ști
ința și Grivița Roșie. Ora dc 
începere : 9.

Știința II Petroșani susți
ne. la ora 9. pe terenul din 
Petrila meciul cti U. M. Ti-

(Continuare în pag a 3-a)
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fic-

romanului, se va da 
tatăl mortului, dar în 
i se va refuza acest 
și va fi aruncat iarăși 

anonimat

plări 
gindtil 
rite dc 
fiilor**, 
le din
Pann sau Ia o anumită mi
tologic. Deci, spre surse a 
căror bază stă in primul 
rînd in fabulație epică, ori 
cartea lui Mircea Ciobanu

Sieaqui roșu
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SORIN, 
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..Avarul64

pentru 
minerilor 
trecut cițha 
ani în care
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mine, pentru 
se constituie 
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cred că ele
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In sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului* are Ioc astăzi, 
la ora 18. un nou spectacol 
cu comedia „Avarul" de 
Moliere.

cadrul cenaclului
Manole**.

BAJMATARA. A- 
DR XMATURGIE : 

o

Expoziție

Tattarescu* susținut 
Tellmann.

sub dalta răbdării fi fan- \ 
•ale ar putea să iasă o f

R.. VULCAN : Din 
absolut întemeiate, 
bănuiam că le cu- 

cenaclul literar 
și-a in-

COLECȚIONARUL
9

Buzd.igjn 
cu pul •)al 

i ivxale a S.N K , 
a participat in ca'itaie de 
geacra’ a' c'Ui Seu. â;i. 
pasiunea sa de colecționar 
; însă cu mult înainte, din 
r presei, radioului, relev i- 

_____ - ‘ . I nostru s-a axat 
tocmai pe mobi' urile și satislac(;ile 
acestei pasiuni căreia i-a dedicat 
peste cina doxitii de viață.

— Vă rog să-mi permiteți 
incep discuția noastră ex abrupto. 
Ce colecționați ?

— Mai bine m-ai ti întrebat ce 
nu colecționez. Dacă e să mă rc/er 
la adevărata mea pasiune, numis
matica. află că mă interesează 'șt 
am reușit să adun o colecție Iru- 
nutșicij monedele antice, medievale 
șs moderne, medalii și plachete co
memorative. Se -pune că am 
mai mare colecție de medalii 
farâ, caie pe lingă pie'ele 
mai t cuprinde aproape i 
medaliile și plachetele emise 
J9-Ș4 și pină azi.

— Ați spus „piese rare**, 
alte rarități ați reușit să achizi
ționați ?

— jr fi greu și plictisitor ă 
|i le înșir pe toate Pot <<«-(« 'pun, 
în mare, că in colecția mea .ei 
gâsi monede histriene, consulare și 
imperiale romane, macedonene, 
grecești, dacice și un important 
număr de talcn belgieni, germani, 
austrieci și italieni. Mai am fi o 
lole^tte, aș zice, completă de 
bancnote românești, de la primele 
bilele emise prin 1877 și pină la 
cele din zilele noastre. Toate aces
tea ini. dacă vrei, rarități. Dar 
pentru că mi-ai spus că ai urmat 
filologia, un să-(i vorbesc dc'pie 
un alt 'Oi de rarități pe care am 
reușii ă le colecționez, paralel cu 
monedele și medaliile. Prin iic<e- 
ria mea de expert criminalist, cu 
specialitatea in expertiza servului, 
m-am interesat îndeaproape de 
documentele autografe de unor

rești ?
— Cu cea mai mare atenție.

Im reușit să intru in po>c- 
rnuhor asemenea documente 
au aparținui unor per.mali- 
du ne ale neamului nostru.

— .\ - i« putea preciza, dai am 
o 'k’icare ,v.ic.',:tâ de Caragtae 

Eduard \Xachmann, muzicianul, 
in sare Conul lancu ii recomandă 
o... solistă. Uitasem, am ș 
soare de la l cronica Mic. 
g.’dicră iu 1 nu Maiore-su. 
am citrta pergamente din 
.VI /-Al III. sigilii și inele

muzn iar 
recomat 
fi o si

in le- 
S; mai 
-eco'ele 
sigilare

SPECIALIST
Pc tovarășul <■!

1-jm ixioxut per

la care 
secretar 
Despre 
am aC. 
relatări!
ziunii. Dialogul

— De ce nu publicați o 
despre aceste documente ?

— Ți-am -pus că p> 
cea mat 
maiisa. 
dese să 
matică. 
te anunț 
masivă (.

spus că pasiunea 
mare este și rămine nu 
De aceea nici nu mă 
scriu decit despre 
In acest domeniu 

că am scris o
"CC pagini) care 

■ă apară ir; surind la Edil 
nlilică. Subieciu. ? deda nle și

plachetele din colecfia mea. De 
asemenea, am fost solicitat de a- 
ceeași editură să întocmesc un 
catalog al monedelor și bancnote
lor românești. Am fi început 
lucrez in această dircc/ie.

— Vă rog să-mi spuneți 
este, după dv., un colecționai ?

— Adică, dacă infeleg 
vrei să-mi smulgi o definiție

sia
care
tail
Am, astfel, documente de 'a I t de
AJecsandri, I. L. Caragiale. 1/- 
Odcbescu, Elena Cuza, 
rescu. loan Pillai fot.

— Au fost publicate
— Nu, majoritatea 

Cînd t ei veni o dată
ți le voi arăta ca să-ți alegi ce te 
interesează pentru a le cerceta pe 
îndelete.

- Primesc cu plăcere și... ne
răbdare invitația dv. Pină atunci 
ați vrea să-mi spuneți, de pildă, 
ce conțin documentele provenite 
de la Caragiale ?

— Cam greu pentru că sînt atit 
de adie fi diverse aceste documen
te b, it r impO'ibil -â le (iu minte 
la toate conținutul. Dar. dacă mă 
gînJesc bine, pot să-ți spun că am 
o orvaare trîmi<ă de Caragiale din 
Berlin unui prieten din (ară.

— Missir ?

— Ei bine, fără a încerc a 
fini(te, cred că un colecționar este 
(sau trebuie să fie) un om pasio
nat, in primul rînd un om pasio
nat, foarte informat intr-un dome
niu, constant, persuasiv, fin obser
vator, gata să renunțe la alte plă
ceri pentru a-fi spori colecția. O 
colecție valoroasă aduce nu mimai 
inegalabile •atisfac(ii personale dar 
fi mari servicii științei. De aceea, 
colecționarul trebuie, cum spuneam, 
să fie foarte informat, să-fi spo
rească mereu cunoștințele ajungind 
treptat un specialist de rasă in 
domeniul său. Numai astfel va 
putea să-fi dea scama de valoarea 
reală a pieselor sale — evitind 
contrafacerile. obiectele nesemnifica
tive — fi să le pună in lumină 
prin investigații ftibififice riguroa e.

— Iertați-mă că vă întrerup. 
N-aș vrea să pierd o idee care 
mi se pare interesantă, 
de contrafaceri, ați fost păcălit 
vreodată ?

— Bineinfele' In primii ani de 
activitate, cind nu puteam să 
deosebesc o piesă originală de una 
falsă, am fost de foarte multe cri 
păcălit. I rumuse(ca e că 
aruncat piesele de această 
colecționate atunci fi azi am 
splendida colecție dc... falsuri, 
care am initial multi începători 
tărîmul numismaticii. Am. dacă 
interesează, in această colecție 
generis aurei imperiali romani, 
alte cuvinte 
aur. In realitate 
falsuri ob(inute 
tie.

— Cum pot fi 
te falsuri ?

— loarte simplu pentru un »chi 
experimentat. Uite, de această 
mică lupă nu mă despart niciodată 
in peregrinările mele. Cind am 
in fa(ă o monedă dubioasă folo
sesc lupa care nu mă minte. Dacă 
e vorba de o piesă contrafăcută, 
prin procedeul galvanoplastici, acest 
lucru se observă din faptul că

azersul fi reversul monedei 
reproduse separat pe rondele 
aramă, fi după aceea 
lipite intre ele. Dacă falsificatorul 
dorește >ă obțină monede de aur, 
așadar sie o valoaie — in sine -- 
ridicată, nu are decit să poleiască 
falsul cu o pojghiță de aur. Se 
mai pot obține și falsuri prin 'itr- 
nare dar și aici un ochi experimen
tat. ajutat de lupă, nu poate 
am.tgn. Piesele turnate 
porozități provocate de 
tățilc tiparului și de bulele de aer 
din timpul acestuia. Originalele 
nu au astfel de poroztlali fiindcă 
ele sint obtmute prin „batere" in 
prese hidraulice, fapt care asigină 
glan(ui cunoscut monedei sau me
daliei. Observ că ne-am luat cu 
vorba și ți-am făcut o mică teorie 
a falsurilor in numismatică.

- O ultimă întrebare. Ce in
tenționați să faceți cu colecțiile 
dv. ?

— Deocamdată, i(i spun sincer, 
string fi public ceea ce pot fără 
a-mi face griji pentru viitor intru- 
cit am un fiu care îmi duce mai 
departe pasiunea. Colecfiile mele, 
mat ales cele de numismatică, sînt 
des expuse și popularizate la sala 
Dalles, la televiziune, în jurnalele 
dc film, in publicații de specialitate. 
Ele sint studiate 
tători nu numai 
că eu nu concep 
doar intr-un fel 
inaccesibil altora 
au o funefie
morare 
plări, 
ori tulburător dc interesante 
pufin cunoscute, fapt pe care mă 
străduiesc să-l revelez singur sau 
cu ajutorul altor specialiști.

fi
de
să 

de 
ci 

dinamică, de reme- 
a unor evenimente, întîm- 

pagini de istorie de multe 
fi

Se scrie, in ultimii ani, o 
roza caic, mai mult sau 

mai puțin ostentativ, se re
fuză epicului și canoanelor 
obișnuite, o proză ce tinde, 
in ultimă instanță, fie spic 
exploatarea zonelor subcon
știentului, fie spic eclipsa- 
rca realului prin fantastic ori 
urmărind. prin îmbinarea 
realului u fantasticul, să 
realizeze un ansamblu ale
goric imbiguu. Tindo, spu
neam. dar uneori chiar și 
icușcște. Oricum, pentru ci
titorul ..obișnuit" al litera
turii obiective, „figurative*, 
această proză iscă un șir de 
nedumeriri și de semne de 
întrebare.

Aceste semne dc întreba
re le pune și noul roman al 
lui Mircea Ciobanu „Cartea 
fiilor". Cea de a cipcea car
te a sa după volumele de 
poezie „Imn pentru nesom
nul cuvintelor" (Colecția „Lu
ceafărul" 1967). ..Patimile1* 
(Editura tineretului. 1968) și 
romanele ..Martorii" (Editu
ra pentru literatură. 1963), 
„Epistole" 
literatură 1969) 
scriitor format 
poate ontesta 
să și talentul.
mai ales construcția exem
plară, poematică a romanu
lui. fluiditatea frazării și a 
ceea ce am putea numi ac
țiune. Pentru că romanul nu 
are o acțiune in înțelesul 
obișnuit al cuvintului, el tră
iește. se menține prin trăi
rile emoționale și raționale 
ale eroilor. Dar, simplificînd 
lucrurile, putem vorbi to
tuși de o acțiune, do întim- 

care ne-ar duce cu 
la surse total dife- 
ceea ce este „Cartea 
la poveștile orienta- 
Halima. la Anton

in mod paradoxal, la 
polul opus acestora, deși fo
losește un vechi motiv îm
prumutat probabil de acolo. 

Dar iată. în sfirșit. și ac
țiunea romanului. Intr-un 
oraș bintuit de secetă, o se
cetă care a scos toate lu
crurile din lăcașurile lor 
normale, un călăreț istovit

■■EB3EBBiE3HHEB

Mircea
CiObanu

„Cartea
fiilor**

„Martorii" 
literatură. 
(Editura pentru

— relevă un 
căruia i se 

orice, nu jn- 
Se remarcă

ESQSQQSSMBBDBBBB

aduce un om. un necunos
cut muribund pe care >1 la
să la o poartă spre îngrijire. 
Necunoscutul însă moare și 
cadavrul lui este purtat 
noaptea de la o casă la alta, 
fiecare refuzînd să-și asume 
răspunderea înhumării lui și 
temindu-se să nu fie acuzat 
de crimă. Aceasta pină cind 
faptul devine de notorietate 
publică și se creează un «si
mulacru de solidaritate intre 
cetățenii orașului care îl vor 
îngropa în cele din urmă.

Bătrînul cerșetor, protago
nistul 
drept 
final 
drept
in singurătate, in 
și in vechea deznădejde, iar 
el iși va continua rechizito
riul ambiguu la adresa oa
menilor înstăriți și împotri-

însuși, intpă-
i somnul hamletian.

este un ro- 
siugurătății monstru- 
instrăinării dezuma- 
in orașul ars dc se- 
invadat dc un praf

curea in
.Cartea fiilor 

num al 
oase, al 
nizante; 
ectă și 
roșu care nu poate fi oprit 
și caro se depune pe fet<- și 
pe haine <a un semn al sîn- 
gclui. oamenii nu pot comu
ti i intre ei. chiar dacă con
tinuă să vorbească, să mă- 
ninec împreună hâl i de car
ne și să facă dragoste. Poate 
că numai in orașul lor. nu
mai in ținutul lor e secetă, 
ni se sugerează, in alte părți 
crește iarba înaltă și sănă
toasă sj toate sint cum tre
buie să fie. Poate numai ți
nutul lor trebuie să sufere 
urmările unui neînțeles bles
tem. Iar fiul, omul in alb. 
botezat in final -ii un nume 
mitologic, X’clhiscdcc. sc 
sfirșește pe drumul chinui
tor sub arșiță, răminc sin
gular. simbol al unei puri
tăți dureroase și stranii.

Sensurile, simbolurile aces
tei alegorii complexe si ex
celent construite, cămin to
tuși nebuloase, și aceasta — 
nu in ultimă instanță — por
nind poate chiar din inten
ția autorului. Este acea teh
nică celebră. în care a ex
celat Kafka, de a scrie un 
roman in oare episoadele, 
părțile componente sini per
fect logice și credibile, dar 
întregul forma' de ele este 
ilogic și absurd.

Narațiunea se prelinge su
plu și ușor ca o ceață prin 
văi. dar.
fi. ea 
ceață, 
face să scadă 
ții, ea i 
atenția 
desigur, 
seducția 
man. a 
buie subestimată.

OJ'icît de suplă ar 
continuă să rămînă 

Și totuși, acesta nu 
interesul căr- 

conlinuă să solicite 
criticii literare și. 
a cititorilor. Este 

inexprimabilului u- 
cărci forță nu tre-

Cornelia R ĂDI T.ESCl

Pe m.iii'ă ce trec anii, reve-
nirile in loi..ililatca • tatală (in
iazul meu, in Petrila) devin Im
ic i ■i <c mai grave Sti.
vechi. Oiiincnii. otivoi.Itlll — IO-
tld sc si himl>•ă. limitil timpului
șterge < oiltururilf vei hi și, ca
un scamator dl . scoate de
ub mantia-i magii;!. siluete li-

8l,ri. 1 ameni noi.
Dc vreo z ccc ani, in fie.are

..-nu intilncsc v-t 
copilăria. Și din această copilă
rie a mia face parte fi atelie
rul dc sculpturii al bunului vicii 
prieten Cidislau Schmidt.

Schmidt e cu mult mai tintlr 
decit . el cure iscălește acvste 
rînduri II con ider totuși 
prieten de destui >> n\a(ie. 
Iul cu care îmi vorbește de 
care dată de pioiectele ale. 
natismul sacru și obstinat 
care cioplește, cioplește, dese
nează și iar cioplește repre
zintă pentru mine impli» ;:d 
cert al unei chemări, poate J ’ar 
ai unei mari vocalii. ,\’n mă in
teresează că nu a studiat ii. 
demn : și uli(ă fi mină 
diul pol fi convertite in 
Știe să 
are in mină sirguinfa comp! :s:ă 
a talentului Iubește forma șt e 
îndrăgostit de ea : pietrele ‘f 

supun docile, 
(rindcșic 
simboluri, 
mii, simte 
perspectivele omului și ale 
niei. I. miner sută la sută . 
tactul cu geologia, cu galeride, 
cu Oamenii aceia atit de diferiți 
dc orice altă categorie 
i-a dat o filozofie, i-a 
mulat un ethos special. Si a'la :C 
vede in drama portretelor 'ale, 
în măre(ia (naivă uneori, totuși 
înaripată) a compozițiilor sale.

Sculpturile sale sini risipite 
peste tot. Nu a avut pină acum 
șansa unei expoziții personale, 
poate nici nu are nevoie de 
asemenea formă publicitară Dăr
nicia talentului său e aidoma 
simbolului păpădiei larous'ie.ie 
„je seme a tom veni" — semăn 
in toate violurile. I eleviztunea 
noastră i-a acordat o emisiune 
specială — (ara întreagă l-a 
noscut, pină și eu, ca 
consătean al său, am 
Craiova scrisori de 
pentru ceea ce a făcu, 
din proprie inițiativă.

Acum se apropie de 
certitudinilor. Conștiința 
obligă la sinteză, la 
artistic. Ca orice arii t de i,i- 
ge. trebuie să lase ceva iu urmă, 
ceva care să-l definească și in 
piatră, și in veșnicie, și in con

.na
și me- 
Studlll 

deseneze <a un virtuoz, 
mină

ll- 
dmplu 

primit la 
fel ici tari 

el, singur, 
la Pe tril.i. 

virala
il

testament

ISI

știinja orta.ilor s,i e l-au cunos
cut și iubit.

Stăm de vorbă, căutăm solu
ții Nu c ușor și totuși, totuși.. 
,\ u sred că dictonul ,nu poți fi 
profet in orașul tău" e adevărat 
(deși personal, am fost și sînt 
jucat ca autor dramatic in 7 
teatre din (ară. In Petroșani nu 
De ce ? Poate fiindcă m-am 
născut aia, poate pentru că <cnu 
despre oamenii de aici).

Dar in cazul lui, cred că s-ar 
putea găsi o '<du(ie Conducerea 
în(eleaptă șt inainte-văzatoare a 
orașului Peirda ar putea ă i 
acorde un spat iu verde ; mi spa
țiu sculptural. Aici Schmidt, tn 
cițiva ani, ar putea sâ organi
zeze un complex scul plural 
o alee, un monument simbolic 
prin sare să exprime tot ce . 
de spus Ar costa citeva stane 
de piatră, citeva mu dc 'ei. 
putină răbdare și tot anta spun 
El nu cere bani pentru nium . 
Im ; cerc doar baza materiala . 
ceea ce deocamdată c vis și -p. 
ran/ă in cugetul său.

Am certitudinea să in cilii.s 
am de 
teziei
galerie de sculpturi unice în telul 
lor. o galet ie care ar putea de
veni loc de pelerina/, lată, >e 
va puica spune, ce a ieșit din 
voin(a de creație <i unui munci
tor — artist. I meri, învățalt să 
v e(i: „labor onmi.i vincil impro- 
bus“.

lon D. S1RBU

n-im 
naturi 

o 
cu 
pe 
te 

sui 
cu 

monede masive de., 
nu sini decit niște 
prin galvanoptas-

G. B 
motive 
pe care 
noa.ștețî,
..Meșterul Manole" 
trerupt ședințele de aproa
pe patru luni. Sintem in 
măsură să vă anunțăm că în 
curînd vom putea insera în 
coloanele ziarului nostru cu
noscuta invitație adresată atit 
membrilor cit și a simpati- 
z,iuților de a-și relua activi
tatea in 
.Meșterul

1OSIF 
NUL II 
..Pastelor*

foarte bună dispo/itie pen
tru care vă sintem recunos
cători. De la Rifă Venturipno 
încoace n-am mai avut pri
lejul să savurăm 
atit de ..ambetat" 
vă aparține) de 
exprimare și de 
mune. Ce studiați 
turgie. comedia ?

PETRESCU N. 
PETRII.A : Vă
sincer pentru aprecierile pe 
care le faceți la adresa mun
cii noastre. Din păcate, poe
ziile trimise nu sint publica
bile. Prea sînt in maniera 
lui Eminescu, evident, fără 
adîncimea și unicitatea ce
lor aparținînd marelui poet, 
încercați să vă găsiți pro
priul univers poetic spre a 
nu fi acuzat dc epigonism.

pentru a vă putea impune in 
poezie.

CONSTANTIN GHEOR- 
GH£ NAIDIN. DEVA : Cu 
regret, dar producții in "* 
nul celei intitulate ..Eu. cli
nele vinovat...“ nu publicăm. 
Așteptăm do la dumneavoas
tră alte lucrări, pe măsura 
calităților pe oare le-ați do
vedit in repetate rînduri.

A.N.O.N.T.M. LTVEZEN1 : 
..Răvașul" dv. nu e decit o 
biată epistolă cu caracter 
vindicativ. Dacă doriți să în
fierați un rău faceți-o des
chis. explicit, argumentat, cu 
curajul răspunderii.

P. CONSTANTIN

UNDE
La biblioteca clubului din 

Lupeni arc loc. in această 
scară, medalionul „150 dc 
ani de la nașterea pictoru
lui Gh.
de Iosif

; H
113

i
Ne-a vizitat, din nou, „rev'sta** 

btasoveanâ. Am mers să vedem 
^Femeile* lui Bițu Fălticineanu. 
Moi mult de... dragul încrederii 
pe care opinio publică o inves
tește in. spectacolele revuistice, 
ctit de oscilante, de obosite 
congenital și de imperfecte in 
ultimul timp am mers. Și ce am 
văzui ? Realizatorii spectacolului 
(unora s-ar putea să le fi părut 
curajoși !) s-au arătat, după pă
rerea noastră, dispuși, chior foar
te d.spuși, la compromisuri ; re
vista brașoveană (in afara unor 
— nu prea dese — reușite nume
re de balet modern, a ero'u: : or 
scenice distincte pe care le-au

Cîtevd cuvinte despre...
„FEMEI... FEMEI...

avut Liano Anca și, parțial, Mi
oara Torceonu - care, poate, nu 
e singura de vină că ne-a de
lectat doar cu șlagăre răsauzite) 
do<cdindu-se un conglomerat 
mult prea... aglomerat de inter
pretări intr-un stil lipsit de Stil, 
de relrene neingenioase prin care 
se căuta insistent convingerea 
oricui ca... „femeia nu poate fi

de o vorbărie (fie, 
abundind 

și „repor- 
presa in-

cunoscută*1, 
cuplete, dacă vreți I) 
in calambururi ieftine 
taje" pasionale (ca-n 
terbelică)... i

Dacă dv. ați mai găsit și alt
ceva, bun, comunicați-mi și mie io 
redacție, să nu cumva să «noi... 
ignorant.

V. ItODORESC'J

! 
I 
I
I
I

C O R U
O inițiativă recentă a 

viziunii ne prilejuiește o
culă intîlnire, prin mijlocirea 
peretelui al cincilea, cum i se 
spune mai nou micului ecran, 
cu ce avem mai bun in ma
terie de coruri (la nivelul a- 
matorismului), in cadrul emi
siunii „Patrium Carmen*.

Ne-am minunat și ne minu
năm de fiecare dată la auzi- 
rea și vederea formațiilor des
pre care aflăm că au o exis
tență seculară, că au obținut o 
mulțime de premii in cadrul 
unor competiții interne 
chiar și peste hotare, că 
loarca lor interpretativă 
îmbogățește pe zi ce 
abordarea 
ric, pretențios, nu 
tuie o problemă 
pupitrul acestor 
află dirijori cu i 
care, maestri autentici 
zicii corale.

\scultind și privind corurile 
din cadru) acestei competiții, 
iubitorii acestui gen de mu
zică își pun poate o firească 
întrebare : ce fac corurile noas
tre ?

Da. corurile noastre! Pentru 
că am avut coruri care au a- 
testat dragostea pentru cintat 
a celor din Valea Jiului nu 
numai pe plan local ci și in 
mai multe centre cu vechi tra
diții in ceea ce privește muzi
ca corală. Cu douăzeci 
in urmă vestitul cor 
tesc) al minerilor din 
a făcut ca aplauzele 
contenească minute in 
citeva mari săli dc concert din 
Capitală. In 
I960 corul 
sindicatelor 
late a p 
orchestrei

sau 
va
se 

(rece și 
unui repertoriu cla- 

i mai consti- 
deoarece la 
formații se 

înaltă califi- 
ai mu-

<le ani 
(bărbă- 
Lupeni 
să nu 
.șir in

primăvara anului 
mixt al Clubului 
din aceeași locali- 
uitat in compania 
semisimfonice a

clubului un reușit concert, din 
care unii din cei prezenți își 
mai reamintesc de citeva bu
căți de Verdi, Czeller și Po- 
rumbescu. Au trecut cîțiva ani 
(să tot fie vreo 5—6) de cînd 
am auzit la posturile noastre 
de radio vocea crainicului a- 
nunțînd pe un ton deosebit de 
cald pentru noi : 
eîntă 
corul

Au 
t unei, 
cuttural-artistică din 
lui a cunoscut o 
continuă. In salba așezămintelor 
culturale a apărut impozanta 
Casă de cultură din Petroșani, 
în cadrul căreia se preconi
za înființarea unui cor al 
cadrelor didactice din locali
tate. înjghebarea unor coruri 
in localitățile Văii Jiului a 
rămas în fază de proiect in 
timp ce cele existente se des
ființau pe nesimțite. In anii 
din urmă, dintre formațiile 
cluburilor lipsesc cu desăvir- 
șire corurile. Să fi scanat din 
atenția celor care oblăduiesc 
activitatea cultural-artistică din 
municipiul nostru tocmai acest 
frumos gen al muzicii, la prac
ticarea căruia pot participa un 
mare număr de persoane dor
nice să-și cultive în cadru or
ganizat aptitudinile interpreta
tive?!

Pentru un timp 
ne rămine altceva 
decit să privim 
„Patrium Carmen" 
care nostalgie 
pentru noi 
re uită să 
ne sint corurile ?

...iar acum 
dumneavoastră 

din Lonea*.
ani de a- 
activitatea 
Valea Jiu- 
(lezvoi tare

oarecare nu 
de făcut 
emisiunile 

cu o oare- 
să repetămși

și pentru aceia ca
se întrebe : unde

T. KARPATIAN

In treceri spre adinciiii și spre soare,
(Că par prea sirup/u doar, să nu te miri...) 
Din timplâ-n limpid podul de sudoare 
Vibrează singurele străluciri...
Cu freamătul pichamerului port 
Prin codrii arși d 
Lumina gindului. intr-un 
De 
De 
l-l 
Ce 
Și, 
Firesc,

veacuri, in cărbune, 
efort, 

zbatere și înțelepciune.
umerii lor calzi, pietroși și umezi, 
simt ortacii alipit pe-al meu, 
mare-i bucuria, cum să nu vezi ? 
mai ales, cit de adevărată !...

învingem. Crede-mă. nu-i greu.

loan PUTNEANL

Printre numeroasele acțiuni de masă înscrise pe agen
da manifestărilor culturale organizate in cinstea aniversării 
semicentenarului Partidului Comunist Român, de către Co
mitetul de Stal pentru Cultură și Artă, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, in colaborare cu alte insti
tuții centrale, figurează și cea de a Vl-a Expoziție bienală 
de artă plastică a artiștilor amatori.

Această manifestare, destinată stimulării aptitudinilor 
artistice ale oamenilor muncii de la orașe și sate, afirmării 
talentelor (lin rindul acestora in domeniul picturii, sculp
turii. desenului, gravurii, artelor decorative și scenografiei, 
se \a desfășura pe parcursul mai multor etape: expoziții 
de cerc sau grupe de cercuri (ianuarie — februarie 1971); 
expoziții județene (martie 1971) și vernisajul expoziției re
publicane (aprilie 1971).

Organizatorii vor acorda 
valoroase lucrări prezentate 
crări care prin tematica lor 
tu) de luptă al poporului i 
creatoare .a maselor, care sub conducerea partidului mun
cesc p uliu făurirea vieții noi. socialiste.

i premii și mențiuni celor mai 
in Expoziția republicană, lu- 
vor ilustra aspecte din trecu- 

nostru, imagini din activitatea

Caragiale 
la 
Topîrceanu"

IXIiine, la ora 19. in sala 
Teatrului de stal ..Valea Jiu
lui" va avea loc premiera 
spectacolului .De la (ara 
giale la Topîrceanu". Spec
tacolul, a cărui substanță <» 
constituie dramatizarea unor 
pagini din operele celor doi 
scriitori, este realizat de re
gizoarea Mariella Sadova. 
Din distribuție fac parte, 
printre alții. Nicolac Nicolae, 
Paulina Codreanu, Vaier 
Donca. -Mihai (Tita. Constan 
tin Dumitra, Alexandru Co- 
dreanu, Ștefani# Donca. Ale
xandru Zecu


