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83 de întreprinderi

Organ Central al Uniunii Tineretului

• PITEȘTI (de Ia corespondentul no
stru). — Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderile și unitățile economice 
din regiunea Argeș înscriu noi succese în 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August. Pînă acum, 83 de întreprinderi 
și unități economice din regiune și-au în
deplinit și depășit angajamentele luate. 
Astfel, angajamentul întreprinderilor ar- 
geșene de a realiza pînă Ia 23 August eco
nomii în valoare de 35 799 000 lei a fost
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din regiunea Argeș
depășit cu 12 762 000 lei, iar la beneficii cu 
13 345 000 lei.

In primele 7.luni ale acestui an planul 
Ia producția globală industrială pe regiune 
a fost depășit cu 4,6 la sută, iar la pro 
ducția marfă cu 4,7 la sută. Valoarea pro
duselor date peste plan se ridică la 
115 000 000 lei. Printre întreprinderile cu 
cele mai frumoase realizări se află Uzina 
de piese auto Colibașî, trusturile petroliere 
de extracție și foraj. Uzina de soda Govora 
și altele.

alte miK 
he urna

CU ANGAJAMENTUL

ÎNDEPLINIT
Siderurgișiii

de Ia Calau și Cîmpia
• DEVA (dela coresponden

tul nostru).
Siderurgiștii de la Călan au 

raportat îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă, în cinstea zilei de 
23 August, cu aproape 20 de 
zile înainte de termen. Ast
fel, furnaliștii au elaborat 
peste prevederile planului 
cantitatea de 3117 tone de 
fontă, cu 617 tone mai mult 
decit se angajaseră.

Calitatea fontei s-a îmbună
tățit continuu. Procentajul de

declasate a fost redus de la 
2,50 la sută norma admisă, 
la 1,60 la sută. Colectivul se- 
micocseriei a înregistrat de 
asemenea importante succese. 
Aici au fost elaborate, de la 
începutul anului și pînă în 
prezent, cantitatea de 3 260 
tone de semicocs, cu 260 tone 
mai mult decit prevederile 
angajamentului.

• CLUJ (de la coresponden
tul nostru).

Colectivul de muncă

rp •• 
Turzii
Uzinele, „Industria Sîrmci1'- 
Cîmpia Turzii, fruntaș pe ra
mură în întrecerea socialistă 
pe anul 1963, a realizat față 
de angajamentul de 10 195 to
ne produse, aproape 11 000 to
ne din care 2 300 tone oțel, 
4 800 tone laminate, 2150 tone 
sîrme trefilate și bare de oțel, 
încă din luna iulie au fost re
alizate angajamentele la eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost — 2 800 000 lei și la 
beneficii peste plan — 6 300 000

Uzina „1 Mai“‘Ploiești

Sărbătorim astăzi „Ziua minerului-', ziua celor care 
prin munca lor neobosită extrag din abataje „pîinea" in
dustriei — cărbunele. „Ziua minerului1* din acest an 
coincide cu împlinirea a 35 de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor din 1929 împotriva exploatării sîngeroase a re
gimului burghezo-moșieresc, pentru o viață mai bună.

Cinstind această aniversare și ducînd mai departe tra
dițiile glorioase, patriotice, bravii mineri din îptreaga 
țară au dat un puternic avînt întrecerii socialiste, avînt 
marcat de obținerea unor rezultate deosebite în producție. 
Exprimate în cifre ele au rezonanța unei simfonii închi
nate muncii: 281500 tone de substanțe minerale utile, din 
care 173 000 tone cărbune, au fost extrase peste plan în 
cele 7 luni din acest an.

Mîndru de munca voastră, de rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei, întregul nostru popor vă îritîmpină 
astăzi cu tradiționalul salut „Noroc bun, tovarăși mineri1*.

• PLOIEȘTI (de la cores
pondentul nostru).

Colectivul Uzinei construc
toare de utilaj petrolier „1 
Mai" a raportat joi îndeplini
rea angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.

în primele 7 luni ale anu
lui. planul producției globale 
a fost realizat în proporție de 
110,5 la sută, iar al producției 
marfă în proporție de 100,78 
la sută. în aceeași perioadă, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 2,9 la sută, colectivul 
uzinei realizind peste plan 121 
sape cu role, 9 carotiere. 2 
percutoare de erupție, 95 ca-

pete carotiere, 550 tone piese 
din oțel pentru uzinele sale 
colaboratoare etc.

.★
Un alt colectiv care și-a în

deplinit angajamentele este 
cel al Fabricii de carton as
faltat și vată minerală Telea- 
jen. Aici au fost produse pes
te sarcinile planificate cu 
294 000 mp pînza asfaltată, cu 
628 tone carton celulozic, cu 
400 tone vată minerală și 
1 089 000 mp carton. Acestea 
au contribuit la realizarea 
peste prevederile planului a 
8 453 000 lei la producția glo
bală și 5 006 000 lei la produc
ția marfă.

MINERII
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DIN VIAȚA PATRIEI
74 dc reporteri vă relatează lapte petrecute

in diferite locuri din (ara in ziua dc 30 iulie 1964
4

Unde a răsărit soarele?
Ziua de joi, 30 iulie 1964, a început ca oricare alta. Conform 

orei astronomice prevăzută în calendar, soarele — ne informea
ză reporterul de pe litoral — a răsărit la ora 5,02, din apele mării. 
Dintre cei 60 000 de oameni aflați la odihnă, s-au sculat cu noaptea 
în cap ca să asiste la acest eveniment un număr de...

— Un moment!..
Dar pe ci nd corespondentul își răscolea carnetul în căutarea 

senzaționalei cifre cu amatorii de răsărituri pe litoral, colegul său 
de la Hunedoara l-a întrerupt :

— Este inutil. Dacă vrei să știi, soarele a răsărit la noi, la Hu
nedoara. Argumente : la ora 5, la cuptorul 5 de la oțelăria nouă a 
Hunedoarei, s-a dat prima șarjă din această zi. Lumina acestui 
răsărit a inundat cerul Hunedoarei De altfel, în ferestrele miilor 
de apartamente de pe dealul Chizidului vîlvătaia unor asttel de 
răsărituri s-a reflectat de sule de ori...

Vreți să știți ce înseamnă concret aceste izbucniri solare ? lată: 
azi s-a produs la Hunedoara lot atît oțel cît producția întregii 
țări pe 7 zile în anul 1938...

Aici însă ^reporterul de la Hunedoara și-a întrerupt brusc rela
tarea. Nu însă înainte de a anunța, cu un glas în care se deslușea 
o profundă îngrijorare, că la cuptorul 5 (cuptor care după deșar- 
jare a iost încărcat din nou) s-a întîmplat ceva. Proba șarjei a 
indicat o creștere periculoasă a procentajului de fosfor. Șarjă în 
primejdie!

Pe tot circuitul pe care pînă in această clipă se interferau gla
surile celor 74 de reporteri răspândiți în tară, in toate direcțiile, 
s-a făcut tăcere. Să înțelegem semniiicația acestei tăceri pline de 
încordare.

In cuptor se aflau peste 300 tone de otel. Or. reporterul din 
Brașov știa foarte bine că, dintr-o asemenea cantitate de oțel, în 
orașul său se produc 100 de tractoare. La rîndul său, corespon
dentul din Roman se gîndea că din 300 de tone dc oțel, la marele 
laminor din orașul său, se produc lot atîtea tone de țeava. 
Aproape toți ceilalți, de altfel, raportau cantitatea de oțel din 
șarja primejduită la produsele din oțel care se fabrică în orașele 
lor (de la strunguri pînă la cargouri, de la rulmenți pînă Ia turbo- 
generatoare). Depindea, așadar, de soarta șarjei cuptorului 5 de la 
Hunedoara existența unor mqri cantități de produse echivalente 
cu cele 300 tone de oțel.

N-a trecut mult timp și vocea reporterului de la Hunedoara, de 
astă-dată vădit liniștită, s-a auzit din nou:

—. Uff... totul s-a sfîrșit cu bine... Dar să nu credeți că le-a iost 
ușor oțelarilor. Prim-topitorul, împreună cu maistrul Imbrea Oc
tavian, ajutați de ceilalți topitori. au început lupta pentru salva
rea șarjei. Au lucrat două ore fără întrerupere. La 11,35 au luat 
o altă , probă din cuptor. Procentul de fosfor scăzuse la 0,045 la 
sută — limita corespunzătoare. Șarja a fost astfel evacuată în ter
men și de calitate...

Transcriem din cronica zilei și alte fapte :
...Teodor Bălăjel a avut zi liberă; dar a plecat la Reșița. Scopul? 

Să vadă cum muncesc oțelarii de acolo.

...Cuptorul 4 se afla în reparație mijlocie. Echipa de zidari, don- • 
dusa de Bleoter Francisc, pînă la ora 12, executase zidăria cupto
rului în proporție de 20 la sută. După graiic acest procent trebuia 
atins de-abia peste ~ 16 ore.' • ‘ • .

...Pentru mecanizarea lucrărilor de la acest cuptor, tot azi, 30 
iulie, au fost puse în funcțiune două.benzi transportoare care în
locuiesc munca fizică a circa 14 oameni.

...Doi tineri: UngureanwIon și Ionescu Mihai, proaspeți absol
venți ai școlii profesionale, participă pentru prima oară ca mun
citori calificați la executarea, unei astfel de reparații.

...Prim-topitorul Enache Constantin și maistrul Călțun Valentin ‘ 
sînt în ultima zi de muncă, înainte de plecarea în concediu. Ena
che se ocupă de instruirea lui Ilea Tăiță care îi va. ține locul pe 
timpuT concediului. 1

...In laboratorul rapid al oțelăriei nr. 2 s-au executat 110 probe 
corijînd calitatea fiecărei șarje de oțel. ■ •

...Iar tînărul Brăitoru Nicolae a făcut astăzi primul pas spre 
realizarea unui vis :' a primit de la conducerea secției recoman
darea pentru intrarea la școala de' maiștri.

74 de reporteri, ascul'tîrid cu interes aceste înlîmplăfitot â- 
tîtea izvoare din care se cons,tituie-, pînă la urmă șuvoiul'de foc 
al Hunedoarei — se arătau> totuși nerăbdători să.anunțe; la rîndul

’ • r ȘTEFAN IUREȘ
MIHAI CARANFIL 

și cei 74 de reporteri

(Continuare în pag. I1-1V) .

mpreună cu Ma
rinescu Aurel, 
membru în comi
tetul U.T.M. pe 
mină și Voicescu 
Nicolae, norm a- 
tonii sectorului

V, coborim spre brigada lui 
Danciu Moise. In abatajul 
camera ne intîmpinâ schim
bul condus de Culcear Frân
ase. Brigada din care face 
parte această echipă este 

pe exploatare. In 
iulie brigada a Tea
ca randament de 8^2 

cărbune pe post, 
*1 tone planificate, 
in producție peste 

acest randament s-a 
zat în 1000 tone, d- 

fri care se adaugă la cele
lalte 3 26S de tone extrase 
peste plan de brigadă in se
mestrul I.

Care este secretul unui ran
dament aât de mare și con
stant în tot cursul anului ? 
Șeful brigăzii, precum și cei
lalți mineri. Pop Ion, Retegan 
Dumitru. Adrișam Constan
tin găsesc un răspuns comun : 
întrajutorarea dintre schim
buri. După terminarea șutului, 
fiecare schimb mai rănune cî- 
teva minute. Ce se petrece în 
acest interval ? Schimbul care 
de abia intrase în abataj este 
ajutat la anumite operațiuni 
cu care își începe munca : in- 
roducerea lemnului pentru 
armare sau ridicarea stîlpilor 
de - armare, apropierea trans
portorului de cîmpul de căr
bune etc. Toate aceste opera
țiuni s-ar efectua de către un 
singur schimb în circa 30-40 
de minute. Cu ajutorul mine-

iilor din schimbul care ur
mează să iasă din șut, se 
execută în 7—-10 minute. 
E un cîștig prețios, care se 
transformă în sporuri mari.de 
producție. E o inițiativă care 
poate fi extinsă.

în întrecerea socialistă, bri
gada lui Danciu Moisc are 52 
de concurente, adică tot atîtea 
brigăzi cîte lucrează în Ex
ploatarea minieră din Lenea. 
Foarte multe dintre ele îi „țin 
isonul" în privința succese
lor. Bîrluț Clement din secto
rul IV a obținut, de exemplu, 
un randament de 6,61 tone 
pe post, Baciu Ion din sectorul 
II — 541 tone pe post, Farcaș 
Ion din sctorul I — 5,46 tone 
pe post, depășindu-$i fiecare 
planul la acest indicator, cu 
peste o tonă de cărbune pe 
post. Exemplele ar putea fi 
continuate. Mina a cîștigat din 
întrecerea tuturor brigăzilor 
cantitatea de 20.000 tone de 
cărbune peste plan de la- înce
putul anului și pînă în pre
zent. .

Asemenea succese — care 
constituie adevărate recorduri 
pentru mina Lonea — sînt o 
urmare a condițiilor tehnice 

.de muncă ale minerilor, me
reu îmbunătățite de îa an la 
an. O incursiune în istoricul 
industriei mineritului ne arată 
că ea era una dintre cele mai 
înapoiate din Valea Jiului. în- 
tr-o expoziție aflată la club

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii 

tineretului", pentru regiunea 
Hunedoara

Continuare în pag. a IV-a)

R. P. Polone din București
Sîmbătă la amiază, tovarășii 

Ion Gheorghe Maurer. Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Dră- 
ghici. Alexandru Moghioroș. 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Gogu Rădulescu; -vicepreședin
te • al Consiliului de Miniștri. 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, au 
făcut o vizită la ambasada 
R.P. Polone din București, unde 
au exprimat condoleanțe am
basadorului Wieslaw Sobie- 
rajski, și celorlalți membri ai 
ambasadei cu prilejul încetă- 

. rii din viață a tovarășului A- 
leksander Zawadski, președin
tele Consiliului- de Stat al 
R. R. Polone, președintele Co
mitetului Frontului unității 
poporului, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

După ce au păstrat un moment 
de reculegere, conducătorii de 
partid și de stat au semnat în 
cartea de condoleanțe.

De asemenea, la sediul am
basadei au venit pentru a pre
zenta condoleanțe membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de 
partid, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
instituții din Capitală.

Au mai prezentat condolean
țe șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romî- 
nă și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

mari.de


MÎINE ÎNCEPE
LA BUCUREȘTI

CELUI DE AL
VII-LEA
CONCURS

■
 -am întîlnit pretu

tindeni : în Bărăgan 
și în inima Deltei, in 
nordul Maramure
șului $i în liniștite
le sate moldovene, 
pe cel care poartă 

CU. sine ca pe o efigie intimă și 
tradițională însemnele talentului, 
pe cel care știe să se dăruiăscă 
ore întregi efortului și studiului, 

uneori destul de dificil, pentru 
activitatea sa artistică.., Nuațele 
lui ? Un milion de nume ar pu
tea să răspundă prezent la aceas
tă întrebare. Profesia lui ? Ce 
profesie — de la tînărul țăran 
colectivist la strungarul dinlr-o 
modernă uzină sau la medicul 
dîntr-o clinică înzestrată cu ul
timele noutăți ale tehnicii — n-ar 
putea să-și înscrie reprezentanții 
în acest catalog colectiv al pasio- 
naților frumosului! Numele și 
profesia lui, mai exact al doilea 
nume și a doua profesie a lui, s- 
ar putea concentra simplu în do
uă cuvinte — artistul amator.

11 cunoaștem cu toții... Este 
oricare din zecile de dansatori 
care au dat viață vestitului dans 
rominesc Călușarii (și ne gin- 
dim, de pildă, la Călușarii din 
Pădureții de Argeș) : este oricare 
din grațioasele și, în același timp, 
impetuoasele dansatoare din Capii- 
na ; îl întilnim printre cei care 
au dat viață pe scenă vestitelor 
nunți de la Luieriu și Stoicănești ; 
printre cei care au adus in lumina 
calmă a scenei țipuriturile din 
Oaș sau fecioreasca, de pe Tima- 
ve și din făgăraș ; numele lui 
este legat de cei care pe scenele 
tncăpătoa.e și numeroase, desti
nate artei amatoare, au conden
sat in momente artistice de stră
lucitoare frumusețe obiceiurile și 
datinile străvechi din nordul Mol
dovei sau din inima Banatului: 
numele lui... Dar ur.ac nu poate 
fi înțilnit un asemene» nume!

Pe scenele ctitriador culturale, 
ale cluburilor sa oscior de cul
tură, pe sectele estivale se con
centrează cristal cu in
finite fețe cristaU artei noastre 
populare. Interpret denotat al fol- 
clomlui nostru, al nemuriioa;efor 
noaste capodopere folclorice, fie 
că se numesc „Miorițe" sau „Că
lușarii", acest detașament impre
sionant, ca număr, de artiști 
aduce, din popor, ur. omagiu v.z 
propriului său spirit. Și aripile 
fără de margini ale cinteathu sau 
jocului rominesc zboară ca niște 
solii albe și strălucitoare din loc 
în loc* popuV.nd toată țara cu op
timismul robust a! mesajului 
folclorului nostru, ad^^giadu^se 
optimismului izvorit din munca 
entuziastă a vaporului nostru 
concretizată in bijuterii ca:e răs
pund la cete mai diverse nume • 
Tractorul rominesc U-6zo. sonda 
rominească de forai f-LD. suîo- 
camiorvt! ..Ca~pa}i“ bara-ul hidrei 
centralei de la Bieaz. gospodăriile 
colective milionare. Reactorul ato
mic din Bucureștii. Ș: . n. rrnle 
proprii" ale acestor realiză’: c 
putea fi înmulțiri:. An enumerat 
citeva pentru că numai cxiosri-.- 
du-le pe acestea poți realiza profi
lul adevărat al cehii case, z::ă 
intr-o desfâsuTtfe de tr-rri.i -l 
grație, desenează pe scaâ poTeșc 
de dragoste și momente de naas- 
câ, rotindu-se ia cmtosaztie $: 
inegafotele noastre denser-, ratio
nale.

Acestor aptitudini, aceste- du
miri spre artă h s-aa âcscxcs lare 
porțile spre impbn:re^. A~ sz — 
întotdeauna impresia, umcr.zz 
evoluția formațiilor ariistix zz-.z- 
toare — fie pe scena unu: ;
fie intîmplător într-o sală de că
min cultural — că asist ia c nztre

și sinceră destăinuire, ci ori de 
pe scenă vorbe»: ia_ă±-c <
mijloacele speririce ertez Ct 
viață lor, despre V-ize zea 
nouă și hmmoosd. $i smAh 
în aplauze, rn tcoesii țnaa 
zbatere de aripi MBeMfOu 
descifrat m MMțH daîaf 
egală măsuri tindei $i tdhal 
interprețifor ce și peopririi «M 
vieți cart a dna* cmL fi 
najul 1

fără sfirșii ale ones amaonc* 
păstrează « iste mez 
adăugiads-le Mair*, tsae 
folcloruhă zootra. nuoefcaai 
bătriit. impetoos ri - ntr ca 
narea.-

Zilele KtMt voe V.x.; 
strărfo Capotări rmric a c
— ■ — •• • . 
frumoase catfuof wrpaMir 
au căUto.-: o dani cu «mm 
telefonia- pe sorit ru-riua 
globului, impugs^iKztd o gri 
in (da! Iar âetriri tarritri a

2 popocuia: uaCOatri fata

regiunile terii îx iu 
lui de-ol VII țfî x» 
diousă Btzazfeszr! 
masă înekăzeti 
sărbători a zdzZrii- 
..ambzszdc-.' ctirir pasat 1 mi
lion de artiști aateOari riga are Ba— 
minia (si itfMf «i £aCB* ti 
a 9-Ies crî-1-. -z -j mt» a~
amator), am':-, t ~r- r* 
40 coo .

Vin aici pe mum n. ■. -
o călători u.’nut n~
roade z Si aariatmn driae, 9* 1hm£ 
spectacolele au .1 i&e--
premierc cooăsa&uz m r*-
zentaie in fazete tu t--». uri
acestuia, sz ie zeu
nule recent U Alcat^u. î u 
Nori, Coi&aax Abmo. > 
in cadrul prriauoa 
unieatlni, dcnsnii- ».

artiștii ameteri dr- 
pe ^o OOO âix -

ri : 7‘C~: : 27-—
cdor cpicript 3 «■»«■» țpnEMMnr 
lot efirie S9easaz~. ut r-w- 

ș: 2r cck axe de ricanări-

artiști cazuri &e Tg. l&rx^
des CM.h juu ::st
zk

nud in sus tl mtts ur-c - «r- 
toere, isz iz: usoseo
om rrfise, ar? cxs3E?jincc--r.. mu£

doric de is Ccrs- «a- «i --r-u.--.,
tt ft!
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CONCURSUL NOSTRU de vară

frumoase poezii
„Pentru cele mai

Cursurile

ale cadrelor
didactice

PARTIDULUI
Zz de vara la Sovala

Demostene Botez

Amintiri

PENTRU ANII 
ACEȘTIA

DĂRUIRE

VICTOB C1RJE

In localitățile Săcele (regiunea 
Brașov) și Cîmpulung Moldovenesc 
(regiunea Suceava) s-au încheiat 
cursurile de vară ale cadrelor di
dactice care predau matematica în 
învățămîntul de cultură generală. 
Academicienii Caius Iacob, Gheor- 
ghe Mihoc, Grigore Moisil, Tibe- 
riu Popovici, Nicolae Teodorescu, 
Gheorghe Vrînceânu și alți profe
sori de specialitate din facultăți și 
institute au expus un ciclu de pre
legeri care au avut ca obiectiv in
formarea științifică a cursanților 
asupra unor noutăți din domeniul 
matematicii.

Aceste lecții și conferințe ver fi 
adunate într-un volum însumînd 
pSste 400 pagini/ care va apare în 
Editura didactica și pedagogică.

(Agerpres)

despre tîrgul patriarhal
Ceea ce izbește din primul 

moment pe oricine cutreieră 
țara este modernizarea urba
nistică a orașelor, schimbarea 
lor la făță. Reședințele de re* 
giune arată azi, fără excepție, 
ca niște mici capitale. Popu
lația găsește în ele tot ce este 
necesar pentru satisfacerea ce
rințelor lor materiale și spiri* 
tuale: locuințe noi. comode, 
curate, cu tot confortul mo
dern, vesele, de cele mai 
multe ori înconjurate de pe
luze și exuberanța de flori, 
magazine moderne, perfect 
utilate și aprovizionate, fru
moase în interior ca niște ex
poziții, în care cel mai pre
tențios om găsește totul înte-o 
prezentare de mult gust ar
tistic;, școli noi, spațioase, pli
ne de lumină ; spitale și sana
torii utilate cu cel mai nou 
inventai' medical; biblioteci cu 
sute de mii de cărți, cinema
tografe admirabil mobilate, 
teatru, ope-ră, filarmonică.

Orașul de azi nu mai este 
doar un sat mai mare și mai 
evoluat ci o așezare urbană cu 
tot ce se cere unei asemenea 
așezări. Nu există oraș să fi 
rămas cu aspectul lui de odi
nioară.

în orașele țării noastre 
funcționează azi 15 centre 
universitare, care cuprind 46 
de institute de învățămînt 
superior cu 171 de facultăți, 
în ele existau în 1938 doar 18 
instituții teatral-muzicale pe 
cînd azi 126. La Brăila, la 
Bîrlad, la Botoșani, la Bacău, , 
sînt teatre cu trupe 
nente.

Orașele de azi sînt 
industriale puternice, _ 
centre culturale de prim or
din. Oamenii muncii își ppt 
petrece în condițiile cele 
mai civilizate, ceasurile lor 
libere, fie că sînt amatori de 
literatură, de artă sau sport.

Orașe noi s-au adăugat celor 
existente, îmbrăcînd dintru 
început haina nouă a orașului 
modern: Victoria. Onești, Nă
vodari, Uricani etc.

Adio, dar — din perspectiva 
acestor emoționante înnoiri — 
fără pic de părere de rău, adio 
tîrg patriarhal! Adio cu sen
timentul eliberării de un 
groaznic coșmar. Am desprins 
din tot ce a fost, sau mai 
exact spus din ce n-a fost a- 
ceastă ultimă fotografie. Aces
te rînduri de dureroasă evo
care a bătrînețji tale patriar
hale pentru arhiva de docu
mentare, pentru ca generațiile 
viitoare să vadă și ele prin ce 
am trecut.

Adio, tîrg patriarhal. 
Să-ți fie molozul ușor I

Mi-I aduc bine aminte.
I s-a lăudat tihna.
Am cunoscut-o. Ecourile ei 

îmi sugă și acum în urechi. în 
cadența pașilor care sunau 
sonor pe pietre, de parcă me
reu s-ar fi ținut cineva după 
mine. Toamna cînd se coceau 
castanele, cădeau de sus în 
plină stradă peste pietonul 
rătăcit, ca o ploaie de pietre, 
de parcă s-ar fi bătut în cer 
riște draci de înger:, dedați la 
porniri păgînești.

Dar asta, noaptea. Că tihna 
zilei era cumplit tulburată de 
huruitul de fierărie al căruțe
lor țărănești venite la tîrg 
după stambă sau după cîte o 
sapă.

Tihnă patriarhală !
O goarnă suna desnădăjduit 

un fel de marș, drept îndemn 
la mers. Era gornistul gărzii 
care se schimba la penitencia
rul local, căci fiecare tîrg, 
avea nelipsit un penitenciar. 
Gornistul gărzii penitenciaru
lui făcea educația muzicală a 
maselor!

O flașnetă, ca un fel de foa
ie exagerau, purtată in spatc- 
cinta același eintec trist, luat 
mereu de la capăt — singurul 
mijloc ambulant de educație 
muzicală a urbei. Ba, mai era 
și fanfara militară, duminica, 
la grădina publică, acompania
tă de tirșiitu! pantofilor celor 
ce se plimbau între două 
chioșcuri.

Tîrg patriarhal !
Uitasem birja — un fel de

goale, dar aveau desigur fie
care o garnitură de hîrtie co
lorată, ajurată cu inimi și în
gerași.

Erau însă și zile de mare 
distracție; cînd venea o pano
ramă cu bărci și călușei sau 
un circ la care animalul cel 
mai exotic și mai fioros era 
un eîine ciobănesc.

Atunci creștea nivelul cul
tural al urbei. Orașul patriar
hal era tîrgul în care nu se 
întîmpla nimic. Doar la ale
geri, cînd, în schimb se întîm- 
plau multe: veneau candidați: ■ 
de la Capitală. Dar se revenea 
repede la patriarhalism ca la 
un element esențial al exis
tenței. Doar cronica alegerilor 
mai mergea din gură în gură 
ca o caricatură de baladă 
populară.

în multe asemenea tîrguri 
patriarhale, unica mare între
prindere industrială era fabri
ca de sifoane.

Rare ori, venea în tîrg un 
hipnotizor și cu acest prilej se 
discuta despre unde magne
tice, metempsihoză și nemuri
rea sufletului. Viața târgului 
patriarhal căpăta atunci ela
nuri spirituale.

Abia în anii socialismului, 
tîrgul patriarhal a cunoscut 
o renaștere prin el însuși, 
prin recăpătarea încrederii, 
prin optimism, printr-un mare 
ideal care dinamizează sufle
tele, voința și energia.

Au căzut nu numai lanțurile 
care țineau sub exploatare pe 
cei mulți, dar care înăbușeau 
orice năzuință de mai bine, 
orice avînt, orice ideal măreț, 
orice visare, orice energie.

„Noul“ a devenit țelul aces
tei mulțimi eliberate, minată 
de vis și de propria ei con
știință, spre cele mai înalte 
culmi.

„Nou" în gîndire, în senti
mente, în comportare, în con
cepția despre lume, viață și 
societate: nou în rațiunea 
existenței, nou în cerințele 
traiului de fiecare zi, 
aspirații, în concepția 
muncă.

Tîrgul patriarhal a
întîi, sufletește, în clipa 
care oamenii s-au simțit stă- 
pîni pe destinul lor, în clipa 
în care și-au însușit un ideal, 
cel mai înalt și mai nobil pe 
care l-a putut visa vreodată.

Și a murit, treptat, în hidoa
sele lui aspecte materiale, 
concrete.

vehicol anțe-.deluvian, ames
tec de barcă și brișcă, și ca
lul, — din care rămăseseră 
doar elementele definiției de 
cal: 4 picioare, copite, potcoa
ve, coaste și un cap lung și ca
vernos ca o sperietoare. Din 
economie, calul sta în trei pi
cioare și birjarul doar cu un 
ochi deschis.

Și cafeneaua 1 Loc dc întîl- 
nire a inteligenței la pensie. 
Pe fiecare masă era o placă 
neagră, ca cele de școlar în 
prima clasă, și un ciot de cre
tă. Pentru înscrierea puncte
lor la jocul de tabinet sau 
66. Fiecare pensionar mai ră
sărit: fostul administrator fi
nanciar, fostul preot, fostul 
procuror își avea masa lui re
zervată și ora fixă la care se 
prezenta. Uitasem: era și un 
berete pentru șters socoteala.

Cind intra cineva, de-odată 
auzeai nelipsit:

— Să traiți, cucoane Cos- 
tică !

— Să trăiți, cucoane Ian- 
cule !.

Se înțelege, aceste „interjec
ții" prelungite și slugarnice se 
nășteau după identificarea ce 
se făcea rapid din ochi. Pe jos 
era dat cu gaz. Rafturile erau

sâ fie 

șarjă vie.

IOX DAVIDEANU perma-

nou în 
despre

murit, 
în

O ZI DIN VIAȚA
PATRIEI

(Urmare din pag. I)

lor. Citeva din prefacerile cărora li se 
supune acest oțel o dată revărsat în țară.

— Un moment și pun punct — a 
continuat hunedoreanul. Ziua de 30 
iulie a totalizat aici o producție de 
53K tone de oțel și 3660 tone de fon
tă, Numai depășirile de plan de astăzi 
ating cantitatea de oțel și de fontă pe 
care te producea Romtnia intr-o 2i din 
I03S.

— Cit reprezintă această depășire ? — 
a întrebat cu neasttmpăr reporterul de 
la Brașov. Crede-mă, nu e o simplă cu
riozitate...

— 273 tone.de oțel.
— Extraordinar! Se poate spune că 

oțelarll voștri au dat aci peste plan... 
cele 90 de tractoare fabricate azi la 
Brașov. Se înțelege, nu poate să fie 
vorba despre același oțel; șarjele voa
stre de aci le vom primi mai tîrztu ; 
dar dintr-o cantitate aproximativ ega
lă _  293 de tone — s-au produs azi aici
90 de tractoare U-650 și U-651.

La diferite ore sie ctiei, pe pacrte 
uzinei cu ieșit ia fUae locvn de trac
toare, cu diverse destMMttt. fa total 
98 destinate 'industriei forest^re, 109 ia 
agriculturi, iar 40 de tractoare ea por
nit într-o lungi călttoeie h» anj&oeal 
continentului asiatic.

Tot azi, cei 13 deiepafi trnmyi 
aici de 13 S.M.T -:iri drii :e-e -t. ze-.v 
la Brașov și, recepționhid traetaereie 
chiar la. ieșirea lor de pe baodd, as îiaw: 
să facă declarații construcrtorilcr 
că: „băieții noștri, tractoriștii. 
foarte mulțumiți de mașinile pe care > 
faceți și sînt foarte minări cu rie— ric 
etc.“. Vă trădez un secret: icer.tice 
conținut, dacă nu și în formă, as, ti ei d. 
laude ascultă constructorii noștri de ’> 
„Tractorul11 mai în fiecare zi...

Iată, în sfîrșit, și o monotonie plă
cută... Cu asta au fost de acord ton 
reporterii și corespondenții.

Un calcul sumar ne arată- că, scăzind 
cantitatea de oțel destinată tractoare
lor, au mai rămas din producția Hune
doarei din ziua de 30 iulie o cantitate

de 5 669 oe toae. Ce~»r putea deveni 
•eett oțel ?

— Le aot U 23 August — rpune unul 
dintre reporteni bucurețieRi — oțelul 
a cdpitat aridti a saatedeaie de i »ijă- 
țudri.

Lacral c început la ora obișnuită; 
mâța treia ritmai normal. Căci, cu 
toate cc 435 de oameai au plecat azi în 
concediu, alți 430 $-aa tators. Ceea ce 
restabilește echilibrul.

Or, echilibrul înseamaâ la «oi trimi
terea ritmică a zeci de produse spre 
toate zările.

Intr-adevăr, la 3b iulie, o zi ca ori
care alta, echipa lui Ion Nae a încheiat 
lucrul la al 9-lea batardou pentru vane 
stavile, necesare hidrocentralei de pe 
Argeș.

In același timp, echipa de montaj a 
lui Ion Staub, din secția motoare, a 
montat 3 motoare (pină atunci se monta

1 pe zi), iar echipa lui Oprea Mustață, 
de la bancul de probă trimetea două 
motoare, tot de 700 C. P. spre expe
diție.

In aceeași zi, inginerul Boris Soloni- 
coff, cel mai tinăr șef de secție, a ieșit 
să petreacă un lot de zece vagoane cis
ternă, albe ca argintul^ aliniate, care 
plecau spre Indonezia.

La un moment dat în secția mecanică 
grea s-a observat o mișcare deosebită.

— Un eveniment sau o defecțiune ?
— Nici una, nici alta. Echipa lui Ion 

A. Marin a terminat în momentul acela 
mecanismul de rotire a îngroșătoriilui 
rotund de 14 metri, pentru Combinatul 
de alumină de la Oradea.

Oamenii au simțit atunăi una din 
acele satisfacții simple și firești, de mii 
de ori trăite în acești ani, și totuși tot
deauna proaspete: bucuria clipei în 
care își văd rodul împlinit al muncii. 
Și, atenție 1 Nu este un rod oarecare. 
Ieșind de pe poarta Uzinei „23 August'1, 
instalația pleacă la drum lung, la capă
tul căruia se va așeza în arhitectura 
unei noi industrii romînești. Deschideți 
larg porțile! Călătorie bună, rod nou al 
iscusinței noastre !

...Dacă, cei 74 de reporteri și cores
pondenți ar fi fost niște temperamente 
lirice, cu siguranță că, ar fi în
chinat un poem colectiv tuturor porți
lor marilor uzine, tuturor drumurilor 
ce unesc aceste uzine, tuturor melea
gurilor în curînd îmbogățite cu noile 
creații omenești.

Dar ’pentru că limbajul lor este lim
bajul faptelor și al cifrelor, exact ace
lași elogiu l-au făcut, în fond, prin ur
mătoarele relatări:

Aici^ la Roman, marele laminor de 
țevi a expediat astăzi 898 tone de țea
va.

— De la Uzinele „Progfesid“ Brăila 
au plecat astăzi pe șantierele țării, trei 
excavatoare de 0,3 m.c., două vagoane 
cu utilaje pentru Combinatul de alumi
niu de la Slatina, alte și alte produse...

— Imi~ pare rău — declară reporterul 
de la Bîrlad — spre deosebire de cei
lalți n-am să pot să spun ce destinație 
au zecile de mii de rulmenți care s-au 
fabricat astăzi aici. De ce? E ușor de 
înțeles.^ Numai depășirea planului în
seamnă azi 3150 de rulmenți. Firește, 
ei se împrăștie în atîtea direcții incit 
înșiruirea lor este imposibilă de făcut.

Insfîrșit, metamorfozat în tractoare, 
în locomotive Diesel electrice (două au 
plecat azi de la „Electroputefe^ Craio- 
i’a spre depourile C.F.R.), în motoare, 
în rulmenți, căpătînd sute de mii de 
alte forme complicate pe care i le dă 
o capacitate constructivă în creștere, o 
tehnică modernă, oțelul celor peste 
8 000 tone zilnice a mai avut în ziua 
de 30 iulie de străbătut una dintre 
cele mai spectaculoase prefaceri ale 
sale.

— Să vă povestesc — spune marto
rul ocular al evenimentului. Nu știu în 
ce podgorii s-au copt strugurii din care 
s-a fabricat șampania aceea... Despre 
ce șampanie este vorba ? Astăzi la Ga
lați a fost lansată la apă o nouă moto
navă romînească, a 41-a (deplasament 
tul 2 000 de tone). Cioburile sticlei de 
șampanie sparte tradițional de oțelul 
motonavei s-au pulverizat în soare, a- 
runeînd pe chipurile sutelor de con

centre
ca și

structori navali fulgere vesele de lumină. 
O motonavă, deci, a sporit cu o greutate 
considerabilă bilanțul metalurgic al zi- 
lei. Către ce țărmuri îndepărtate, de-a. 
lungul și de-a latul cîtor mări va porni 
în călătorie o parte din oțelul născut 
la 30 iulie 1964 în cuptoarele Hunedoa
rei și Reșiței ? Ii puteți urmări drumu
rile pe toate petele albastre ale plani
globului.

— Uitați-vă în port o dată cu mine, 
intervine reporterul de la Constanța. 
Desigur, nava lansată astăzi la apă mai 
are încă multe probe de trecut. Dar, 
născute din mai vechi șarje de oțel, 
iată zeci de vapoare care încarcă sme 
descarcă mărfurile la dane. La ora 9 a 
sosit din Port Said nava „Pitești", con
struită la Turnu Severin. „Bacăul^, cea 
mai tînără navă romînească, construită 
la Galați, întoarsă abia pe 28 iulie din 
primul său voiaj făcut la Beirut a și 
fost descărcată; iar acum ia marjă 
pentru Italia. O activitate intensă se 
desfășoară la bordul navei „Oradea14 — 
sora bună cu „Bacăul" — care în cursul 
zilei de 30 iulie a pornit spre Arabia 
Saudită. Iar „Timișoara" pe bordul că
ruia lucrează un echipaj evidențiat pe 
întreaga flotă comercială maritimă, a 
plecat noaptea cu magaziile pline spre 
țărmurile Angliei. Uitați-vă, zău meri
tă să vă uitați împreună cu mine în 
port: ce superb și uriaș delfin de oțel, 
își ia elan spre depărtări!

Și astfel, țărmul mării, punctul de 
plecare al dialogului dintre cei 74 de 
corespondenți și reporteri, a revenit în

(Continuare în pag. a IV-a)
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CU TIMPUL

■
 e deprindem în fiecare 

an constructiv’ cu o nouă 
măsură a timpului, so
cotit nu în lungime, ci 
în intensități. Cînd o

I singură fabrică moder
nă. construită în cîteva 

sezoane, dă producția pe cîțiva ani a 
întregii branșe din vechea Rominie. 
ești obligat să reconsideri și anul ri 
ora, și secunda. Picătura de timp 
care se cheamă clipă se transformă, 
pe cronometrul nostru socialist. in
tr-o putere care destupă furnale, 
face să gilgîie țițeiul în erupții ar
teziene, provoacă propulsii SJlare de 
energie, modifică pâmintul oamenii, 
devenind nu clipă, ci istorie.

__Cît a trecut de la Romania ■■'m- 
nameme agricolă ?•

suri colboase. omul răsxursax deco
ra î*v pe patul vegetal. n.rd o 
melodie dlntr-un instrument arhaic, 
totul pus în ovalul sau dreptunghiul 
aurit al unui cadru de tablou, ten
tează ochiul. adaugă o suavă armo
nie plastică intr-o bibliotecă sau un 
salon. Dar o asemenea imagine era 
nedrept să fie impusă — doar pen
tru pitorescul ei inefabil — ană 
populații harnice și dinamice, nă
zuind la afirmarea majoră ; impu
nerea politică a unei asemenea ima
gini era o cruzime și un anacrcnism.

^mpotrira acestor teoreticieni 
reacționari care cauzau să facă dm 
țara noastră an apendice cl marilor 
state industriale — arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în clipele 
cînd revoluția populară deschidea 
drumul spre realizarea marilor aspi
rații ale maselor largi — ne-am ri
dicat din totdeauna noi. marxiștii, 
comuniștii, susținînd că progresul 
țării noastre este în directă și nemij
locită legătură cu progresul indus
trializării și că de tăria industrială 
a țării depinde în mare măsură în
săși independența statului nostru".

■A"

Datele saltului sînt cunoscute. A- 
pelînd la cîteva dintre ele, le tran
scriem la valoarea lor de simbol.

ASEMENEA 
UNUI FLUVIU

De la primele noastre planuri de 
stat — planurile redresării economi
ce din anii 1949—1950 — și pînă azi, 
în plină bătălie pentru încheierea 
planului șesenal, socialismul ne-a o- 
bișnuit, an de an, cu o altă idee de 
ritm, imposibil de conceput în Ro- 
mînia burghezo-moșierească. Un 
ritm al înaintării care se amplifică 
zilnic, în cuprindere și adîncime, 
antrenînd întregul potențial de for
ță al Romîniei, asemenea unui flu
viu.

Spațiul nu ne îngăduie să traver
săm, în. cuprinsul unui articol, pei
sajul complex, în perpetuă eferves
cență a noului, pe care-1 constituie 
industrializarea socialistă în Romî- 
nia, operă a partidului, înfăptuită 
cu milioane de mîini. Armura de 
fier și oțel a țării de azi e prea com
pactă ca să-i poți izola elementele, 
prea vastă ca să poți deschide, prin- 
tr-o culoare sau două, o sugestie a 
întregului mozaic. Nu vom descrie, 
deci, nici noua Hunedoară, prea cu
noscută iubitorilor de priveliști 
spectaculoase, nici noul centru si
derurgic aflat în construcție la Ga
lați (și care va produce el singur 
de 14 ori mai mult oțel decît în
treaga Romînie veche !). Nu vom 
poposi nici la Bicaz, nici la Argeș, 
nici pe coama stîncoasă a Porții de 
Fier, la. cetățile hidroelectrice care 
transformă coroana Carpaților în
tr-o adevărată coroană solară. Nu 
vom numi nici noile uzine-faur pro
ducătoare de strunguri, rulmenți, 
instalații petroliere, tractoare, loco
motive Diesel electrice, cargouri, 
mașini-țunelte, mașini agricole,■ ma- 
șini-electronice. Vom trece și pe lin
gă cetățile petrochimice- stîlpi de 
boltă ai noii noastre industrii, care
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creatoare al- oamenilor t- 
ăi din patria noastră — •agv-- 
care s-au deprins a visa la des
tinele patriei cu certitudinea ca>gâ 
și sobră a muncitorului eliberat de 
exploatare, stă pin pe ziua hi d? an 
și de miine. și care — o dată sîagr- 
lite direcțiile luptei — nu
nu pregetă, nu-și tărăgănează lucra
rea. n-așteaptă daruri și _rr_raccir ' 
din senin, ci își suflecă minec.j? 
pornind la treabă cu bărbăție. în
flăcărare și competență, cu înirsc 
re deplină în îzbîndă.

Față de anul 1938 — anul-vîrf ai 
..prosperității*4 burgheze — nrosx- 
ția industrială globală a patriei nee- 
stre a fost, în 1963 .de 7.4 ori xzz: 
mare; în același interval, pradocțy 
mijloacelor de producție s-a sărit 
de zece ori, iar a bunurilor de cm- 
sum de aproape cinci ori. Detaliind 
tabloul, coborînd la rădăcinile zi~- 
strucției economic?, va trebui să n 
tăm, aliniind noi serii de cifre, de 
cîte ori (fiindcă aceasta e măsura : 
de cîte ori — r.u cu cite pricentc 
au crescut principalele raatmn-ale 
industriei grele față de anul iî-t 
In ramurile energiei electrice și ter
mice. a construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor, producea »- 
nului 1963 a fost de 17 ori stai mare 
ca în 1938 : în industria chimică de 
23 de ori; în metalurgia feroasă de 
10 ori, iar în metalurgia neferoasă 
de 8 ori.

Ce ne spun cifrele?
Ele ne spun, mai departe, că trei 

pătrimi din sporul industriei noastre 
are ca sursă creșterea productivității 
muncii — filon puternic și generos, 
alimentând perpetuu forța producti
vă a muncii și reflect..-.d. la scara 
întregii economii, nivelul tehnico- 
organizatoric tot mai înalt al pro
ducției, sporirea gradului de înzes
trare energetică a muncii, noua cul
tură tehnico-profesională a cadrelor, 
dezvoltarea atitudinii socialiste față 
de muncă.

MAI TINERI

Vorbind despre ritm — factorul 
care dă, în ultimă analiză, definiția 
prosperității unei economii — va 
trebui, deci, să pornim de Ia ceea ce 
poeții, ca și savanții, denumesc 
„timpul-om1' : timpul-om confundat 
cu timpul țării, cu timpul special al 
acestui ajun sărbătoresc de august 
al roadelor — fiindcă fiecare august 
are un ritm al roadelor ! — socotin- 
du-1 în raport cu vechile măsuri, nu 
pentru didacticismul comparației,

j5 ja sută, dc- 
e științific deter - 
d expresie de via- 
i și podoabe care

fSoe exact pemuaâa despre czre 
~ a ecrccrmei OJEX pentru

ocupa ssîăel tr 5ec de fsssae. 
Luind act de areasca. ipenaîi«gxl 
străin este obligat de fepCe fe «e— 
fermtărî și alinieri care pr.vese rsi 
r.nmai Romlnia veche Cin taxe terme- 
mi de comparație cu preaentul ’.'5>- 
•esc adesea ’) ă S linie eu dervou- 
iată industrie din lumea de azi.

Cu ce sâ cumperi, bunăoară. avfn- 
tul industriei de utilaj peuoîirr din 
patria noastră, industrie al cărei act 
de naștere s-a semnat în anii socia
lismului ?

Iată un termen, oferit de specialiș
tii străini: Rominia este al treilea 
producător și exportator mondial de 
utilaj petrolier, după U.R-Ș^. și 
S.U.A. Ea ocupă locul al dcilea in ce 
privește turbinele de foraj* (-Infor
mations du Commerce Exterieur”. 
Belgia—1964).

Cu ce să compari dezvoltarea in
dustriei chimice, în condiția în care 
anul 1938 a fost depășit — încă din 
1963 — de 23 de ori ?

O publicație O.N.U. (-Statistical 
Yearbook", O.N.U., 1963) ne nune la 
dispoziție termenii comparației, din 
care se vede că dinamica industriei 
chimice romînești întrece nu numai 
media țărilor capitaliste europene, 
ci și pe a țărilor cu tradiție în dez
voltarea acestei industrii:

1948 1958 1959 1961 semestrul 1/1962 
față de semestrul 

1/1961

Europa * 46 100 113 140 111,5
din care :

— R. F. Germană 23 100 114 142 111
— Italia 25 100 119 155 120
— Franța 39 100 105 125 105
— Marea Britanie 60 100 112 126 102
— R. P. Romînă 23 100 116 163 122,5

*) Exclusiv țări socialiste.

TREPTE
SCULPTATE
ÎN TIMP

Vorbind despre construcție, se im
pune din nou un popas. Conceput ca 
un'tot' al" prefacerilor, supus unui 
nou echilibru’el valorilor plastice, 
peisajul patriei noastre îl impresio
nează pe călător nu numai prin ma
siva armură Industrială, ci și prin 
noile sale ansambluri arhitectonice, 
i~?. sute de mii de apartamente în 
blocuri puse la dispoziția oamenilor 
muncii- Dinamica lor e la fel de 
spectaculoasă:

1958:15.993 apartamente
•959 123.423 
1960:30.026 
1961 .*40.725 
1962:41^93 „
1963:49.057 „

în ceea ce privește numărul de 
apartamente construite la mia de 
locui *.cri, țara noastră ocupă în pre
rent, unul din primele locuri în 
Europa.

Ne beptt nd în fiecare an con
structiv* cu o nouă măsură a timpu- 
ha. cndzkrios noilar noastre măsuri. 
Destisirind cu tot mai multă vigoa
re vasta operă ecastruetivâ la care-i 
cheacnâ paradei, namenii muncii au 
asrta:. pcin succesele lor, primele 
câeâmm- primeje pietre la temeliile 
vă&ornfcxi. trepte sculptate in timp 
spre pr.ve-Lșaea unei țâri mereu mai 
îrtzmcGsâ. mai bogată și mai pu- 
teaăeă. Acestui viilor îi sînt închi
nase teate efoetxm.k : intflnirii cu el 
h smt oed-cate. încă de azi. intense 
șt penfunde prcgâ::ri in toate do-

Rapcctat la po^xiiația noastră, 
disp^est de mai mulți studenți 
— viitori specialiști in indus
try și cunstracția rommeascâ — de
al multe țări cu vechi tradiții uni— 
versuare. Galeria ilustră de 
vanți, ingiyji. artiști, corifei ai cul
turii rocniSeștâ și universale, se des
chide însă, ca Intr-un vast audito
riu studențesc, către țara întreagă. 
Studenți nu sînt doar cei peste 
100000 de studenți. de 5 ori mai 
mulți decît în 1938. ci, de fapt, pe 
diversele trepte ale învățămîntului și 
culturii. înireaga populație munci
toare a țării. Cultura, la noi, a deve
nit o stare dinamică de masă, con
diție obligatorie a muncii, corolar 
al noului umanism care este o lege 
a societății noastre. La primul nos
tru marș din August, între seceri și 
ciocane fluturau %și cîteva. cărți. Era 
simbolul participării intelectualilor 
la ridicarea Romîniei noi, faptul că 
revoluția înscrisese, pe stindardul ei, 
cuvîntul CULTURĂ. La numai cîțiva 
ani, la o altă demonstrație de 
August, vesteam construcția a cîte
va mii de școli, sute de licee, zeci de 
institute superioare, vesteam o bi

Fotd i 1. CU.CU,

bliotecă lîngă fiecare seceră și fie
care ciocan.

în explicația „ritmului romînesc‘-, 
întră și acest nou orizont cultural al 
creatorilor de valori, nivelul tehnic 
ridicat, în perpetuă dezvoltare, ăl 
celor ce conduc și făuresc mașini, 
ridică impozante construcții, perfec
ționează, inovează, impun înaltele 
calități ale produselor industriei 
noastre. In drumul de la planșetă la 
rampa Ue expediție, produsul indus
trial este surprins în devenire de 
fantezia gîndirii tehnice a celor ce-1 
construiesc, e regîndit și recreat pe 
fiecare "treaptă a lui de 'colective de 
mii de oameni. în aceeași uzină, va
rianta unei mașini de acum -cîțiva 
ani va semăna tot atît de puțin cu 
cea de azi, 'așa' cum seamănă varian
tele prime ale unui poem cu formele 
lui aproximativ definitive. Evoluția 
tractorului romînesc poate fi urmă
rită, de-a lungul anilor, prin 14 
tipuri din ce ’ în. ce mai moderne ; 
tot ’așa și a strungului romînesc, a 
utilajului petrolier, a tuturor produ
selor industriei noastre. E și acesta 
un „ritm“ — un ritm, interior al 
dezvoltării industriale, ritmul cali
tății, ritmul perfecționării, ritmul 
promovării tehnicii noi — măsurînd 
pregnant dimensiunea unei evoluții*

OFENSIVA 
NOULUI

Orientarea spre promovarea con
tinuă a noului, a tehnicii avansate, 
spre însușirea ultimelor cuceriri ale 
tehnicii mondiale, este o preocupare 
constantă, înscrisă cu litere mari în 
opera industrializării socialiste pe 
care o desfășoară partidul, iar lar
gul curent de masă stîrnit în jurul 
acestui obiectiv este încă o chezășie 
a marșului nostru spre mîine.

...Dar pentru a înțelege pe *deplin 
toate acestea, ar trebui, poate, să 
pornim de la timpul-om. Mîndria 
lui, mîndria faptei creatoare a ani
lor noștri, o poartă chipul lui, o 
poartă, haina lui, o poartă casa lui. 
E același om care schimbă salopeta 
diurnă pentru haina de gală cu care 
intră la concertul de la Ateneu. E 
același' om care, în ținută sportivă, 
pășește pe nisipul de aur al plajei 
de la Mamaia sau Eforie, deschizînd 
ușa caselor lui de acolo cu firescul 

obișnuit locatar. Este același 
om care, ureînd pe schelele ultime
lor blocuri de pe Giulești, Calea 
Griviței, Drumul Taberei, de la 
Onești, Cluj, Iași sau Suceava, te 
invită, peste-mai puțin de o luna> 
să-i fii oaspete în apartamentul mo
dern, destinat lui din chiar clipa în 
care lucra la fundație. Este același 
om care te îmbie să iei loc în foto
liul comod, oferindu-ți ospitalier 
inima lui sinceră, prietenoasă, bună, 
franchețea crezului lui social.

Măsurînd drumul parcurs pînă 
azi, acest om scrutează adînc viito
rul De pe culmea celui de-al XX-lea 
an al noii istorii, orizonturile se des
chid vaste și clare, minuțios soco
tite, pînă acolo unde cifrele planu
rilor se confundă cu faptele vieții.

E timpul să tragem, din nou, o 
linie de bilanț :

în 1960, industria romînească a 
realizat în 11 săptămîni întreaga 
producție industrială din 1938.

în 1963, aceeași industrie a dat de 
7,4 ori producția „anului-vîrf” din 
epoca veche.

$i mai departe !
în 1965, industria Romîniei socia

liste va produce în 40 de zile echi
valentul producției industriale a în
tregului an 1938 !

Rînduind cu mîini iscusite ordi
nea faptelor — și deci a istoriei —- 
în ani, zile și ore, acest om își con
struiește țara — și se construiește 
pe sine — cu bucuria și certitudinea 
unui viitor tot mai prosper.

„Ritmul romînesc" se află încă la 
început... •

ILIE PURCARU



JURNAL DE VACANTA
Timpul vacantei e timp de 

Odihnă și de lectură, de plajă 
și sport, de distracție, de dans, 
de veselie... Dar mai ales, e 
timp de drumeție. Și studenții 
primesc cu bucurie invitația 
pentru excursie. 20 000 dintre 
ei au primit în această vacar
tă asemenea invitație. Fiecare 
din cele 15 centre universitaie 
constituie un punct de plecare 
pe itineiarii care străbat peiio- 
jul natural și noul peisaj in
dustrial, al patriei. Dintre toți 
excursioniștii studenfi, am ales 
astăzi 80, din anul IV ai - 
tații de electrotehnică tririgt»- 
rene. Despre cele văzute de 9» 
timp de 10 zile au scrâ mtr-ax 
jurnal de călătorie pe cue 
ochiul discret al reporterului 
l-a cercetat și, iată, ii tonrâ- 
iuie acum tainele.
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29 iunie, sea.'C— Oc^p^r 
două vagoane de tren, ipectoi 
amenajate. In port-bogzj arvem 
aparate de lotograi.ai, curți și^ 
multă voie bună. Slates iw- 
mați cu creioane fi cu carnete 
fiindcă vom avea multe de oo* 
tai. Călătoria noastră are te 
în anul XX al puterii popatarc 
si fiecare dorește te fie ua f Jud 
bun prin noua Rcn».’.-;e 
r eased. Noi, studea/xi. vufax 
deseori tara, dar ia ecetzi:» 
vară a marii anivendri tm. 
să-i cunocștem ia med :
iruznusețile de nememurt rea
lizările de aebtaat oMtote

Așa începe povestea ei. - - 
siei noastre.

t

1500 km

pe drumurile

* a &

*

Primul popa», primata ifipM 
sii, primele semne to e-iar
mare. lașul trezește .ex 
ecouri de istorie -, căcr .z 
Ierarhi și la Pala t ui r_ 
Biblioteca centrală ianerwM« 
și în fata teiului hu Eahua. 
de pe Copou. la bojde . . 
Creangă și la Caic 
„Ilie Pintilie". expLca;L--e , . 
zilor sînt adevâizie :et. . z-. 
istorie. Dar lașul a câpâiai & 
amprenta unui oraș modue. 
Locul multora djr.De -
strimte și Întortochea-? 
triarhalului oraș ce z-z - z fef 
Bahluiului a fost I:.c‘ c 
drepte și largi, știp . 
blocuri masive. Cur. zz--ezz : 
irul nou, cartierele de Hacuri 
de Ja Păcurari si de _ ăeMk 
complexele stuae.-. -z- 
tăm și Fabrica de ar-.: 
în secțiile căreia 
plini de admirație pe 
diul în care a ajura 
matizarea. Noapte- r.
departe, duci.-,a r . 
deosebite. La p...:-?
călduros mîiniie cu:iz,.ar noștri 
ieșeni care fitoc .
prin orașui . Sizl gen - 
mîiriile a ac: a r. . t < x t i. / o- 
niștii noștri, D. Cu'-
marti și I. Biba care, fiind din 
Moldova, c . ■ ■

zor»; fi

<te joc* e Hr— La aexuavi* 

oe^puaerx-.-d xr.ifo^ ae-e sab

ote ae. iMir-i? -taricffeJe. c 
.-roaectex» ce ni Le-a prezentat 
ăireetoraf «aariera&i. Si, de ce 
rz-sm spume o. fiecare ne-am 
eiariil câ am veni cu bucurie 
după dbadNire. să muncim în 
ntxri combinei. Seara ne-am 
plimbat pe bulevardul Republi
cii, pe lingă vitrinele luminoa
se ale magazinelor de la parte
rul noilor blocuri din 
din cartierul Țiglina, 
pitoresc al Dunării

centru și 
pe malul

♦

Slejaru Ciaoi. eL ji 
tralei 1. Lenin^ ne 
pină impunătoare ' prin * etm- 
strucția modernă >: l- z j 
înaltă tehnicitate. £•_>_ 
mărim itinerarul icter. . _ 
ape ce traversează r .-ț- z 
tunelul de aducțiune, p:aâ Js 
castelul de echilibru ri 
prin casa vanelor — 
la Centrală, înconjurată <e p*- 
durea de stîlpi a stafiti <fe tWK 
sîormare. Vizităm apoi oHo 
mașinilor, străluc;r.d zzz^r r 
fluorescente. Aid tete foton 
hidrocentralei in care ptPezeo 
apei se transiormâ fo eflBMte 
electrică prin inlerate^ui ooior 
patru turbine. Studexzîi iz 
mai conte ne-
care le pun ingiptmriPi flfoM 
(ce vreți, sin tem door vSăoti 
ingineri în ramura efoctMfofo 
nică !): Cum se aripură cură» - 
rea canalelor de adncfmaeT, 
Care sînt pam—trii «fotfoto 
ai generatoarelor pi « 
relor?, Ce tip osie 
etc., etc. Prioritate, ia 
trebări, au cei de fu 
Electromecanică; roirgri ăe fo 
Electroenergeiicâ w vw fo» 
toarce aici. Ia _ fo sHaHHi 
excursiei pentru c :.:e i c: - 
că, așa că se și mnridffo to** 
de și dau cuvinlul eaiMtofo^ 
După o plimbare cu wp 
pe lacul Izvoruhn Mtofo 
Gcest ochi de mare aipu^ 
de om -r și după o» 
de iotogiQîiat se fo 
în fața panoramei to
juit de Ceahlăul ca culce: 'z- 
sorită, grupul nostru te despi
te pentru aproape două x3e j • 
echipă de 9 inși, avind fe .’r»-

an

CB M

♦

★

Ca intr-un Ulm,

. n U -

de na

excursia 
noastrp ne transportă intr-o 
noapte plină de stele de la 
mare, prin București, la Brașov. 
(Capitala o vizitaserăm iama 
pe îndelete cu prilejul unei ex- 

. 4peciolj fafe). In Brc-
tav ir.bâm pe principala sa 
poartă ce trece pe lingă „Stea
gul Roșu** ; iar „Steagul Roșu~ 
esie in cel mai propriu sens al 
cuvintuiui borna dinspre sud a

■ foe fiber rene.- 
br Jfotoe fo fob- 

fo. A M*1 
C. Aver.

GrjfOMna^ Iar*foi a» Vto 
hfo z-an exmptzzt cu mmzc ia 
pe^oe.-ede tor gagrăv.-e cu pe-

Kuxeț— Fermecătoarelor noa- 
sire peisaje, Mnucaa omului 
te-a c^^sgat un piu* de iarmec. 
Tăra noastră, eu un reliei ar- 
sjonios pînă la periecțiune și 
cu un popor atit de harnic, se 
caracteriiează printr-un trepi
dant ritm al inimii sale (Mihai 
Covali).^ Cea mai importantă 
constatare pe care o iacem noi 
acum, după mai bine de 1600 
de km parcurși pe drumurile 
tării, este că în noua Romînic 
pitorească. . în Romînia socia
listă, tradueîndu-se în viață 
politica înțeleaptă a partidului, 
se produce, se dezvoltă, se cre
ează, se ridică, se construiește 
în fiecare zi, se muncește cu 
dragoste și entuziasm, cu hăr
nicie și dăruire pentru înflori
rea continuă a patriei (Anatolie 
Condanț.

*

în zori pe ogoare

I Conferința de presă
de la Ambasada I!. 0. Vietnam

din București

Araturile 
de vară

Să înceteze acțiunile agresive

împotriva R. D. Vietnam

■nHniavtTi extraordinar și ple- 
■pmor al R-D. Vietnam in 

a etatizat, la se- 
otui anăasAâeu o conferință de 
70EM paca a informa despre 

■ATÎ-I czettă in ul urnele zile 
ca xzmzre a bm bardă ni terito- 
rm'tn 3LD Vteaaa de către uni- 

xxraie F aeriene omenea 
ne*. An nzrricfoa: riariști romîni. 
------pnexa F de Pfe- 

cec tKi b Bocureșri. Am- 
inui a . it ' 1: âcrh*- 

SU-A. indreytare impo- 
R. Vierxam. încectod 
w âdbe ffai la 5 wgrt 
ri-wwr ca rarae ac berr.- 

e jz rspestse riniari. dife- 
4 8JBIU R.D. Vaetaam.

«ra âsfeă Gtanh su- 
barur'e trenar ring Goi fpro- 
ruei Cuaj XU) și snbczbăk 
«Bsefor Vai șa Be= (peo- 
»» Xefoe An>.
. . JUrsga- a npbarij’ î l

agrenrr ri de p^nrocaae au uniu
ni «eearitim R. D.
Vietnasi. in încercarea S-U-A. de 
a scăpa de eșecuri și mai grele- și 
dh a ieși din impasul în care se 
află războiul lor agresiv din Viet
namul de sud*.

Referindu-se la afirmațiile ofi
cialităților americane cu privire la 
„așa-zisele atacuri neprovocate ale 
unor torpiloare aparținînd Vietna
mului de nofd și Ia faptul că na-

ME

vele lor ar fi fost atacate „fără 
temei' de forțe navale aparținînd 
R. D. Vietnam în apele interna
ționale", vorbitorul a spus că 
„aceasta nu este altceva decît o 
plăsmuire menită să camufleze re
petatele acte piraterești, care au 
violat, in mod fățiș, securitatea 
R. D. Vietnam, încâlcind astfel 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina, ceea ce 
agravează pericolul de extindere a 
râzBoiuhii în Indochina și amenin
ța pacea în sud-estul Asiei și în 
întreaga lume’. Ambasadorul a 
subliniat că ..ținînd cu fermitate 
armele în mină și fiind gata să 
lupte si să zădărnicească cu hotă
rî re planurile agresive, poporul 
vietnamez și Armata populară 
vietnameză sprijină în întregime 
declarația guvernului R. D. Viet- 
raa. in care se arată că S.U.A. 
sin: ode care s-au dedat la acțiuni 
agresive și provocatoare împotriva 
R D. Vietnam și că ele trebuie 
să-și asume întreaga răspundere 
centru consecințele serioase, de- 
- urgind din acțiunile lor aventu
riste’. In continuare, vorbitorul a 
menriooat câ poporul vietnamez 
vrea să trăiască în pace, dorind 
să realizeze reunificarea țârii pe 
baza principiilor acordurilor de Ia 
Geneva din 1954 cu privire Ia 
Vietnam și a programelor Frontu
lui Patriei și ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud".

(Agerpres)

Aici se iacheie jurnalul de ■ 
excursie ai siydentilor timișo
reni- Ii vor urma desigur altele, 
indiscreția ne va ti. sperăm, 
ierltțtă dat fiind scopul in care 
l-am • „consultat^.

GHEORGHE MITBOI I

s-.iA ioc meciul internațional de 
•c-.c£ cintre echipele Progresul 
H selecționau olimpică a Japoni
ei. Fotbaliștii japonezi au prestat 
m joc frumos in meciul de la 
Broțor, astfel că evoluția lor în 
Capitală este așteptată cu justi
ficat interes.

hi deschidere, de Ia ora 16, se 
desfășura al doilea concurs 

de motocidism 
—“t trak) cu participarea aiergă- 

::~2-x din Austria, R.S. Ceho- ’ 
• waci $â R_P. Romină.

• In zilele de iz și 13 august 
echipa selecționată olimpică de 
polo pe apă a țării noastre va 
susține două meciuri la Korkula 
cu echipa olimpică a Iugoslaviei. 
Din echipa R. P. Romîne fac 
parte, printre alții, Ștefănescu, 
Culineac. Grințescu, Szabo, Kro
ner și Zahan. *

LONEI
R. P.

rteraațional • în prima gală a turneului 
internațional de box de la Bala
ton, Șt. Popoacă (R.P.R.) — cat. 
ușoară — a dispus prin ko în 
rundul doi de Horvath (R.P.U.). 
\lte rezultate: car. muscă: Sza
bo (R.P.U.) b.p. Pop (R.P.R.J ; 
. xoș: Toroek (R.P.U.) b.p. Hahn 

I.DÎG.) ; pană; Baranyai 
R.P.U.) b.p. Vanea (R.P.R.) ; Ka- 

>ari (R.P.U.) b. ab. Moldovean u 
;R.P.R.) ; ușoara: Hajnal (R.P.U.) 
b. ko Piesker (R.D.G.) ; Farcas 
• R.P.U.) b.p. Kohzina (Austria) ; 
grea : Seboek (R.P.U.) b. ko. Neu- 
bert (R.D.G.).

(Urmare din pag. I)

se pot vedea fotografii de pe 
vremea cînd transportul căr- 

în subteran se făcea 
trase de cai ori de

bunelui 
cu roabe 
oameni.

Statul 
anii puterii populare fonduri 
uriașe pentru redeschiderea 
completă a minei și pentru 
modernizarea ei. De-a lungul 
celorpeste 40 de kilometri cît 
măsoară lungimea tuturor ga
leriilor subterane aleargă, își 
întretaie drumurile, locomoti
ve electrice moderne, asigu- 
rînd în întregime transportul 
cărbunelui spre puțurile de 
scoatere la ziuă. în abataje, 
lemnul a început să fie tot 
mai mult înlocuit cu armături 
de fier, care ușurează munca 
minerilor și le asigură o mai 
bună securitate a muncii. Ma
joritatea operațiunilor grele 
au fost mecanizate. In anul 
acesta exploatarea Lonea va da 
de șapte ori mai mult cărbune 
decît în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. în viitor 
producția minei va spori, si- 
tuîndu-se printre cele mai 
mari mine de cărbuni din 
țară și printre cele mai mo
dernizate. Pentru aceasta, se 
fac pregătiri încă de pe acum.

într-adevăr, Ia Lonea, în
trecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August se desfă
șoară pe de o parte în abata
je, iar pe de altă parte acolo 
unde se lucrează la centraliza
rea producției celor trei mi
ne într-una singură. O parte 
din aceste lucrări sînt deja 
avansate. Pînă în prezent a fost 
odincit la 400 metri puțul 
principal de Ia mina „Lonea 
II'. Acest puț va fi amenajat 
cu o mașină de extracție mul- 
ucablu, cu schip, avind o ca- 
paatate orară de 500 de tone. 
Iastalația va fi complet auto- 
lurirată. Au fost săpate de 
așeșciea fccâ 3 puțuri, iar 
aheie 3 se afli in curs de să- 

BetriBa Lonea ir.tine-

nostru a investit în

(Agerpres)

După strângerea recoltei de 
cereale păioase de pe aproape 
întreaga suprafață cultivată, 
oamenii muncii de pe ogoare 
continuă acum tot mai intens 

- pregătirile pentru buna desfă
șurare a însămînțărilor și ce
lorlalte lucrări agricole de 
toamnă. Ei execută arăturile 
și fertilizează terenurile, con
diționează semințele, revizuiesc 
și repară mașinile și utilajele 
agricole pe care le vor folosi la 
însămînțările și recoltările de 
toamnă. Arăturile, principala 
lucrare de care depinde efec
tuarea la un nivel agrotehnic 
superior a însămînțărilor și a- 
sigurarea unei recolte sporite 
în anul viitor, au fost execu
tate pînă la 6 august, după cum 
rezultă din informările Consi
liului Superior al Agriculturii, 
pe mai mult de jumătate din 
suprafața prevăzută. In multe 
regiuni printre care Galați, 
Dobrogea, Banat și Ploiești ca 
urmare a măsurilor luate pen
tru folosirea rațională a trac
toarelor, s-a depășit viteza zil
nică de lucru, arîndu-se mai 
mult de 2/3 din terenurile pla
nificate. In alte regiuni, trac
toarele n-au fost folosite cu în
treaga lor capacitate. Din a- 
ceastă cauză arăturile sînt ră
mase mai în urmă în regiunile 
Oltenia, Argeș, București, Cluj, 
Brașov, Mureș — Autonomă 
Maghiară și Suceava.

Odată cu arăturile au fost 
încorporate în sol cantități mai 
mari de îngrășăminte chimice 
și naturale decît în vara tre
cută. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute pînă în pre
zent în Dobrogea unde fertili
zarea terenurilor constituie o 
preocupare principală a consi- 

: fiilor agricole si conducerilor 
unităților socialiste.

I O altă importantă acțiune în 

curs de desfășurare este pre
gătirea semințelor. Numeroase 
unități și-au asigurat sămînța 
necesară din soiuri valoroase 
și continuă acum condiționa
rea ei.

Apropierea campaniei de 
toamnă, în perioada căreia se 
va efectua un volum mare și 
variat de lucrări agricole, im
pune grăbirea în scurt timp a 
amplasării culturii griului, a- 
răturilor și fertilizării terenuri
lor, condiționării semințelor, 
pregătirii mașinilor și utilaje
lor agricole.

(Agerpres)

----- •------

r?

Pregătiri pentru 
Concursul 

internațional 
„George Enescu"
Brașovul găzduiește pînă Ia 30 

august lotul tinerilor interpreți ro- 
mîni care ne vor reprezenta țara 
la cel de-al III-lea Concurs inter
național „George Enescu'*.

Cei 7 violoniști, 7 pianiști și 14 
soliști vocali se pregătesc cu asi
duitate sub îndrumarea profesori
lor de specialitate. După cum pre
vede programul concursului, în 
repertoriul lor figurează atît lucrări 
din literatura noastră muzicală, cît 
și piese din patrimoniul muzicii 
universale. Un loc important este 
rezervat creației enesciene. De-a 
lungul celor trei etape, concurenții 
vor prezenta în fața juriului lucrări 
pentru vioară începînd de la o so
nată de Bach, pînă la concertul 
lui Șostakovici, pentru pian de la 
sonatele lui Beethoven pînă la dan
surile romînești ale lui Bartok, iar 
la canto de la o arie de Hăndel 
pînă la ciclul integral al celor 7 
cînțece de George Enescu pe ver
suri de Clement Marot,

De la 5 septembrie, concurenții 
romîni se vor întrece în sala mică 
a Palatului R. P. Romîno, Ateneul 
R. P. Romîne, și sala Dalles cu 
cei 156 tineri interpreți din 30 de 
țări înscriși la concurs.

Secretariatul Comitetului de or
ganizare al celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional 
..George Enescu" a anunțat că se 
află sub tipar broșura de prezen
tare a concurenților. Ea cuprinde 
fotografiile tinerilor interpjeti, 
scurte date biografice și din acti
vitatea lor artistică.

(Agerpres)

O ZI DIN VIATA 
PATRIEI

(Urmare din pag a H-aj

discuție, după ov.tea popasuri pe l-. 
traseu care a unit nu numai diferitele 
puncte geografice, ci și coordonare', 
oțelului.

Cum crește densitatea 

timpului
Vorbea reporterul care și-a petrecut 

ziua de 30 iulie la Reșița.
— Aici — spunea el — ziua aceasta 

a avut o dominantă caracteristică. A- 
nalizați următoarele fapte: s-au pro
dus 136 tone de oțel peste ce era 
planificat. 100 tone din acest oțel au 
fost obținute prin ceea ce aici se chea-

mijjxee cirerse fa foto* <* OfotoR L* 
faroalal 2 o «eparcje fo perie to nsc 
care trefina M dxrce 2 ®r» < jfac 
scx^Wâ Ls • ori r S atoato. Afia to- 
seasiaă /oMâ. Ui amt to te «fou- 
La soi la fierea tofoi cm 

înai otofoi /ooxe.

fncepfad cs cce&cc «tofarfo toz- 
oateree cetor 74 to reporteri pre
sat pe ideec luptei âerernaaâe ea 
limptL O tepcă la capi^Z ctofoa ftoto 
«e poaxe ti car roefii to a* .expir** 
timpul este rilâ te esprtedi sm> 
să capete mai repede efopvto «ato
nele ai produsubri unucu

— E neputnxii te retoee* iapCa CO

seto. i» sma to Ji cri to-<:

jrt» to to k? — a foot caboriz 
2a M ■teri «a faxr-a si cH se pre- 
retoc. ei fa trei ore. fa aceea# â la

to fato tetom: 24 de
ța zilei de 30 iulie, aa aflat că m pă-
■Uoxui di a care .au crescut' termo-

tetoKj dfa fotoria acestor

— la WM* — a foton fii ei — ceea 
ce a* ea te râ rp»i ene ce Jap»
fot • retescre a câorra secreofe de 

e* desjâțurute m carsal
ata to J» tafie. Ajraltoîi

era trei âateoeeto La <^<1^ 
B^tofoî. csaurâtol GK Militaru sr- 
«toește eaazrteai eatomaz al sondelor. 

apr* «fo mmit asapru sondei 126. 
Compară, aUcalecâ. Pompa «radei dc 
www to oixkseclâ. TrmpU ei de Jonc- 
?ware a fort depășit. Trebuie îalocuitâ. 
Etee «aerele bnpeto de faterrentii 
r Afate to Gheorghe Istnte. O marină 
i-eerpe fa pe cimpi Ajunge la
,î2‘7-ii- Membrii bri^âsij opresc sonda. 
Secare ta postul fai. Lucrează repede, 
' rtc:-r Scot txratpa slăbită și o înlocuiesc 
tu t'Ax Se aud mereu comenzile scurte 
ele brigadienlai Trec două ore și sonda 
e px*a dia nou la punct. întoarsă la bază.

de interi esța primește un alt 
epeL Sonda ar. 775 este în aceeași si- 

uație. Di", nou la d-um. Și din nou o-

perația este scurtată cu două Ore. Po
trivit propunerii membrilor brigăzii lui 
Nicolae Dirstaru împreună cu ingine
rul Cornel Danțov, sondei nr. 883 care 
are baza parafinată, i se aplică un tra
tament tensioactiv. Este o problemă de 
mare răspundere. Va da oare rezulta
tul scontat ? Acest lucru se va putea 
aprecia la sjîrșitul zilei.

Oamenii au muncit cu răspundere. La 
sfirșitul zilei s-a constatat că tratarea 
condei 883 cu substanțele amintite a 
izbutit. Sonda a produs cu 150 la sută 
mai mult țiței decît înainte de tratare.

La foraj. In sectorul Urlați, pentru 
membrii brigăzii lui Gheorghtț Petrică 

are lucrează la sonda 309, lupta cu 
timpul înseamnă a atinge mai repede 
aâir.cimea planificată de 1450 metri. Și 
iată că la sfîrșitul zilei am aflat că ei 
au terminat forajul. Cu 4 zile mai de
vreme. Am mai aflat de la Trustul de 
extracție Ploiești că la 30 iulie a fost 
reactivată cea de a 18-a sondă din fon
dul inactiv (sonda nr. 10 Băicoi, căreia 
.-a crescut debitul de producție cu încă 
4 tone la zi).

Deci 30 iulie, o zi obișnuită în calen
darul petroliștilor. O zi în care s-a ex
tras mai mult țiței decît era planificat, 
s-a forat mai mult decît se calculase. O 
zi în care timpul a fost comprimat, con- 
strîns să cuprindă mai multe izbînzi ale 
omului.

Pe șantiere, în chimie, în petrol, în 
mine, în oțelării, în miile de fabrici și 
uzine, cele 24 de ore ale zilei de 30 iulie 
au fost silite de oameni să-i aducă țării 
o încărcătură mai substanțială.

(VA URMA)
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Evoluția

Ambasadorii
artei noastre

forțelor anra ? 1* 
împotriva R. D. Vie:- 
Roger Sgydoux <Frac- 
suoiiniat câ j-ritmu!

PREZENȚE ROMINEȘTI

Congresul

« 8.LS.S.

dupi operei:
Grigmes-ru și

* Ai
de *

COPENHAGA — temi: doc
tor publicate de Direcții de «4U- 
tică a Dtnemarrei populara ora
șului Copenhaga este de circa 
1J75OOO locuitori.

problemei cipriote
• Unități armate din 

și Cipru in atare
Grecia, Turcia 
de alarmă

ATENA 8 (Agerpres |. — Cotes- 
pondentul Agenției France Presse 
relatează ca in urma zborurilor a- 
vioanelor militare turce deos-.rra 
Ciprului., ministrul apărării sr.> 
nale al Greciei, P. Garofaris, a 
ordonat consemnarea geseraLi i? 
cazărmi a forțelor 2nnite frece»- 
din regiunea Traciei. p.-ecu 
tuturor miliarilor fanetor 
din Marea Egee.

Au fost pase de a.^ae
stare de alarma toate tonei «h- 
tare ale celor trei a.use: terestra 
navală și aeriana. Statal nujor ai 
armatei grecești, relateizâ France 
Presse, este intr-o strâtsă legătura 
cu comandamentul din Nicosia.

ANKARA â (Agerpres). — Po
trivit unor informații apărute m 
presa turca, guvernul turc a pui 
in stare de tdarmă o eerie de uni
tăți armate navale și aeriene stați
onate ia raza portului Islandeiu.i 
din sudul Anatoliei. De asemenea, 
au fost anulate toate permisele e- 
fițerilor și soldaților din unitățile 
armate.

In cercurile politice din Ankara, 
arată agenția France Presse, a 
consideră că aceste măsuri fost 
luate pentru a para c tzaii..- 'z 
debarcare a Greciei in Cipm, 
pentru a se evita ct Turaia să na 
fie pușă in fața unui fapt tmplmiî.

O serie de infortnații provenite 
diij. Alexandropolis (Truda) arată 
că inceptnd din dimineața zilei dc 
vineri in această reginnt de la 
frontiera cu Grecia, precum ș; 
de-a lungul flvoăbu 
desfășoară iinporran.ic concent-^: 
armate ale forțelor militare turcești.

NEW YORK S (Age. p... — 
La 7 august, in cu.-..
Consiliul de Securitate a relua* 
dezbaterile în legătură cu irre - 
dentele din golful Tonkin.

Președintele Consiliului de 
Securitate pe luna augu«i. 
Siebert Niajsaa (Norvegia), a 

' anunțat că, în urma consul u.- 
rilor avute. hotfrft ca re
prezentanții R.D. Vietnam ?- 
Vietnamului de sud să re in
vitați sa-și exprime punctate 
de vedere, sub lorma pe eare 
o vor prefera- La ședință au 
luat cuvîntul repreacn ar:..
R. S. Cehoslovac- Fra.Vs
S. U.A. «i U.R.S-S. Hz<- 
(Cehoslovacia) a deelai a 
„guvernul R. S Ceho 
condamnă eu hoîârir* 
alunea 
S.U.A. 
nam“. 
ța) a

CAIRO. — La Cairo s-a des- 
.'r.ii, sub auspiciile Bibliotecii hi* 
liouale egiptene, expoziția rom;- 
Hâ de reproduceri 
pictoiuțui Nicolae 
de filatelic.

Brazzaville : 
tineretului congolez.

BRAZZAVILLE — Li Braczr- 
vil'c s-au încheiat lucrările Cc::- 
gresițluț tineretului congelez. Par- 
tiripauții h congres an adoptat a 
hotărî re eu privire la crearea unei 
organizații unice de tineret a Re- 
pcbiicii Congo (Bi'VLzazille). Noua

t

hi Consi'iiui Ewnonifc

si Social al 0. N. 11.
GENEVA 8 (Agerpres). - 

Comitetul Economic al Consk 
liului Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat vineri seara 
cu o majoritate de voturi o 
rezoluția prin care se preco
nizează crearea „în cadrul 
O.N.U. a unei instituții specia
lizate pentru dezvoltarea in
dustrială și ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare, precum 
și pentru promovarea și acce
lerarea industrializării1'.

Rezoluția cere secretarului 
general al O.N.U. „să redacte
ze un studiu privind manda
tul structura și funcțiile unei 
astfel de instituții"

Se recomandă, de asemenea, 
Adunării Generale a O.N.U. 
„să examineze această rezolu
ție în lumina dezbaterilor Co
mitetului pentru dezvoltare 
industrială, a recomandărilor 
Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare, a discuțiilor din 
cadrul Consiliului Economic ?i 
Social*.

în ședința de noapte. Comi
tetul Social al Consiliului Eco
nomic și Social a adoptat, de 
asemenea, cu majoritate de 
voturi o rezoluție prin care se 
recunoaște înfrățirea între 
orașe cu un „mijloc de coope
rare mondială “.

Rezoluția cere O.N.U. 
U.N.E.S.C.O. să faciliteze 
frățirea unui tot mai mare 
măr de orașe în 1965.

Cu aprobarea acestor rezo
luții Comitetul Social al Con
siliului Economic și Social și-a 
încheiat lucrările.

în- 
nu-

V.tXA — U ‘ 
z ivm toc a KLape 
deschiderea Tîrrafcr boc 
«1 pHxriceic-

Tugd z te tete 
Bodc. aurostrai »
construcțiile' ri
Schleinzer. nuxistrz: 
și silvicultura.

La deschiderea 4 70c-
îidpat și o tegKie IMÎ^ C=a- 
dusl de Minai Secer, z-u.- .
economiei forestiere, care « 2- 
flă intr-o vizită in Au»tr.a_ _i 
invitația miausttuhn agricol»: 
și silvicultori

Recent, capitala Togo-uiui, 
Orașul Lome, a găzduit confe
rința țărilor producătoare de 
cacao din Africa și America de 
Sud. Agențiile occidentale de 
presă relatează că participanta 
la conferință au revendicat 
prețuri mai bune pentru cacao, 
preconizind totodată și un con
trol mai eficient asupra pieții 
internaționale. La lucrările con
ferinței au luat parte reprezen
tanți ai țărilor africane Togo, 
Ghana, Coasta de Fildeș, Ca
merun și Nigeria, iar țările A- 
mericii de Sud au fost repre
zentate de Brazilia. De fapt, 
conferința este una din nume
roasele manifestări revendicati
ve ale țărilor producătoare, în 
scopul stabilirii unui preț con
venabil pentru cacao.

Producția mondială a acestui 
produs este foarte mult inlluen- 
țală de o serie de iactori me
teorologici. in anul 1960 s-au 
recoltat 900 000 tone, iar un 
an mai tîrziu a ajuns Ia 
1 167 000 tone, ca apoi In anii 
următori, 1962 și 1963 produc
ția să iie In scădere datorită 
degradării culturilor de cacao 
ca urmare a ploilor excesive. 
Ziarul „Les Echos1' arăta că 
deși prețul la cacao are ten
dința de urcare, totuși aceasta 
are Ioc în condițiile unei mari

CONGO

Ufllinaâ hplfl? litre r

si trapei? §user

r •» Ga» 
r

pAaadati

După conferința
la Lome

fluctuații, care nu oaurone .• 
ritmul sporului de
Este știut faptul că peni— ■ 
parte din țările conxx^acri 
care se opun unei i'.cb. nLr, : 
prețurilor — caccoa ade oumes 
o băutură aromată ii 
care prin comercialilore. c= . - 
ne o sursă Importantă de be 
neiicii.

Pentru țările t
insă, 'ace3t produs reprtzxii 
una din principalele lor bogă
ții, de care. în condițiile or . 
comerț reciproc avanteics. de
pinde dezvoltarea lor econo
mică.

Țările producătoare, interese
le in mod direct în fixarea 
unor prețuri judicioase care si 
le ferească de fluctuațiile pee- 
ții, au ceru! un acord pentru 
un preț constant aproape de 

Comentariul zilei

tuiul său. Acest produs ocupa 
un Joc principal ș» in exportul 
oilor țâri cum sini Nigeria 
Coasta de Fildeș. Camerun. Ca 
urmare a inslabiiilății prețui 
ior mondiale pe piața ce eccoc 
economia acestor țări a avut 
moli de suferit-

Citind pe delegatul Ghone. 
in ultima Conferință inlemrio- 
:aJi pentru cacao de ia Geneve 

l tinută sub auspiciile O-N.U. șt 
F.AX).) ziarul „Tirr.es* relele 
ci in timp ce exporturile ffbc- 
..eze de cacao au crescut cu 3 
la sută, veniturile ce pe urm 
exporturilor au scăzu: cu 3 la 
sută. Ziarul citat sublinia kptul 
că „țările producătoare au ce
rut să se creeze cond-ții Ostie! 
ca veniturile să sporească o 
dată cu exporturile pentru a 
• t.’r.ule dezvoltarea economi
că*. Contenii nd revendicările

ccu gi u ne 
de_

Idnerarâk lor alcătuiesc o re- 
■ cuprinde in ochiurile sale 
aiurai continentelor. Filar- 
de Stat „George Enescu" 

±2 București a cutreierat Europa 
in lung și in lat. La bordul ima- 
Z-iwrukn vehicul al orchestrei 
simfonice bucureștene s-au adunat 
;a ultimă ani zeci de mii de ki
lometri, infinit mai mult decît în 
toate deceniile anterioare. Iar în 
cartea ei de aur, izbînzile s-au în
scris in majuscule, purtînd semnă
tura celor mai exigenți critici mu
zicali și aducînd ecoul aplauzelor 
entuziaste ale ascultătorilor cu 
cele mai variate gusturi.

Pe drumuri lungi și presărate 
cu aceleași flori ale succesului au 
mers și alte colective artistice din 
patria noastră. Dînd glas demni
tății umane pe care o arată în 

țărilor producătoare, ziarul 
„Nene Zărcher Zeitung" relata 
că problemele ridicate prezintă 
un aspect al ,evoluției pline 
de contradicții dintre prețurile 
plătite pentru importuri și ve- 
rJiniile îeaUzate în urma ex
porturilor de către țările în 
cum de davoiiare. In continua- 
:e. ziarul arăta că nemuitumi- 
. ea tărijor producătoare este 
usC^cclă „intiucît prețurile 

ortXkiselOT imite importate de 
xeelea, indiiereni dacă este 
.orba de bunuri capitale sau 

de consum, au crescut 
be JttnKKinență după război'1.

Aoeefriarea condițiilor pe 
zare țările consumatoare în- 
cearci st le impună țărilor 
zixuzâioare ar însemna că a- 
nxnci cînd se va ajunge la o 
recoltă soorită. neiniiuențată 
de czjcrrdtăfi, producătorii să 
na eîM nici un fel de garanție 
care st-i ferească de noi re
duceri masive de prețuri, ln- 
tUnirea de la Lame ca și cec 
cere va urma în septembrie la 
Rio de Janeiro au ca scop înlă
turarea unor practici învechite 
care sâ permită desfășurarea 
unnt comerț internațional larg, 
bazai pe egaiiiaie fi avantaj 
reciproc.

IOAN TIMOFTE 

..a. derar.crai Oedipul enescian 
?au plutind pe aripile coregrafice 
a-c lebedelor lui Ccaixovaki, cîn- 
Uitțri fî balerinii Teatrului deO- 
peră și Bale: din București au fer
mecat publicul francez, italian și 
sovietic. Goldoni, Gogol și Cara- 
r iie au făcut pe spectatorii de la 
Veneția. Paris și Moscova să rtdă 

rz_- y? să reflecteze!), ascultînd 
- eswteerele replici rostite în ro- 
stecșee ee actorii Naționalului 
Sacz*e~«ean. In vecinătatea pira- 

la Cairo și în plin bazin 
al Ruhî-ullii. în Repu- 

Seralâ Germană. Țăndă- 
ci și nefnsuflcțiții dar atît de viii 

sd cc-jeet de la Teatral de păpuși 
nurksKte au văzut în egală 

■rissră pe cei mici și pe cei mari.
Un toc aparte ?! ocupă călâto- 

r.Je intreprjise ce ansamblurile 
c* czncce si diBsari populare, 

. . : .2: verr.ic
’r .kă tokior rcminesc din Extte- 
-d Orient al țărmurilor chineze 

.- ‘e Pidiicuh» pini în Extremul 
Occident al fr -aae>j-olui american, 
dha Sfada P*** b» Țara Galilor, din 

pină în Cipru, din Republica 
râ Deatoerară Coreeană pin a 

La Opra. Premii, medalii și nenu- 
>Ltmc au incunur.at pai-

. za-’ca acastra li cele mai diver- 
: iatemarionale de an-

e-.-.șe/e yș^ciacole prezentate de ansamblul „Rapsodia romînă' 
peste hotare

sambluri folclorice profesioniste 
ssu de amatori.

Pe afișele celor mai mari săli de 
concerte și teatre de operă ale lu
mii au apărut cu insistență în ul
timii ani numele artiștilor Romî- 
□iei populare. Sub bagheta lui 
George Georgescu au cîntat or
chestra simfonice din U.R.S.S. și 
Statele Unite, din Cehoslovacia și 
Ejveția, din Franța și Ungaria. 
Comenrînd sltimcle sale concerte 
din Berlinul Occidental, ziarul 
.Der Tagesspiegel" sublinia că „la 

pupitrul unuia din cele mai bune 
orchestre contemporane, dirijorul 
romîn s-a vădit a fi una din cele 
mai impresionante personalități 
ale vieții muzicale contemporane". 
Este doar o voce dintr-un cor 
unanim de elogii, aduse pretutin
deni marelui nostru dirijor.

„Succesul lui Hcrlea în fața di
ficilului public al Scalei din Mi
lano capătă o rezonanță deosebită 
dacă ținem seama de faptul că a 
fost obținut pe o scenă unde 
același rol (al lui Figaro — n.n.) a 
cunoscut interpretări de neuitat, 
printre care aceea a Iui Tito 
Gobbi". Opinia criticului Roberto 
Zanetti a fost confirmată de cea a 
conducerii celebrului teatru de 
opera italian, care I-a reangajat pc 
baritonul romîn pentru a cîiița în.. 
spectacolele sale. Dincolo de A- 
tlantic, la „Metropolitan Opera 
House" din New York, Herlea a 
repurtat același triumf. „Publicul, 
criticii, precum și colegii săi inter
pret au manifestat un enturiasm 
imposibil de calificat altfel decît 
fără margini", transmitea cu acel 
prilej ziaristul american Cari Mar- 
zani.

In emisfera austria, la Monte
video, capitala Uruguayului, mez- 
zosoprana Zenaida Pally a stîrnit 
admirația unui public familiarizat 
cu cele mai prestigioase nume ale 
bel-canto-ului european și ameri
can. Iar pe malurile Visttilei, apre
cierea acordată cîntăreței noastre 
a fost la fel de fără rezerve lauda
tivă ca și pc malurile lui Rio de 
la Pkta : „Cu un glas perfect, a- 
proape ideal, curat și de neobiș
nuită sonoritate Pally este și o 
actriță remarcabilă', scria cotidia
nul polonez ,2yâe Warszawy".

A interpreta rolul titular din 
„Carmen" în patria lui Bizct este 
un redutabil examen. Ia care au

Proteste împotriva atentatului
asupra lui

LA PAZ 8 (Agerpres). — Aten
tatul săvirșit la 6 august împo
triva bâ Juan Lechin, cu cîteva 
ore înainte ca el să părăsească 
postul de vicepreședinte al Boliviei, 
a suscitat, potrivit agenției France 
Presse, o reacție violentă în toată 
țara. Federația, minerilor a hotă- 
rit să declare o greva de 48 de ore, 
iar diverse partide politice și Cen
trala sindicală boliviana au adop
tat moțiuni de protest. 

capotat multe din gloriile interna, 
ționale ale teatrului de operă, Ele* 
na Ceinei însă Va trecut cu un 
succes răsunător, care a. întrunit 
sufragiile celor mai temuți cronic 
cari muzicali ai Parisului. La Bel
grad, unde solista noastră a cin* 
tat în aceeași opera, ziarul „Poli- 
tika" sintetiza părerea tuturor ce
lor ce au ascultat-o, scriind : „lata 
o veritabilă „Carmen", așa cum 
extrem de rar ți-e dat să întîlncști 
pe vreo scenă 1"
" împrejurările mi-au permis șă a- 
sist personal la debutul în cîteva 
țări — Franța, Anglia, Suedia etc. 
— al unora dintre instrumentiștii 
noștri de frunte : Ion Voi cu, Var 
lentin Gheorghiu, Radu Aldulescu, 
Ștefan Gheorghiu. Am cunoscut 
astfel îndoiala impresarilor și a 
organizatorilor de concerte, scepti
cismul lor față de perspectiva 
succesului unor artiști tineri și ne- 
consacrați. „E foarte greu să te a- 
firmi la noi, spuneau dînșii, pe 
aici se perindă atîția 1". Dar iată 
că foarte-greul a fost realizat, spre 
stupoarea prudenților și neîncre
zătorilor impresari. Sălile „Ga- 
veau" și „Pleyel" din Paris, „Ro
yal Albert Hall" și „Royal Festi
val Hali" din Londra, „Conzert- 
huis" din Stockholm ca și multe 
altele, s-au dovedit neîncăpătoare 
pentru cei doritori Sâ asculte pe 

violoniștii, pianiștii și violonceliș- 
tii romîni. Și, bineînțeles, pro
punerile de revenire în aceste țări 
s-au făcut foarte stăruitoare.

Lista celor care au dus departe, 
peste hotare, mesajul de la sine 
grăitor al artei noastre este mare 
și se mărește pe zi cc trece. Mir
cea Basarab, Mihai Brediceanu, 
Egizio Massini și alți dirijori au 
condus orchestre de veche tradiție 
în numeroase capitale, impunîndu- 
se prin cultura lor muzicală, prin 
virtuozitatea interpretativă și prin 
rafinamentul lor stilistic. Laureat 
al concursurilor internaționale 
„Ceaikovski" din Moscova și 
„Marguerite Long-Jacqucs Thi- 
baud" din Paris, Ștefan Ruha a 
concertat pe îndepărtatele melea
guri ale Japoniei. La Copenhaga, 
ca și la Leipzig, Dan lordăchescu 
s-a impus prin măiestria sa de in
terpret al liedurilor. La Praga, 
Arta Florescu a cucerit auditorii 
prin „tonul său ljber, curgător, 
prin amploarea uluitoare a glasu
lui ei, prin naturalețea și sponta
neitatea darurilor sale" (dr. Vla
dimir Stepanek). La Roma — Li
nei Liciu și Gabriel Popescu... La 
Djakarta — Valentina Massini. La 
Bruxelles — Ionel Budișteățw... La 
Detroit — Angela Moldovan.

Și alții,..cîți alții încă '. VtTsțp.ici, 
tineri și foarte tineri, cu ani de 
experiență în urma lor sau lansați 
de curînd, cu toată forța de 
impulsionare, a talentului lor, pe 
orbita cu âSvărat circumterestră a 
faimei, ambasadorii artei noastre 
interpretative slujesc, indiferent, 
de generația căreia îi aparțin, in
diferent de domeniul căruia s-au 
consacrat, același țel măreț : spo
rirea prestigiului în lume‘al Re
publicii Populare Roinîne.

Sînt artiști ai poporului. Nu, nu 
e vorba aci de titlul de qnoare ce 
distinge pc cei cîțiva care au a- 
tins culmile măiestriei, ci de filia
ția reală, care face din toți, fiii 
recunoscători ai poporului nostru. 
Ai poporului care i-a crescut, i-a 
educat, le-a creat condițiile pentru 
optima lor dezvoltare, — altele 
decît „erau pe atunci" —, ai po
porului mîndru și liber caic se 
pregătește, muncind cu sîrg, pen
tru marea lui sărbătoare a celor 
douăzeci de ani de viață nouă.

NICOLAE MINEI

J. Lechin
P£ de altă parte, agențiile de 

presă scrin că nu se știe unde se 
află in prezent Lechin. Secretarul 
său, Alberto Lopez, a lăsat să se 
înțeleagă că el a fost arestat. Au
toritățile au dezmințit acest lucru, 
și ele încearcă șă arunce vimt a- 
tentatului asupra lui Lechin, afir- 
mînd că ar fi vorba de un incident 
provocat chiar de el.



Cu acad. G. OPRESCU despre

PEISAJ (Vi)
Tonitza • Iser • Petrașcu • Pallady

e aflăm în una 
din sălile Muzeu
lui de Artă al 
Academiei R.P.R. 
alcătuită prin co
lecția impresio
nant de bogată

a academicianului G. Opres
cu. Discuția despre contri
buția pictorilor Tonitza, Pal
lady, Iser, Petrașcu, la dezvol
tarea peisajului romînesc, este 
întreruptă din cînd în cînd 
pentru exemplificări cu origi
nale expuse în muzeu. Reți
nem astfel o vedere din Iași 
și un parc „Grădina Bălcescu- 
lui“ aparținînd lui Pallady, o 
„Iarnă" a lui Petrașcu sau flo
rile lui Tonitza.

— N. TONITZA, primul din
tre pictorii la care ne vom re
feri azi, — și-a început relata
rea prof. Oprescu—are o via
ță relativ scurta, care se ter
mină înaintea celorlalți con
temporani. îl vom aborda pri
mul pentru aceasta, și pentru 
că el este cel mai aproape de 
grupul tratat în convorbirea 
precedentă, apropiere datora
tă admirației acestuia pentru 
Luchian și ecourilor pe care 
arta lui Luchian le-a avut în 
opera sa.

Tonitza este o natură inte
resantă. El mînuiește cu a- 
ceeași ușurință și pricepere 
penelul și condeiul criticului. 
Proza vehementă a Iui Tonitza 
oferă celui interesat o vede
re, n-aș spune obiectivă, dar 
destul de competentă asupra

sau de ironie nu mai.este pre
zentă direct în tabloul pictat. 
Iser a călătorit mult, peisa
jele sale sînt rodul acestor 
peregrinări. Lucrînd în Spa
nia, a creat interesante aspec
te ale vechilor orașe spaniole 
Burgos, Toledo, Avilla. In 
timpul studiului și apoi al 
prieteniei cu artiști ce vor de
veni mai tîrziu celebri repre
zentanți ai așa-numitei ..școli 
pariziene", Iser a creat peisa
je inspirate de aceste locuri. 
Interesant de remarcat este 
faptul că atîta timp cit a stat 
în Spania a lucrat numai pei
saje. Abia întors în țară, sub 
nostalgia călătoriei făcute, va 
transpune în culori figuri 
umane, inspirate însă de mo
dele romînești pe care le va 
costuma spaniolește.

Iser a fost un excelent 
foarte personal desenator,
a trecut la pictură, pornind de 
la desen. A practicat, de a- 
ceea, de multe ori un desen 
în tempera, pe care pentru 2-’ 
face strălucitor prin colorit îl 
vernisa. In această tehnică, el 
a lăsat opere însemnate și în 
peisaj (de multe ori în cele cu 
care venise din Spania). Din 
peisajele inspirate de aspecte 
ale țării noastre se impun cele 
pictate în Dobrogea.

Cel de-al treilea artist de 
care aș dori să ne ocupăm, G. 
PETRAȘCU, este, spre deose
bire de Iser, un mare amator 
de peisaje. El a purtat o dra
goste și admirație nețărmuri-

Și
El

Peisaj

artiștilor contemporani și a 
societății în care a trăit, a- 
vînd, totodată, meritul de a fi 
privit de pe poziții critice lu
mea în care și-a trăit viața.

Tonitza este moldovean, cum 
moldovean fusese Luchian. 
cum moldoveni sînt Pallady 
și Petrașcu. Moldova însă, în 
afară de unele repercuții ale 
peisajului și lumii sale în su
fletul lor, n-a luat parte ma
joră în formarea acestor ar
tiști, fiindcă instruirea și-au 
făcut-o fie în străinătate — 
unii — fie în București, și apoi 
în străinătate — alții. Tonitza. 
de pildă, își va petrece anii 
formării sale artistice un timp 
la Munchen, apoi doi ani la 
Paris. întors în țară, el se va 
stabili mai întîi Ia Iași, oraș 
în care își va desfășura cea 
mai mare parte a activității 
sale după un timp petrecut în 
București. El n-a fost numai 
un peisagist; o mare parte din 
opera sa a fost consacrată fi
gurii umane sau naturii moar
te. Peisajele sale amintesc, 
prin armonia delicată a colo
ritului, pe Luchian. Cele mai 
multe dintre ele au luat naș
tere mai ales în Dobrogea, la 
Mangalia, dar printre peisaje 
se găsesc și vederi bucurește- 
ne din acele locuri ale Capi
talei pe care le iubise Ia vre
mea sa și Luchian. Tonitza a 
murit tînăr, iar ultima parte 
a producției sale a fost in
fluențată de o boală lungă 
care i-a modificat felul de a 
picta.

Cu totul opus lui Tonitza 
este I. ISER, în primul rînd, 
un pictor al omului. El a în
ceput ca desenator satiric și 
ceva din spiritul în care erau 
desenate figurile oamenilor în 
asemenea lucrări va persista 
în tot timpul activității sale, 
chiar și cînd ideea de critică

tă Iui Grigorescu. Va între
prinde călătorii în Bretania. 
chiar în orășelele pe care Ie 
cunoscuse Grigorescu. și-și va 
alege ca subiecte străzile în
guste și întunecoase. îrsâ 
deosebit de pitorești al* ve
chilor orașe, mai ales aâe ora
șului Vitre. Din Fris;^ 
Spania, unde s-a afla: o pe
rioadă de timp, a adus peisaje 
care dețin un Ioc semrify-at-'-.- 
în creația sa. A vizitat insa 
sudul orientat a parcurs E- 
giptul pînă la Aman f_ 
rește aceste călătorii vor rodi 
in creația sa. De la Vene-.i 
unde s-a aflat, de asesneseî. 
va aduce în țara o 
re foarte exactă și penoELxâ 
a palatelor oglindinau->î ' 
canale. Deși pictura lui Pe
trașcu nu este foarte iuzu- 
noasă, ea pare executată dc 
un artist cu o mare 
trie în mînuirea nuanțeScr 
cromatice. în ce privește pei
sajul romînesc, Petrașcu s-a 
oprit îndeosebi la casele pito
rești de la Sighișoara, Chnpj- 
lung. Tîrgoviște și din =?.c 
locuri. El rămîne, intr-ca 
cel mai personal dintre picto
rii din acea vreme, calitate 
prețuită atît de critica noas
tră de artă cit și de cea de 
peste hotare.

Și TH. PALLADY. ui 
din această pleiadă de înaltă 
înzestrare artistică, este ieșar. 
descendent dintr-c veche fa
milie moldovenească- După ab
solvirea liceului, se 
se să devină om de șriî-ță .* 
și început de altfel să staâce 
la Politehnica bucureșieami. 
pe care a părăsit-o iasă mă
rind ca să-I intilnim la PcL- 
tehnica din Dresda. AicL d itf 
dâ seama câ vocația sa esn: 
nu să fie om de știință, ci poc- 
tor. îi vor rămîne insă 
prima înclinație n*

ordine și preciziune în tot 
face. E greu să întilnim la noi 
o pictură în care compoziția 
să fie mai satisfăcătoare de
cît la Pallady. Să amintim 
doar că în peisaj, ca și în 
portret, chiar Grigorescu dă
dea mult mai puțină atenție 
primului plan al unui tablou, 
iar alți pictori care nu negli
jau primul plan, nu acordau 
totuși aceeași atenție tuturor 
părților unui tablou. La Pal
lady impresia este că, dintru 
început, așezarea elementelor 
constitutive ale tabloului era 
exact ceea ce trebuia, pentru a 
satisface și ochiul și inteli
gența privitorului. Dintre ar
tiștii de care ne ocupăm azi. 
nici unul n-a executa: mai cu 
drag și mai multe peisaje de
ci: Pallady. Pietonii a execu
tat în tinerețe admirabile ve
deri din Iași. Locuind o vre
me Ia Paris, unde a avut pri
lejul să fie in apropierea și 
chiar prieten al multcr pictori 
prezenți in atelierul tai Gus
tave Moreau, care ajunseseră 
să ocupe intr-o largă 
atenția amatorilor ceartă d± 
acea vreme fiind cunoseuți 
sub numele de (prove
nit din dragostea pedni co
lori striden^k Paîlady — ceși 
a rămas în bune raporturi cu 
o seamă dintre ei. mai aSes cu 
Matisse — grație terr^y/'g- 
raentului și însușirilor sale 
dobîndite in țară, va rier.inr 
credincios unei arte extrem 
de rafinate, dar cu un puter
nic caracter realist. El va crea 
numeroase peisaje fie <fin 
Franța, fie din țâră după ce 
se va reîntoarce. Pallady este 
un nume mare în aria noas
tră și de aceea pe drept cu- 
vînt trebuie să Ce pus alături 
de cei mai de seamă repre
zentanți ai picturii romînești.

însușirile sale deosebite iz
vorau nu numai din darul 
natural, înnăscut dar și din 
înalta și rafinata cultură pe 
care o poseda. S-ar putea 
spune că Pallady a fost unul 
dintre cei mal instruiri și so
lid cultivați pictori ai noștri.

— Cu aceasta, tovarășe pro
fesor, drumul peisajului romi- 
nesc ajunge m pragul unor 
înnoiri pe care le va determi
na noua orînduire ce se naște 
și consolidează în anii de 
după Elibercre. Fîrește. in 
convorbirez urmă&are rom 
avea prilejul să urmărim c«m 
filonul bogatelor tradiții pic
turale româseșCi pe cere «i 
îe-<fi preznUZ if* tfiseșCe m* 

b£e ezppean m it tX4 
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-- odc/d (a cita oară?) frumusețea, litoralului este surprinsă. în obiectivul fotografic

«ELfi compozitori in construcția 
cap.e lucrări destinate teatrului

viitoare pe ecrane
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jer.c crestor opere (alături de „O 
FOeSie c: Paști" de Al. Zirra, „Kir la- 
r-;ri de S. Drăgoi) — istoria muzicii 
.-rdlreju c consemnai drept lucrări cu 

reprezentative comedia muzicală 
.O jsoapte furtunoasă a lui P. Constan- 
ssDtsc-- si crama muzicală „Năpasta" a 
Zis Seri- DrcgcL

toaa eratJor Iui Caragiale l-a atras 
-u azu'ogm—zz pe P. Ccz.stantir.escu. In 
nS <■ clțira ani, prezentîndu-mi iz- 

ezzsedîei sale muzicale, compo- 
lai orala cu» in „Ploieștiul na- 

sxr « t±x=î ocesecri personajele iu5 Ca- 
rupzzje. str pe băncile liceului, ia numai 

ce Jocul în care s-a 
snsreje acriilor, a sorbit cu ne-

*4

Afișele bucureștene și clujene, men
ționează adeseori și o altă operă inspi
rată de Caragiale — drama muzicală 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi. Incerclnd 
să demonstreze vastele posibilități ex
presive ale cîntecului popular romînesc, 
S. Drăgoi purcede în jurul anilor 1925— 
1927 la tălmăcirea muzicală a „Năpas
tei" care corespundea din plin cerințelor 
dramei muzicale contemporane.

„.„Cineva de departe, de nicăieri, ci
neva din Banat — ivit fără gutorizație, 
și cățut ca din cer a scris — dacă șe 
poale —r pentru muzica europeană — o 
primă operă romînească, egală dintr-o 
dală cu operele vii. Noutatea emoțio
nantă a supărat< Avictitudinite organi
zate s-au simțit jignite. In mgrele întu
neric, cine a îndrăznit să aprindă o 
lampă ?"

In aceste cuvinte, înserale la S oc
tombrie 1928 în „Bilete de papagal" —• 
— Tudor Argheri, reflecta dragostea, cu 
care poporul nostru a încdrfjtlrai- din 
primul moment una dintre cele mai rc- 
narcnbîie creații lirice romînești, ce 
ccJcrecză desigur mult din succesul ei, 

“■eraisa ezmgxiiiețti din cere s-a ins-
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@ Vară în nordul sălbatic
Producție a studio

urilor suedeze, filmul 
„Vaj-â yj. nordul sălba
tic^ îșî desfășoară ac- 
țiunpâ în cjidjul pito
resc tiin nordul peninj 
suTeț Scandinave.

Scenariul este sem-

nat de Per Olaf Ek
strom și regia de Las
se Werner și Bertil 
Haglund.

în rolurile principa
le Ulf Sfrumberg, 
‘Nils Jacob -și Brigitta 
•Nilsson.

• Căliți în îoc

• Cercel rorbilor

Caleidoscop * Caleidosco

auzite

furtunilor
fi capabile

• întuneric în plmă zi

ce inginerii 
xLt Lexajjrzd as csre încape intr-o 

Crește

Vestitorii

- Regizorul polonez 
■Jerzy Passendorfer, 
•realizator a numeroase 
filme prezentate Ia 
noi (printre care „A- 
tentatul", „Sentința sd 
va da joi" etc.), a rea-

lizat îiljnul „Căliți în 
foc" după scenariul 
lui Wojciech Zukron- 
Ski.

în rolul principal ; 
Stanislaw Mik’ulski.

xa or <

ta turuj

ir va fi purtat 
ai de iemei. ci 

Es£e vorba de un 
tniatură, mar-

< Rebelul magni&g
Viața zbuciumată a 

lui Ludwig van Beetho
ven ne este redată de 
filmul „Rebelul magni
fic’, producție Walt 
Disney.

Interpretul rolului 
Beethoven es!e acto-

Cari Boehm, pe 
l-am mai văzut

în filmul „Căsnicia 
doctorului Denwitz".

Pe generic mai în- 
tîlnim actori ca : Giu
lia Rubini („Patru pași 
în nori"), Desny Ivan 
(„Lizip Mc Kay", ,,O 
viață'), și Grimm Oli
ver („Tatăl meu, acto
rul").

u este vorba aici despre zborul — aii: de caranc- 
ristic — al pescărușilor, în preajma furtuna. rr*-» des
pre manifestările altor vietăți care prevăd aprofeeres 
uraganelor, deși. Ia baza acestor reacții b*olog?ee 
așa cum vom vedea în continuare, aceleași feruor. — 
naturale. Este vorba despre acul indicator al ur 
aparat care înregistrează cu obiectivitate _ ■

atmosferice de felul celor amintite, permițînd navigatorilor sr.. 
lor care lucrează în agricultură să ia toate măsurile de preca 
care se impun.

Pe ce se bazează însă funcționarea unor asemenea aparai 
căror utilitate nu se limitează la domeniul restrins al preve; 
timpului ?

Cu aceasta pătrundem într-un capitol relativ nou al acusu: 
cel al infrasunetelor — adică al acelor vibrații sonore care, av -- 
o mare lungime de undă și o frecvență scăzută (de mai puțin : 
15 perioade pe secundă) nu pot fi auzite de urechea omeneas - 

Este interesantă însăși ideia de bază de la care a pornit studiul 
infrasunetelor. Care este soarta unei surse sonore — s-su gins.: 
oamenii de știință — care-și răspîndește în aer vibrațiile acustice 
Sau, mai precis : ce se întîmplă cu aceste vibrații după ce au f:s: 
emise ?

Să luăm, de pildă, cazul exploziei unui pneu de automobil. Zg - 
moțul produs se propagă în aerul înconjurător eu o anumită vi
teză. însă, în funcție de distanța Ia care se propagă, inter.sitari - 
sa slăbește. Concomitent, vibrațiile sonore se transformă treptat 
în altă formă de'energie — în căldură — ceea ce contribuie sim
țitor Ia „ștergerea- zgomotului.

Transformarea energiei vibrațiilor sonore în căldură r.u este m- 
tîmplătoare. Ea depinde de frecvența vibrațiilor acustice.

Ce se întîmplă însă cu acele vibrații acustice care, avînd o frec-

zoî fi auzite 
deosebit, 

proporțiile, unei 
iște crainici care, 

a unor.impor-

înregistrarea infrasunetelor dă posibilitatea — între altele — a 
prevederii cutremurelor. Studierea infrasunetelor a arătat că 
-efectele" sonore ale unui cutremur furnizează date mai precise 
asupra intensității globale a acestui fenomen decît clasicele seis
mografe. Intr-adevăr, în timp ce aceste aparate nu oglindesc decît 
deplasarea locală a punctului de pe pămînt pe care se află ele si
tuate, infrasunetele oferă posibilitatea aprecierii presiunii sonore 
intr-un anumit Ioc, presiune care măsoară în chip fidel depla
sarea medie a scoarței terestre pe o largă suprafață.

Paa^ că 
acum pe aceasza cate e» 
de unde intrasenore pre-ve?» 

s? * ■S**1. ty—sâ defimitez 
men, cercetătorii au ajuns la 
foarte înalte ale atmosfere 
geomagnetice

Apoi. cercetătorii au conc 
probabil — în exclusivitate 1 
să imprime mediului atmosf 
dice — vibrații sonore — ce 
îndepărtată regiune, a cărei cerce: 
dificilă și costisitoare, se face _au2

Oamenii de știință au reușit să creez ape care — folo
sind proprietățile infrasunetelor — le folosesc vitatea prac
tică de zi cu zi. Un asemenea aparat este și semnalizatorul de fur
tună care, instalat pe bordul vapoarelor, anunță apropierea aces
teia cu 15 ore mai înainte de dezlănțuirea ei.

Numeroase sînt domeniile de activitate in care sir.t folosite as
tăzi aparatele bazate pe înregistrarea sau producerea infra sunete - 
lor. Meteorologii, bazîndu-se pe însușirea infrasunetelor de a fi 
reflectate în mod diferit — în funcție de densitate — de masele de 
aer cald sau rece, folosesc aparate care, recep;ion:nd și amplifi- 
cînd aceste unde, contribuie Ia stabhirea mișcării aerului atmosfe
ric. La rîndul lor. geologii utilizează o aparatură care — înregis- 
trînd undele infrasohore produse cu ajutorul unor explozii mi
niaturale și reflectate deosebit de regiunile cu densități diferite 
din adîncul pămîntului — permit detectarea zonelor din sol cu- 
prinzînd bogății minerale.

Și, pentru a încheia cu un ultim și semnificativ exemplu, să 
amintim despre folosirea înregistrării undelor infrasonore ale ini
mii de către medicii cardiologi — ajutor de seamă în stabilirea 
unui diagnostic judicios, ca și în urmărirea eficacității tratamen
tului. Exemplu care sugerează din plin varietatea sectoarelor de 
activitate care beneficiază de roadele cercetărilor din domeniul 
vibrațiilor infrasonore.

Dr. Ad. I. SERGHIE
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I In studioul „Hunnia" 

din R. P. Ungară s-a 
realizat după romanul 
„Păsările au tăcut' al 
lui Boris Palotai, fil- 

i mul „întuneric în plină

Scenariul si regia 
sînt realizate de Zol- 

tân Fabri. Interprets : 
Lajos Băști IlonaI


