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LUCEAFĂRUL
P O E Z I
R O M ÎN
La 75 de ani de la moartea mare

lui Eminescu, glasul vibrant al poe
ziei sale este mai viu ca oricînd în 
inimile noastre. Ca și la centenarul 
nașterii, îl sărbătorim acum în mod 
deosebit. Pe baza unei Hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, între 5—15 
iunie, se desfășoară „Zilele Mihail E- 
.ninescu“, are loc o sesiune festivă 
comună a Academiei R. P. Romîne 
și Uniunii Scriitorilor, se deschide 
expoziția „Eminescu“, apar noi edi
ții și studii, se organizează nenumă
rate simpozioane, conferințe în în
treprinderi, instituții, școli, case de 
cultură, cluburi și cămine culturale, 
spectacole, festivaluri de poezie. 
Sînt semne de cinstire ce reflectă 
dragostea nestinsă a poporului față 
de acela care a fost cel mai strălu
cit poet al său ; ele se înscriu pe li
nia vastei și permanentei activități 
de răspîndire șl valorificare a operei 
sale în țara noastră. După cum se 
știe, cele două decenii care s-au 
scurs de la eliberare i-au adus lui 
Eminescu cel mal profund omagiu 
ce poate fi oferit memoriei și crea
ției unui scriitor : tirajele de ordinul 
sutelor de mii și al milioanelor de 
exemplare, întrecînd de mai bine de 
zece ori tot ce se tipărise în cele 
șase decenii anterioare. Opera sa 
este o inepuizabilă sursă de medita
ție pentru urmașii lui în ale poe
ziei, compozitorii de azi găsesc în- 
tr-însa motivele unor noi lieduri, 
poeme simfonice, balete, cei mai va
loroși artiști plastici își încearcă ta
lentul în a o ilustra ori în a ciopli în 
piatră figura inspirată a poetului.

Mihail Eminescu a exprimat în 
versuri neegalate bogăția sufletească 
a poporului, delicatețea, înțelepciu
nea și generozitatea sa, sensibillta- 

ca la tot ce e frumos. Nimeni, în 
..itératura noastră, n-a cîntat ca el 
„Marea și cu rîurile, r/ Lumea cu 
pustiurile, / Luna și cu soare
le, I Codrul cu izvoarele". Nimeni 
n-a închinat versuri atît de patetice 
iubirii, și naturii atît de înaripate 
melodii. Intr-o rară sinteză artistică, 
poezia eminesciană reunește cutezan
ța inspirației și forța cugetării, ar
doarea sentimentului și probitatea 
unei conștiințe adînc frămîntate de 
luptele, năzuințele și durerile vea
cului său.

Genial poet național, Eminescu a 
fost legat strîns de poporul său, i-a 
cunoscut viața îndeaproape, a trăit-o, 
l-au întristat suferințele lui, a as
cultat „sara pe deal“ jalea buciumu
lui, a simțit bucuria odihnei sub frun
zișul teiului prieten. S-a aplecat spre 
creația populară ca spre un izvor 
veșnic al poeziei, a cules și pre
lucrat folclorul, sorbindu-i dulceața 
și amarul, pătrunzîndu-se de ritmu
rile și intonațiile sale. în poeziile 
lui Eminescu auzi ecoul doinei și 
dezmierdarea cîntecului de leagăn, 
murmurul sfătos al basmului și clo
cotul legendelor din bătrîni. însu- 
șindu-și ca pe o sevă dătătoare de 
viață comorile viersului popular ro
mînesc, el s-a ridicat la cele 
mai înalte culmi ale artei poe
tice moderne. Străbătute de fierbinte 
patriotism, unele din cele mai emo
ționante pagini ale lui Eminescu glo
rifică bătăliile purtate de poporul 
nostru pentru libertate, evocă cu 
nemărginită mîndrie valorile cultu
rii romînești. In avîntate versuri ti
nerești, ca și în meditațiile filozo
fice, care-i încununează opera, gîn- 
durile poetului se îndreaptă cu dra- 

I 'oste statornică spre țara sa, căreia 
hi dorește : „La trecutu-ți mare, 
mare viitor

Poetul a urmărit cu viu
teres lupta acelora pe care-i zu
grăvea ridieîndu-se sub „flamura 
cea roșă cu umbra-i de drep
tate“ și a dat o expresie păti
mașă chemării proletare : „Zdrobiți 
orînduirea cea crudă și nedreaptă, / 
Ce lumea o împarte în mizeri și bo- 
gați". El a găsit, în poeziile sale cele 
mai cunoscute, ca și în alte scrieri, 
accente tulburătoare pentru a stig
matiza venalitatea claselor „super
puse“, corupția puternicilor zilei, 
pentru a-și rosti dezgustul față de 
frazeologia politicianistă și descom
punerea morală a celor ce stăpîneau

în ziarul de azi
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(Pagină specială)
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din gospodăriile 
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• Informații din activitatea orga
nizațiilor de partid (pag. 2-a).

• Pe teme școlare : Cursurile de 
perfecționare a cadrelor di
dactice ; Lectura elevilor în 
timpul vacantei (pag. 2-a).

• Eminescu 
(pag. 3-a).

• Specialiștii 
colective 
(pag. 4-a).

ERomraai din toate țările, uniți-vâJ

Un nou tip de război de țesut

6 PAGINI

EȘTI al Academiei R

Războiul automat de țesut bum- 
■bac tip A este unul din noile pro
duse realizate de constructorii de 
mașini de la Uzinele „Unirea“ din 
Cluj. El face parte din utilajele mo
derne de țesut cu suveică, care rea
lizează o viteză de 240 bătăi pe mi
nut și are o eficacitate economică 
asemănătoare celor mai reușite pro
duse similare din străinătate.

Noul tip de război este complet 
automat. Alimentarea suveicii cu 
canete pline și schimbarea acestora 
se realizează continuu. La ruperea 
firelor de urzeală, un dispozitiv 
special oprește mașina. Sistemul 
modern de acționare elimină iner
țiile mari ale pieselor în mișcare, la 
oprire și pornire.

(Agerpres)

Ieri a avut loc la Uzinele 23 August 
din Capitală un schimb de experien
ță pe tema : „Metode bune de orga
nizare a întrecerii socialiste, de sta
bilire și stimulare a evidențiaților în 
producție”. Au participat președinți 
ai comitetelor de sindicat și ingineri- 
șefi din 43 de întreprinderi metalur
gice și constructoare de mașini. în 
cadrul schimbului de experiență, or
ganizat de Consiliul local al sindi
catelor din orașul București, s-au 
prezentat referate și s-au purtat dis
cuții interesante pe această temă, au 
fost vizitate diferite secții din uzină. 
Gazdele au împărtășit din experien
ța lor în organizarea întrecerii socia
liste între brigăzi, echipe și munci
tori individuali, potrivit particulari
tăților fiecărui loc de muncă. La o- 
țelărie se urmărește în mod deosebit

Centrul de documentare științifică

folosirea intensivă a capacității 
cuptoarelor, obținerea unor oțe
luri de calitate superioară și 
în cantități sporite, ca și reducerea 
consumului specific de materii pri
me și materiale. Altfel este organi
zată întrecerea socialistă în secția 
mecanică ușoară, unde munca se 
desfășoară individual. Aici angaja
mentele se referă îndeosebi la 
scurtarea timpului de prelucrare a 
pieselor și respectarea tehnologiei, 
în uzină este bine organizată și e- 
vidența rezultatelor în întrecerea so
cialistă. La stabilirea evidențiaților 
în întrecere, comitetul sindicatului și 
conducerea uzinei țin cont de media 
realizărilor obținute de participanții 
la întrecere. Se are în vedere, de a- 
semenea, calitatea produselor și re
ducerea procentului de rebut sub 
coeficientul admis. Sînt cîteva învă
țăminte pe care oaspeții au avut pri
lejul să le cunoască cu ocazia aces
tui interesant schimb de experiență.

in-

țara. însăși existența tragică a 
Eminescu a rămas în istorie ca un 
trist exemplu al mizeriei cu care o- 
ficialitatea burghezo-moșierească în
țelegea să răsplătească talentul, în
tr-o epocă pe care o definea atît de 
categoric faimoasa rimă a „Sărma
nului Dionis“ : „Poezie — sărăcie“. 
Decepționat de realitățile ce-1 în
conjurau, Eminescu se întorcea 
spre trecut ca înspre vîrsta glo
riei și purității, idealizînd dese
ori fără temei vechile rînduieli. în 
versurile sale răzbate, copleșitoare, 
mîhnirea de-a fi crezut sfărîmate 
orice nădejdi în mai bine.

Ne apropiem astăzi de opera lui E- 
minesçu, cu admirația și prețuirea 
profundă pe care le cultivă statul 
nostru socialist față de marile va
lori culturale ale trecutului. In anii 
de după eliberarea țării a fost între
prinsă o largă operă de editare șl 
cercetare a tezaurului eminescian, 
prin tipărirea postumelor și a va
riantelor lor, a literaturii populare 
culese și prelucrate de scriitor, prin 
apariția unor studii și comentarii 
importante pentru înțelegerea vie
ții și activității poetului, dezvăluind 
noi fațete ale personalității lui. A- 
nalîza multilaterală, științifică, a 
vieții, operei și a epocii în care a 
trăit poetul a dat posibilitate cerce
tătorilor noștri să pună în tot mai 
deplină lumină valorile nepieritoare 
ale creației sale.

Modelînd în forme măiestre „lim
ba veche și-nțeleaptă“, Eminescu a 
fost cel mai mare făuritor al graiu
lui literar romînesc, căruia i-a dă
ruit profunzimi, armonii și subtili
tăți neasemuite. Nenumăratele va
riante care ni s-au păstrat vădesc o 
muncă titanică asupra slovei. El 
detesta însăilările „ce din coadă 
au să sune“, căuta cu înverșu
nată stăruință „cuvîntul ce exprimă 
adevărul" și nu știa ce înseamnă con
cesia sau odihna cînd era vorba de 
perfecțiunea versului. Pentru toți 
scriitorii noștri creația lui Eminescu 
rămîne un exemplu impresionării de ; 
trudă și migală, de exigență, de răs
pundere artistică.

„Tot mai citesc măiastra-ți carte, ! 
Deși ți-o știu pe dinafară“ scria Vla- 
huță într-un suprem elogiu pe care , 
posteritatea l-a reconfirmat mereu. , 
Creația eminesciană aparține acelor 
monumente de artă pe care trecerea 
vremii nu numai că nu le alterează, 
dar le dă o și mai puternică strălu
cire. Reprezentînd, într-o fină esen
ță, geniul poporului său, poezia lui 
Eminescu s-a ridicat tocmai prin a- 
ceasta la universalitate. începînd a fi 
tradusă în străinătate încă de la 
sfîrșitul secolului trecut, poezia lui 
Eminescu și-a dobîndit adevăratul 
răsunet, larga răspîndire peste hota
re, în ultimele două decenii, o dată 
cu creșterea multilaterală a presti
giului internațional al țării’noastre. f 
Tălmăcirile apărute în peste 30 de 
limbi, sub semnăturile unor poeți de 
vază, monografiile publicate în mai ' 
multe țări mărturisesc că tot mai , 
mulți cititori și oameni de litere, cu- 
noscîndu-1 pe Eminescu, înaltele sale 
idealuri de adevăr și dreptate, per
manența umanistă a scrisului său, 
descoperă în el pe unul din marii 
poeți ai lumii.

Actuala sărbătorire a lui Emines
cu are loc într-o epocă de dezvoltare 
fără precedent a patriei noastre so
cialiste, de înflorire a vieții spiritua
le, artistice, literare. Se împlinesc 
în curînd 20 de ani de cînd poporul 
nostru, condus de partid, și-a deschis 
calea spre acele zări de lumină la 
care au aspirat cei mai aleși fii ai 
săi. în țara reînnoită, care-și 
înalță an de an construcțiile 
demne de omagiul poeziei, asigu- 
rîndu-și pe temelii trainice bu
năstarea și progresul, aniversarea lui 
Eminescu dobîndește semnificații 
simbolice. Este o sărbătoare a cul
turii noi, în zestrea căreia intră, ca 
parte inseparabilă, tot ceea ce ne-au 
lăsat mai bun înaintașii noștri. Este 
o sărbătoare a poporului liber, mîn- 
dru să-și cinstească visătorii și cîn- 
tăreții, și pe cel mai mare dintre ei, 
Luceafărul poeziei romînești.

Potrivit unei hotărîri adoptate într-o 
recentă sesiune a Academiei R. P. Ro
mîne, a luat ființă Centrul de docu
mentare științifică al Academiei, care 
își propune să pună la dispoziția ca
drelor de specialitate o documentare 
amplă și sistematică, la un înalt nivel 
științific. Activitatea centrului se 
axează pe sarcinile actuale de cercetare 
ce revin institutelor Academiei, institu
telor departamentale cu caracter știin
țific și institutelor de învățămînt supe
rior, contribuind totodată la coordona
rea muncii de documentare științifică 
din țara noastră. în acest scop centrul 
elaborează o serie de publicații perio
dice : „Buletinul de informare științifi
că“, publicație lunară, care semnalează 
cercetătorilor lucrări actuale din prin
cipalele discipline ale științelor naturii 
și științelor sociale, apărute în revistele 
din diferite țări ale lumii ; „Revista de 
referate și recenzii" prezentînd mai 
amplu conținutul articolelor și cărților 
apărute în străinătate ; publicația inti-

• n

P. Romine
tulată „Rezumate", cu menirea de a 
completa posibilitățile de documentare 
ale cititorului, prin adnotări mai cu-ale cititorului, prin adnotări __  —
prinzătoare pe fișe clasificate.

în afară de aceste forme de infor
mare curentă, centrul își organizează 
un fond de materiale constituit din ca
taloage sistematice și reviste de referate 
care permit specialiștilor să identifice 
operativ și cît mai concret materialul 
apărut în literatura mondială de spe
cialitate, în legătură cu problemele 
care-i interesează. Pentru a face cu
noscute peste hotare cele mai noi rea
lizări ale oamenilor de știință romîni, 
centrul de documentare științifică va 
publica, de asemenea, un „Buletin de 
informare științifică”, în limbile rusă și 
engleză.

în scopul asigurării unor posibilități 
mai largi de documentare, corespunză
tor sarcinilor actuale ale cercetătorilor 
noștri, noua instituție colaborează cu 
Institutul de documentare tehnică și Bi
blioteca Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

V/

Dacă-i spunem numele, nu trebuie să adăugăm neapărat și munca 
pe care o îndeplinește; hunedorenii îl vor cunoaște din prima clipă. 
Mulți dintre oamenii care lucrează la întreprinderea de con
strucții siderurgice ar putea adăuga tot atîtea -fapte și întîmplări rîn- 
durilor de față prin care să dovedească că îl cunosc foarte bine. Dacă 
nu-i spunem numele, cititorul din oricare loc al țării — mai apropiat 
sau mai îndepărtat de Hunedoara — îl va recunoaște.

Spectacol consacrat comemorării 
hi Eminescu

Multiple tărîmuri ale artei romînești au 
fost atinse de aripa geniului eminescian. 
Un șir de întruchipări ale acestei puter
nice înrîuriri creatoare au fost cuprinse 
în spectacolul închinat comemorării 
lui Mihail Eminescu, ce a avut loc aseară 
la Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne. Teatrul, muzica, baletul și-au adus 
ofranda lor aceluia care a deschis noi 
porji de gîndire și simfire arfei.

La spectacol au asistat tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da
les, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și organizajii 
obștești, academicieni, scriitori și alți 
meni de arfă și cultură.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
alfi membri ai corpului diplomatic.

Au participat numeroase personalități 
culturale de peste hotare invitate la ma
nifestările prilejuite 
nescu.

...O semnificativă
eminescian, pe sub arcada luminată de 
razele „Luceafărului“. Cu o reușită dra
matizare a „Luceafărului", pe un fundal 
muzical de Pascal Bentoiu, a început 
spectacolul. Poezia eminesciană și-a de
monstrat o dată în plus forfa de su
gestie într-o interpretare dramatică în 
care au prins viafă nu numai frumusețea 
și muzicalitatea stihului, ci însăși persona
jele poemului. Gheorghe Carabin (Hype
rion), Magda Popovici (Cătălina), Alexan
dru Repan (Cătălin), Sorin Gabor (Crea
torul), Val Săndulescu (povestitorul) nu 
au recitat, ci au interpretat personajele, 
cu finețe psihologică și cu o accentuată 
înfelegere a spiritului romantic în care a 
fost conceput „Luceafărul“.

De la impunătoarea frescă epică din 
„împărat și proletar" (interpretată cu so

oa-

di-
?i

da zilele M. Emi-

intrare în universul

1 500 000 de exemplare în mai mult 
de 50 de ediții succesive. $i aceasta 
în numai 15 anii

De-a lungul a șase decenii, între 
1883 și 1944, numărul total al exem
plarelor tipărite a fost de circa 
115 000. Abia în anii puterii populare 
opera poetului a cunoscut o adevărată 
răspîndire, pe măsura inegalabilei sale 
valori. Numai înfr-un singur an, în 
1962, tirajul edițiilor Eminescu însu
ma 230 000 de exemplare, întrecînd 
de două ori cifra celor 60 de ani...

Editura pentru literatură a tipărit 
printre altele o ediție bibliofilă în con
diții grafice excepționale, apreciată 
unanim în țară și peste hotare. Tirajul 
ediției a atins cifra de 85 000. Nu de 
mult a văzut lumina tiparului șl un vo
lum cu proza scriitorului, tntr-un tiraj 
de 90 000 de exemplare.

Versul eminescian s-a răspîndil pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării șl pe calea undelor. Posturile 
noastre de radio și televiziune au

transmis în ultimii cinci ani circa 150 
de emisiuni din creația și despre 
creația lui Mihail Eminescu.

Muzeul memorial din satul natal al 
poetului a avut din 1959 și pînă azi 
circa 70 000 de vizitatori. Recent, stu
dioul cinematografic „Al. Sahia“ a rea
lizat un diafilm despre viafa și opera 
poetului.

In fiecare an au loc festivaluri ale 
poeziei, conferințe, simpozioane. La 
cele peste 160 asemenea manifestări, 
cile s-au organizat doar în ultimii doi 
ani de către Lectoratul central, au 
participat peste 82 000 de iubitori ai 
poeziei lui Eminescu.

Opera lui Eminescu s-a 
astăzi și în multe alte fări, versurile 
sale fiind traduse In peste 
limbi. Peste 80 de volume, în diferite 
ediții, 38 de culegeri antologice, în 
afara tălmăcirilor curente din presă, 
iată un bilanț care dovedește cu pri
sosință universalitatea marelui nostru 
poet.

bru patetism de Gheorghe Cozorici) 
pînă la lirismul melancolic din „Lacul“ 
(redat . cu gingășie d.r; Jrina. Rechi- 
jeanu-Șirianu), de la înălțimile filozofice 
ale „Scrisorii I" (relevate vibrant de Lu
dovic Antal) pînă la splendidele acorduri 
de dragoste din „O, rămîi" și „Cînd a- 
mintirile" (reînviate cu multă sensibilitate 
de Simona Bondoc și Octavian Cotescu), 
lumea de trăiri a poeziei lui Eminescu a 
fost prezentă în sală, printre spectatori, 
concretă, tulburătoare.

Același univers bogat, impresionant 
ne-a întîmpinat din paginile muzicale in
spirate de poezia eminesciană. Nicolae 
Herlea, Magda lanculescu, Nicolae 
Florei, corul Radio, condus de Ca
rol Litvin și avînd ca solist pe Marcel 
Trandafirescu au interpretat cu măiestrie 
cîntece pe versuri de Eminescu compuse 
fie de muzicieni contemporani cu poetul 
precum Teodor Flondor, fie de muzicieni 
ai zilelor noastre ca Dumitru Botez, Vasile 
Popovici. N-a lipsit, nu putea să lipseas
că nici marele compozitor care e po
porul, prin romanța „Pe lingă plopii fără 
sof” cîntată generafii de-a rîndul.

Prin duetul din baletul „Călin* 
Alfred Mendelsohn — interpretat
Magdalena Pppa și Amato Checiulescu 
•— arta dansului și-a demonstrat și ea 
afinităjile lirice cu creația

Și-a dat 
de Operă 
Alexandru.

Armonia 
tacolului a 
hai Zirra, Eugen 
Munteanu, în scenografia expresivă a lui 
Roland Laub, George Florescu și Elisa- 
beta Benedec.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit 
succes, interprejii fiind îndelung aplau
dați de public.

Artiștilor le-au fost oferite flori din 
partea președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

de 
de

eminesciană, 
concursul orchestra Teatrului 

și Balet, dirijată de Nicolae

părfilor componente ale spec- 
fost realizată de regia lui Mi-

Gropșanu și Cristian

Unul din cele mai importante șan
tiere ale anului 1964. Aproape între
gul spor al producției de oțel a ță
rii noastre pe acest an depinde de 
ritmul lucrărilor, de termenele la 
care vor intra în funcțiune cele 
două cuptoare Martin — 7 și 8 —
de la oțelării nouă 
rei. Din depărtare se 
luetele celor șapte coșuri de fum ale 
oțelăriei noi. Sînt de aceeași înăl
țime, ' aliniate ca după sfoară, la 
aceeași distanță una de alta. Șase 
coșuri n-au somn ; respiră zi și 
noapte. Doar culorile fumului care se 
deapănă din ele diferă : unele sînt 
roșietice, altele alburii, unele bat în 
albăstrui, altele au o culoare închi
să. De la fereastra apartamentelor 
lor, oțelarii sînt ținuți la curent cu 
cele ce se petrec în cuptoare : după 
culoarea fumului ei știu dacă se 
încarcă, se afinează, se topește me
talul sau se schimbă focul.

Un singur coș — al șaptelea — 
nu dă nici un semn de viață. El 
este plămînul celui de-al șaptelea 
cuptor Martin de 400 tone, aflat în 
construcție. I-a mai rămas puțin de 
așteptat pînă cînd pe coloana lui 
se va înteți tirajul.

Acolo, în prelungirea oțelăriei noi, 
se află șantierul spre care ne în
dreptăm.

...Platforma noii oțelării în con
strucție. Un păienjeniș de construcții 
metalice se ridică deasupra noastră. 
Este bolta, cupola, îmbrăcămintea 
exterioară a platformei. Traversăm 
cîteva linii de cale ferată care duc 
spre cuptoare. Cineva ne ajunge din 
urmă.

— V-aș ruga, o clipă — spune el 
către cel pe care îl însoțeam. De
sigur, nu mă cunoașteți, dar eu vă 
cunosc. Sînt Furdui, lucrez la trans
porturile combinatului. Nu aveți de 
unde să mă cunoașteți — și omul 
își întinde mîna. V-aș ruga să ne 
dați o mînă de ajutor. Sîntem într-o 
încurcătură. Nimeni nu încearcă să 
dezlege ițele.

răspîndil

Uzina do vagoano Arad. So execută ultima revizie la ua nou iot de vagoane basculante

30 de

Omul și-a descărcat tot năduful. 
Se găseau pe rampa platformei șase 
vagoane. împlineau 14 zile de cînd 
stăteau acolo fără a fi luate în sea
mă. Erau încărcate cu cărămidă re
fractară. Tovarășul Furdui și-a scos 
din buzunar tot felul de facturi. Că- 

a Hunedoa- rămida era destinată cuptoarelor 7 
zăresc si- și 8. Combinatul ezita să le descarc 

ce. Cei de la transporturile I.C.S.H. 
erau de asemenea îndărătnici, nu 
luau în seamă vagoanele. Nu sînt 
ale noastre — susțineau ei. Zilele 
au trecut una după alta. Locațiile 
au crescut. Au trecut chiar de 30 000 
lei.

— V-aș ruga să ne ajutați; Lu
crurile trebuie limpezite — ceru in
sistent Furdui.

A fost chemat la fața locului mais
trul Constantin Pitea. Se căuta stă- 
pînul cărămizilor.

— De ce nu te interesezi de soar
ta vagoanelor ?

— Marfa nu-i a noastră — se scu
ză maistrul.

— Și chiar dacă n-ar fl marfa 
noastră. Noi al cui sîntem?

Pitea a dat din colț în colț.
Pînă la urmă, apartenența, desti

nația vagoanelor a fost elucidată... 
(La primul telefon întîlnit pe șantier, 
cel pe care-1 însoțeam a format un 
număr. L-a chemat pe tovarășul Mi
hai. I-a răspuns responsabilul co
lectivului de redacție al gazetei de 
perete. El era cel căutat. Pe scurt 
i-a fost povestită istoria vagoanelor. 
„Să meargă cineva din colectiv pe 
firul lucrurilor” — i s-a spus).

Am mai făcut cîțiva pași printre 
liniile de cale ferată. Un grup de 
oameni treceau pe alături.

— Cum merge ? — au fost între
bați.

— Cu vitoza maximă — a îăspuns 
vesel unul dintre ei.

— Sînt voioși, rîd. Semn bun. In 
gînd îi străiulgeră amintirea unor 
întîmplări recente. La un moment dat 
s-a pus problema nituirii căii de 
rulare. Echipa bătea, să zicem, 1 560 
de nituri. Un calcul arăta că dacă 
cele trei echipe de nituitori ar fi bă
tut fiecare 1 500 de nituri, calea de 
rulare nu ar fi putut fi terminată la 
timp. Montarea podului rulant se ce
rea urgentată. Cuiva i-a venit ideea 
de a se cere ajutor la Reșița, să

JS«'

în timpul schimbului de experiență

fia 
nu 
cu 
rii. 
calea de urmat. Echipele au bătut 
fiecare 2 500 și chiar 3 000 de nituri. 
Lucrarea a fost terminată la timp. 
Nituitorii aveau de ce să zîmbească 
cu subînțeles, mulțumiți.

în drum întîinim un om în salope
tă, cu cască albă de protecție pe 
cap. Este directorul întreprinderii, 
tovarășul Francise Foltișka.

— Cu cîte grade s-au întors lu
crurile la instalația de răcire ?

— Aa... 2—3 zile. Să zicem 80—90 
de grade față de grafic — răspunde 
tovarășul Foltișka. Ziua înscrisă 
acolo rămîne însă sfîntă. Și direc
torul arătă cu mîna spre ua panou 
pe care cu litere de-o șchioapă era 
înscris angajamentul constructorilor 
în legătură cu data dării în func
țiune a cuptorului.

...Pe platforma șantierului noii o- 
țelării pașii nu ne sînt spornici. Faci 
un pas și te oprești.

— Să trăiești, Baciule 1 (nume 
prescurtat al lui Gheorghe Raduli, 
șef de brigadă zidari șamotori de 
la oțelăria combinatului). Ce vînt te 
aduce pe la noi ?

— Deh 1 Vin de la operativă. Am 
scurtat drumul.

— Ai luat sarcini ?
— Luat, și încă destule. De aceea 

m-am gîndit să scurtez drumul 1 — 
răspunde Raduli, îndepărtîndu-se cu 
pași sprinteni.

Intrăm sub bolta cuptorului 7. De 
jur împrejurul vetrei, șamotori. Cu 
migală, ei păsuiesc una lîngă alta, 
cărămizile. O muncitoare în salope
tă își ridică ochii spre noi. Zîm- 
bește. Sînt vechi cunoștințe. Aurica 
Năzdrăvan a putut fi întîlnită în 
urmă cu ani la furnalul 5, la cel de 
1 000 m c, la aglomerator... Este sta
tornică în profesie.

O umbră 1 se așterne pe față. Se 
destăinuia :

— Am fost evidențlațf. Pînă la întîi 
Mai am păstrat steagul. Și l-am 
pierdut. Auziți ?1 Numai pentru două 
puncte de întrecere el stă la echipa 
Iui Kovacs de la furnale. Dar sîn
tem pe-o vorbă cu toții : nu-1 lăsăm 
nici în ruptul capului.

Năzdrăvana n-are nevoie de cu
vinte de îmbărbătare. E sigură de 
sine, ca de fiecare din 
dări șamotori cu care 
cuptorul 7.

— Aurico, vineri are loc plenara 
comitetului orășenesc de partid. Am 
mai discutat împreună... te-aș ruga

Constantin MORARU

aduși nituitori de acolo. Cei care 
s-au împăcat din capul locului 
acest gînd au fost înșiși nituito- 
Au cumpănit întie ei. Au găsit

cei 45 de zi- 
lucrează la

( Continuare în pag. II-a)

gl©> 1b 24 ÄÄ or©
Cea de-a IV-a fntîlnire a Comi

tetelor de colaborare balcanică 
s-a deschis ieri la Belgrad. (Amă
nunte în pag. a Vl-a).

Greva generală din Nigeria con
tinuă. Guvernul a adresat greviști
lor un ultimatum cerîndu-le ca în 
decurs de 48 de ore să se întoarcă 
la lucru. Un purtător de cuvînt al 
Comitetului unit de acțiune, în care 
sînt reprezentate majoritatea sindi
catelor importante, a declarat că 
„muncitorii nu se vor întoarce la lu
cru pînă cînd nu se va ajunge la un 
acord pe baza revendicărilor lor".

luni negocierile algeriano-marocane 
în legătură cu punerea în aplicare 
a acordurilor bilaterale semnate în 
martie 1963 între cele două țări. O 
dată cu începerea negocierilor, au
toritățile marocane au anunțat re
deschiderea graniței cu Algeria.

In capitala Marocului ou început

In legătură cu situa|ia din Cipru, 
atît la Atena cît și la Nicosia con
tinuă să se desfășoare o vie acti
vitate diplomatică. Personalități o- 
ficiale ale guvernului grec au de
clarat luni că atît timp cît se men
ține pericolul unei debarcări turce 
pe insulă, iar situația rămîne încor
dată, pregătirile militare ale Greciei 
nu vor înceta.
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Cursurile de perfecționare 
a cadrelor didactice

După cum s-a mai anunțat, în
tre 20 iunie și 30 iulie 1964 se 
vor organiza, în mai multe eta
pe, cursuri de perfecționare a 
cadrelor didactice din învăță- 
mîntul de cultură generală. Un 
redactor al ziarului nostru a soli
citat pe tov. conf. univ. N. Șipoș, 
director general în Ministerul 
Invățămîntului, să ne vorbească 
despre desfășurarea acestor 
cursuri.

— Cînd și unde vor avea loc 
cursurile de perfecționare ?

— în apropiata vacanță de vară 
se vor organiza cursuri de perfec
ționare pe plan central, interregio
nal și regional. între 15 și 29 iulie 
participă la cursurile organizate la 
Predeal 200 profesori de limba și li
teratura romînă, iar între 13 și 27 
iulie circa 500 de profesori de limba 
rusă, engleză, franceză și germană 
din toate regiunile țării.. 12 profe
sori de peste hotare au primit invi
tația de a participa Ia cursul de peiv 
fecționare a profesorilor de limbi 
străine, cu scopul de a realiza un 
schimb de experiență cu cadrele 
noastre didactice. Printre cei pre- 
zenți vor fi și inspectori metodiști, 
responsabili ai cercurilor pedagogice 
și membri ai comisiilor metodice din 
școli. La Cîmpulung Muscel se vor 
organiza cursuri de perfecționare 
pentru profesorii care predau eco
nomia politică și socialismul știin
țific în școlile de cultură generală, 
profesionale și tehnice.

Pentru sprijinirea cadrelor didac
tice înscrise la examenele de defi
nitivat și de gradul II, institutele in
terregionale de perfecționare a ca
drelor didactice din București, Bra
șov, Cluj, Iași și Timișoara vor orga

Otehl împrumută tărie de la oameni
(Urmare din pag. I-a)

s-o anunți și pe Iutu Petrica. Să-mi 
țineți un loc între voi dacă ajungeți 
mai devreme.

Ne-am depărtat cîțiva pași de 
cuptor. Cineva aleargă într-un su
flet după noi : Năzdrăvana.

— De mult mi-am pus în gînd să 
stau de vorbă cu dumneavoastră 
într-o chestiune. Mi-ațl vorbit de ple
nară și am uitat. Avem un tovarăș 
aici. 11 cheamă Hălăștan, Hălăștan 
Tudor. Poate ați auzit de el. Un 
muncitor ca la carte. E la noi din 
’61. Are omul o problemă de viață, 
l-ați putea ajuta.

Am făcut calea întoarsă la cup
tor. Năzdrăvana era într-al nouălea 
cer. S-a stat de vorbă cu Hălăștan.

— Să vii poimîine la comitet. In
tre ora 1 și 3. Pină atunci facem lu
mină și în cazul tău...

Șantierul de construcții al cuptoa
relor 7 și 8 nu este prea întins. Ca 
să-l străbați însă de la un capăt 
la altul — însoțind un asemenea om 
ca cel cu care pornisem la drum 
— îți trebuie ore în șir. Descoperi 
între timp nu numai șantierul în toa
te amănuntele lui, dar și oamenii cu 
preocupările, gîndurile, năzuințele 
lor. La fiecare pas un om, o cunoș
tință nouă. loan Sima este întrebat 
cum stă cu pregătirea la cursul de 
instruire a propagandiștilor. Despăr- 
țindu-ne de el, îl aud pe interlocutor 
spunindu-și parcă sieși : „Băiat dis
ciplinat, bun meseriaș, și îi place 
să învețe".

Coborîm în zig-zag scările de pe 
platformă. Cîțiva muncitori cu șor
țuri de piele și ochelarii fumurii ri
dicați pe frunte trebăluiesc de zor. 
Sudorul Vasile Tona dă explicații : 
„Colectăm fierul vechi. Noi l-am 
făcut, noi îl adunăm. Vecinii, îl aș
teaptă" Unul dintre tineri se apro
pie. își șterge palmele de salopetă, 
își string mîinile Se cunosc de pe 
vremea cind împreună, Ștefan Si- 
poș, și cel pe care-I însoțeam, lu
crau cot la cot. Se vede cît de colo 
că Sipoș nu găsește cuvintele po
trivite. Vorbește despre șantier, des
pre tovarășii lui de muncă, despre... 
In cele din urmă își spune răspicat 
dorința : ar dori să ceară organiza

PE TEME ȘCOLARE
u

niza cursuri în perioada 25 iunie — 
15 iulie. Pentru învățătorii care sus
țin examenul de definitivat și de 
gradul II, cursurile vor avea loc în 
aceeași perioadă la regiuni.

în ce privește cursurile organizate 
pe plan regional, amintim participa
rea a 7 090 de profesori de agricultu
ră ; ei își vor îmbogăți cunoștințele 
de specialitate între 2 și 23 iulie. La 
sfîrșitul lunii iunie și începutul lunii 
iulie, 1 500 de responsabili ai cercu
rilor pedagogice ale învățătorilor 
vor participa la cursuri timp de 
două săptămîni. Cadrele didactice 
sînt preocupate de îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor de specialitate, 
de. îmbunătățirea metodelor de pre
dare pe care le aplică. Tocmai de a- 
ceea cursurile de perfecționare se 
bucură de o largă apreciere.

— Care este programul cursuri
lor ?

— Programul e diferențiat în 
funcție de specialitatea participan- 
ților ,și cuprinde : conferințe, semi- 
narii consacrate unor probleme de 
metodică, activități practice, consul
tații, la - sfîrșitul cărora se organi
zează un seminar recapitulativ ; sub 
îndrumarea cadrelor didactice din 
învățămîntul superior și mediu cu 
o experiență bogată, cursanții au 
posibilitatea să-și aprofundeze cu
noștințele de specialitate și să le 
îmbogățească cu date noi. Bunăoară, 
la cursurile de perfecționare a pro
fesorilor de limbă și literatură vor 
fi dezbătute aspecte ale predării 
scrierii și vorbirii corecte, istoriei 
și teoriei literare, se vor dezbate 
probleme privind educația multila
terală a tineretului prin inter
mediul lecțiilor de limbă și li
teratură. Avînd în vedere că în 

ției de bază primirea în rîndul can- 
didaților de partid.

In drumul nostru am întîlnit o fe
meie tînără. Voia să-și descarce ini
ma acolo unde găsește înțelegere, 
sprijin.

— Sînt soția lui Piliuță. Poate că-1 
cunoașteți, lucrează la furnal...

— Sudorul electric, Piliuță, din 
Bîrlad ? Stă în pavilionul 5, aparta
mentul 2. Despre el e vorba, nu-i 
așa ?

— Chiar despre el... S-a împriete
nit de la o vreme cu paharul. Are 
comportări nedemne în familie. II 
vede lumea. Rîde de el. Numai o 
vorbă să-i spuneți. Se îndreaptă. 
Sînt sigură.

Am ascultat destăinuirea tinerei 
femei. A trecut o bucată de vreme 
pînă cînd, ajunși într-un birou al 
șantierului, cel ce-1 cunoștea pe Pi
liuță a chemat la telefon pe cineva 
din biroul organizației de bază de 
la lotul constructorilor aflați la fur
nale. I-a povestit faptele :

— Sîmbătă aveți o ședință a bi
roului. N-ar fi rău dacă l-ați chema 
să stați de vorbă. Cred că i-ar fo
losi și o vizită acasă. Piliuță a mai 
călcat cu stîngul. S-a rnai discutat 
cu el acum vreo doi ani. Să-mi spu
neți și mie ce-ați rezolvat. Aveți 
grijă. Omul nu e din lut să-l mode
lezi într-o clipă.

Au trecut cîteva ore. După cîțl oa
meni am întîlnit, după cîte proble
me felurite au adus în fața celui pe 
care-1 cunoșteau, ți se părea că ai 
străbătut zeci de kilometri. Cele a- 
rătate sînt doar frînturi de fapte. Nu 
cuprind decît o mică parte din sfera 
de preocupări a acestui om.

★
Ne-am oprit lîngă o fîntînă arte

ziană. Omul pe care-1 însoțeam își 
privi ceasul.

— Să ne grăbim. N-am străbătut 
decît a 10-a parte din drumul pe 
care-1 mai avem de făcut. După cum 
observați, nu ne putem plînge că 
am fi vreodată în gol de timp — 
adăugă el înviorîndu-și pașii.

...S-a prezentat pe șantierul Hune
doarei în urmă cu 13 ani. In bu
zunarul salopetei purta carnetul de 
brigadier. Hunedoara l-a reținut ca 
un magnet. Parcă s-au îmbrățișat re

INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
© Atenție problemelor

Organizația de bază de la I.I.S. 
„Dunărea"-Tulcea a analizat cum a 
pregătit conducerea întreprinderii 
campania de fabricație a conserve
lor din noua recoltă. Din discuții a 
reieșit că au fost reparate din timp 
toate cazonele, grupurile electroge
ne, autoclavele, mașinile de tăiat 
legume și celelalte utilaje ; s-au în
cheiat contracte pentru aproviziona
rea întreprinderii cu legume și fruc-

© În sprijinul campaniei
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

In raionul Segarcea recolta de 
grîu este promițătoare. Biroul comi
tetului raional de partid a luat mă
suri organizatorice și politice me
nite să ducă la buna desfă
șurare a lucrărilor de recoltat și 
treieriș. Au fost întocmite planuri pe 
fiecare gospodărie de stat și colec
tivă. Toate mașinile și tractoarele au 
fost pregătite ; sînt gata pentru re
coltat și atelajele gospodăriilor co
lective ; s-au stabilit ariile, echi
pele care vor lucra etc. In tot 
timpul campaniei agricole de vară,

anul școlar 1964—1965, la obiectul 
„Agricultură“ în clasa a VIII-a se 
vor preda probleme de mecanizare, 
chimizare și electrificare a agricul
turii, de organizare a întreprinderi
lor socialiste, profesorii de speciali
tate vor participa la lecții teoretice 
cu acest profil și vor efectua, tot
odată, aplicații practice pe terenu
rile unităților agricole socialiste.

— Ce recomandări se pot face 
pentru o cît mai bună organizare a 
cursurilor ?

— înainte de toate, este nevoie ca 
secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare orășenești, raionale și re
gionale să definitiveze lista cadrelor 
didactice care vor participa la diferi
te cursuri. Pentru buna desfășurare a 
cursurilor organizate pe plan in
terregional și regional, pe lîngă asi-

Lectura elevilor 
în timpul vacanței

Tot ce a trăit, a visat și a 
realizat omenirea se află consem
nat în cărți. Ce altceva pôatè satis
face mai profund, mai deplin dorin
ța de a afla răspuns problemelor 
vitale ale existenței umane, decît 
lectura? Și ce prieten mai drag 
decît o carte bună — în clipele de 
odihnă ale vacanței?

Ca și alți colegi, am constatat că 
elevii noștri citesc destul de mult 
în timpul vacanței. Dar, uneori, în ab
sența îndrumării, dorința de cunoaș
tere specifică vîrstei este satisfăcută 
prin lucrări de valoare îndoielnică. 
In consecință, cred că nu este de- 
ajuns să indicăm elevilor o listă de 
autori și de opere. Eu mi-am propus 
să procedez astfel : la ultima oră de 
curs, cu ajutorul bibliotecarei, voi or
ganiza o mică expoziție cu toate ope
rele recomandate, editate în cele mai 

ciproc. Mai mulți ani a lucrat ca 
sudor electric. De curînd a absolvit 
școala de maiștri. Cunoaște ca-n 
palmă toate drumurile și potecile 
numeroaselor șantiere ale întreprin
derii, toate estacadele, schelele, zi
durile... Este cunoscut și cunoaște 
foarte mulți oameni. După cum ne-am 
dat seama — cu intuiția, unui profe
sor. — el îi știe pe cei cu care mun
cește nu numai după nume sau pur 
și simplu din vedere. Are o bună 
memorie vizuală, dar mai ales o 
memorie a faptelor, a gîndurilor, nă
zuințelor celor de pe șantier.

L-am întrebat cu ce realizări se 
pregătesc constructorii întreprinde
rii să întîmpine cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei.

— Fiecare om, colectiv de lot sau 
șantier are gînduri îndrăznețe. Da- 
ți-mi un răgaz. Vă voi răspunde mîi- 
ne. S-ar putea însă nici să nu aveți 
nevoie de răspunsul meu. Exemplele 
le vom găsi împreună. Se spune u- 
neori că oamenii împrumută tăria 
de la oțel. Vă veți putea convinge 
de un alt adevăr. Atît la cuptoare
le în funcție cît și la cele în cons
trucție, oțelul împrumută tărie de 
la oameni.

După cum a dédus cititorul a- 
cestor rîndurl, cel pe care l-am în
soțit pe șantier a fost secretarul co
mitetului de partid. Nu l-ați întîlnit 
și dumneavoastră, n-ați discutat cu 
el ? 11 găsim mereu prezent printre 
oameni ; exigent cu el și cu cei din 
jur, prietenul lor sincer, devotat. Mo
dest, receptiv, îl simți mereu alături. 
Fapta, cuvîntul cumpătat, exemplul 
lui te îmbărbătează. I te adresezi cu 
inima deschisă. Cu aceeași inimă te 
întîmpină, te ascultă și el. Știi că 
niciodată nu-ți va răspunde: „Aceas
tă treabă nu mă interesează". Stăpî- 
nește arta de-a descoperi și cunoaș
te omul, caută fibrele sensibile ale 
fiecărei trăsături de caracter. Cu is
cusința, răbdarea și talentul artistu
lui îți modelează gîndul, făcîndu-te 
mai frumos.

Firește, rîndurile care se referă la 
secretarul comitetului de partid de 
la ICS-Hunedoara ar putea fi com
pletate cu multe alte fapte și însu
șiri care l-ar întregi portretul.

producției
te, încît planul de producție să se 
îndeplinească ritmic și pe sortimen
te. Conducerea întreprinderii s-a în
grijit și de asigurarea ambalajelor 
necesare pentru transportul materiei 
prime și pentru produsele finite. 
Pînă acum au fost asigurate peste 
4 000 000 borcane, 1 200 000 cutii de 
diferite dimensiuni, butoaie, lăzi de 
transportat roșii etc. (De la E. Nico- 
laev, coresp. voluntar).

agricole de vară
secretarii și ceilalți membri ai bi
roului raional, instructorii terito
riali vo-r sta cea mai mare parte a 
timpului în unitățile agricole socia
liste, vor ajuta conducerile acestora 
și organizațiile de partid în organi
zarea judicioasă a muncii la lucră
rile de recoltat și treieriș, în trans
portarea și depozitarea în cît mai 
bune condiții a recoltei.

Concomitent, biroul comitetului ra
ional de partid a îndrumat condu
cerile unităților agricole socialiste și 
organizațiile de partid să se ocupe 

gurarea unor condiții materiale co
respunzătoare — săli de curs, 
cazare etc. — trebuie să se nu
mească din timp lectori și să 
se stabilească programul de ac
tivitate. O atenție deosebită ne
cesită, de asemenea, pregătirea și 
desfășurarea examenelor de definiti
vat și de gradul II ale cadrelor di
dactice. Examenele de definitivat 
pentru educatoare și învățători vor 
avea loc între 18—26 iulie în cen
trele unde s-au desfășurat cursurile, 
iar pentru profesori între 23 iulie— 
31 iulie la institutele de perfecțio
nare. Secțiile de învățămînt, con
ducerile de școli au datoria să asi
gure candidaților timpul necesar 
pentru studiu și să organizeze con
sultații menite să ajute la pregătirea 
acestor importante examene.

frumoase și mai atractive ediții. La 
vizitarea expoziției vom atrage aten
ția asupra unor pagini mai semnifi
cative, a ilustrațiilor, a notelor bio
grafice, a părerilor unor cunoscuți 
critici literari. E desigur o modali
tate dintre multe alte modalități po
sibile pentru a asigura ca recoman
dările noastre să nu rămînă numai 
însemnate în caiet.

Nu e suficient însă ca elevul să 
dorească să citească, este nevoie ca 
el să-și poată procura cît mai ușor 
cartea respectivă. Cine-l poate aju
ta, în primul rînd, dacă nu biblio
teca școlți ? Dar tocmai în această 
perioadă, în care de fapt ar trebui 
să aibă cea mai intensă activitate, 
împrumutul de cărți este sistat 
(chiar cu 15 zile înainte de termina
rea cursurilor). După părerea mea, 
prevederea din regulamentul de 
funcționare a bibliotecilor școlare, 
potrivit căreia pe perioada vacanței 
împrumutul de cărți este oprit, ar 
trebui reanalizată și eventual anu
lată. Este greu de înțeles cum 
bibliotecile publice pot împrumuta 
cărți acasă, iar cele școlare nu ! 
Doar și cele dintîi au obligația să se 
îngrijească de păstrarea fondului de 
cărți. Iar în ce privește bibliotecile 
școlare, există destule mijloace pen
tru a-și asigura restituirea cărților 
cel mai tîrziu după vacanță. Fieca
re colectiv didactic — mă refer în
deosebi la școlile mai mari, sau la 
grupe de școli mai apropiate — cred 
că poate asigura o permanență la bi
bliotecă cîteva ore pe zi, în anumite 
zile din săptămână, pentru a da ele
vilor cărți, a organiza activitatea să
lilor de lectură, a iniția chiar mici 
acțiuni de popularizare a lucrărilor 
necesare fiecărei clase. Nu trebuie 
să pierdem nici un prilej, nici o po
sibilitate care poate contribui la a- 
tragerea tineretului școlar spre lec
tură, la dezvoltarea gustului pentru 
citit.

Prof. Elena APOSTOLESCU
Școala medie nr. 13
„Mihai Viteazu“ din București 

Sovata. Lacul Urau Foto i M. Cioo

cu toată grija de întreținerea cultu
rilor. Intre brigăzi și echipe s-a or
ganizat întrecerea socialistă. O- 
biectivele prevăd termenul de exe
cuție a lucrării, regulile agrotehnice

® Controlul îndeplinirii
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Comitetul regional de partid Crișa- 
na a analizat într-o recentă plenară 
activitatea desfășurată de organiza
țiile de partid din industrie pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate de 
colectivele de întreprinderi în între
cerea socialistă în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei. Din referatul prezentat și din 
discuții a reieșit că, mobilizați de 
organizațiile de partid, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din majorita
tea întreprinderilor regiunii și-au în
deplinit, lună de lună, angajamen
tele. Planul producției globale in
dustriale pe primele 4 luni a fost în
deplinit în proporție de 103 la sută, 
iar al producției marfă în proporție

CITITORII sie sesizează
LA I.R.T.A.-BRAȘOV

Au Irecut aproape doi ani de cînd 
autogara IRTA Brașov s-a mutat într-un 
local nou. S-a început atunci și con- 
strucjia unei platforme de parcare 
auto, precum și amenajarea drumurilor 
de acces. Lucrările acestea n-au fost 
teiminate nici pînă acum. Pe o supra
fața de circa 2 000 m p, unde călătorii 
așteaptă să se urce în autobuze, sînt 
numai gropi. Cînd plouă, accesul la 
autobuze și de la acestea la autogara 
devine și mai greu. In plus, multe 
mașini și-au rupt arcurile trecînd peste 
gropi, prin noroi. întreprinderea re
gională de transporturi auto ar putea 
să se îngrijească și de gospodărirea 
autogării de la Brașov. (De la Emi- 
lian Chimu, strungar)

PREA MULTA TÎRGUIALĂ
Locuiesc de cîteva luni într-un bloc 

nou, pe B-dul 30 Decembrie nr. 7 din 
Timișoara, la etajul 8. Ne așteptam ca 
o dată cu- mutarea locatarilor să fie 
pus în funcfiune și liftul. Au trecut de 
alunei circa 3 luni și sîntem nevoiji să 
urcăm tot pe scări. Interesîndu-ne la 
administrajia blocului, am aflat că lip
sesc cîteva accesorii. De luni de zile 
se poartă o discuție între constructor 
și administrafie: cine trebuie să le mon
teze. Locatarii doresc să se termine cît 
mai repede această tîrguială și să fie 
pus în funcțiune liftul. (De la Ion 
Șerbănoiu, ofițer).

NUMAI CU ALUNE...
La centrul de răcoritoare de la par

terul blocului P. 12, de pe strada Re
publicii din Galaji, deservirea lasă de 
dorit. Am cerut două sticle de bere și 
o prăjitură. „Berea se servește numai 
cu alune" — ne-a spus vînzătoarea. 

ce trebuie aplicate etc. Stațiile de 
radioficare, gazetele de perete 
popularizează cu operativitate echi
pele, brigăzile, gospodăriile colec
tive fruntașe. Timpul prielnic din ul
timele zile, măsurile organizatorice 
și politice luate au creat condiții ca 
în toate gospodăriile colective din 
raion să se termine prima prașilă la 
porumb și floarea-soarelui. Printre 
fruntași se află colectiviștii din Goi- 
cea Mare, Bîrca Gighera, Măceșu de 
Sus și din alte comune.

angajamentelor
de 100,6 la sută. Participanții la dis
cuții au arătat că organizațiile de 
partid de la întreprinderile „înfrăți
rea", „Solidaritatea", „Sinteza", „Re
fractar" și din alte unități indus
triale au urmărit permanent cum 
se realizează angajamentele. In dez
bateri s-a subliniat, totodată, că în u- 
nele întreprinderi și cooperative 
meșteșugărești din regiune angaja
mentele nu se îndeplinesc sistema
tic, lună de lună. In încheierea lu
crărilor, plenara a adoptat un plan 
de măsuri pentru intensificarea mun
cii politice și organizatorice, astfel 
încît angajamentele luate în între
cere să fie îndeplinite exemplar de 
toate întreprinderile.

Pentru că n-a fost chip s-o lămurim că 
nu dorim alune, am cerut condica de 
sugestii. Aceasta a enervat-o rău. Cu un 
ton ridicat, ne-a spus că are indicații 
în acest sens de la Direcjia regională 
comercială. Oare așa să fie ? (De la 
Gh. Tudor, funcționar).

CINE REPARA DRUMUL!
Drumul care merge spre rampa sta

ției C.F.R. Corabia, fiind prost între
ținut, dă mult de lucru conducătorilor 
aulo. Mașinile, încărcate cu legume și 
cu alte produse, ajung cu greu la ram
pa de descărcare. Au fost destule ca
zuri cînd unele produse s-au depreciat 
din pricina zdruncinăturilor și n-au mai 
putut fi expediate. Am sesizat Direcția 
regională C.F.R. Oltenia și ni s-a spus 
că drumul este al sfatului popular oră
șenesc. Aici am aflat că este al 
C.F.R.-ului. Totuși, cine-l repară ? (De 
la Dumitru Istrate, șef de serviciu 
valorificări, U.R.C.C. Corabia).

ODIHNA BOLNAVILOR
Am fost de curînd internat în Spi

talul de stat nr. 1 Piatra Neamț, cli
nica de oftalmologie. M-a impresionat 
grija deosebită față de bolnavi a doc
torului Marius Mișca, precum și a mul
tor surori, asistente. Dar nu întot
deauna personalul auxiliar este destul 
de atent. Noaptea, de pildă, cînd este 
de serviciu asistenta M. Sîrbu, bolnavii 
nu se pot odihni. Trînfește ușile de la 
saloane, vorbește cu voce tare, pune 
aparatul de radio să cînfe. Nici 
purtarea sorei V. Ghenea nu se 
deosebește prea mult de a colegei 
sale. în plus, deseori i se întîmplă să 
uite că are de făcut tratamente la ore 
fixe. (De la Constantin Gaman, 
contabil).

© Organizații de bază 
puternice
in fiecare brigadă

Comitetul de partid din gospodă- j 
ria colectivă Gîrleni, raionul Buhușl, 
se ocupă permanent de întărirea or
ganizațiilor de bază din brigăzi. In 
rîndurile membrilor și candidaților 
de partid au fost primiți cei mai 
buni colectiviști, fruntași în produc
ție și în activitatea obștească. In 
prezent, fiecare organizație de bază 
are cel puțin 20 de membri și can
didați de partid ; în fiecare echipă 
sau la fiecare loc de muncă mai im
portant lucrează 2—3 comuniști 
care, prin exemplul lor, antrenează 
și pe ceilalți colectiviști la întărirea 
și dezvoltarea gospodăriei colective.

Birourile organizațiilor de bază din 
brigăzi sînt îndrumate și ajutate să 
se ocupe zi de zi de educarea noi
lor membri și candidați de partid. In 
anul de învățămînt de partid 1963— 
1964, toți au urmat, diferite cercuri 
și cursuri. în gospodăria colectivă 
din Gîrleni s-a încetățenit practica 
de a se ține, în fața membrilor și 
candidaților de partid, expuneri 
despre politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, despre 
drepturile și îndatoririle membrilor 
de partid și altele. De asemenea, 
noilor membri și candidați de partid 
li se repartizează sarcini șl sînt aju
tați să le ducă la îndeplinire. (De la 
Constantin Preotu, activist de partid).

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine : Bal mascat — (orele 19,30). Tea
trul de stat de Operetă : Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (Sala Comedia) : Eml- 
nescu — (premieră — orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Ma- 
gheru) : Act venețlan — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Zlzl șl... formula ei de 
viața — (orele 20). Teatrul „Lucijt 
Sturdza-Bulandra“ (Sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30); (Sala Studio, din Str. Alex. 
Sahia nr. 76 A): Tache, Ianke și Kadîr 
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii — (orele 19,30). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
șapte păcate — (orele 20). Circul de stat: 
Formula magică — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pentru 

ecran panoramic : Sala Palatului R. P. 
Romlne (rulează la orele 17,15 cu seria 
de bilete nr. 1182 șl la orele 20,15 cu 
seria de bilete nr. 1136), Patria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,15). Cel trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii): Repu
blica (9; 12,45; 16,30; 20,30), București
(8,45; 12,30; 16,30; 20,15), Feroviar (9; 13; 
17; 21), Grlvița (8; 12; 16; 20), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele
21), Stadionul ,,Dinamo” (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 21). Am ajuns rege : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Capitol - 
(9,30; 11,45: 14; 16,15: 18,45; 21; la grădină'; €.
— orele 20,30), Modern (10; 12; 14; 16; <
18; 20), Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie 
nr. 75 — orele 20,30), Melodia (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Grădina „Progresul" (Sțr. 
Ion Vidu nr. s — orele 21). Lumeațcp- 
mlcă a lui Harold Lloyd: Festival (9; il; 
13; 15; 17; 19; 21), Grădina „Festival"
(Pasajul „Eforie” — orele 20,15), Tomis 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; la grădină —
orele 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; la grădină — orele 20,15), Ferentari 
(10,30: 15,30; 17,30; 19,30), Patinoarul „23 
August" (Bd. Muncii — orele 21), Are
nele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20,30). Aventurile linul tînăr — cinema
scop : Victoria (9,30; 12,15; 15; 18; 21). 
Totul despre Eva : Central (9,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30). Liturghia de la mie
zul nopții — cinemascop: Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continuare; 
16; 18,15; 20,30). Viață sportivă: Union (15; 
17,45: 20,30). Program de filme pentru 
copii: Doina (orele 10). Un om care nu 
există: Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (16; 18; 20). Cei patru călugări ;Giu- 
leștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Bu- 
cegi (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20; la grădină
— orele 20,30). Don Jüan; Grădina bota
nică din Batumi; Un Prometeu al zile
lor noastre; Un solist și un cuartet; 
Fapte de vitejie: Timpuri Noi (rulează 
de la orele 10 la orele 21). Domnișoara.. 
Barbă-Albastră: înfrățirea intre popoare 
(10; 15,45; 18; 20,15). Imbltnzitoril de bi
ciclete — cinemascop: Excelsior (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Codin : Cultural (15: 
17; 19; 21). Renul alb : Dacia (9,30; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Anaconda: Buzeștl (16; 
18,15; la grădină — orele 20,30), Munca 
(14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudesti — orele 20,15). Fără tea
mă șl reproș: Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Dragoste lungă de-o scară : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Dezrădăclnațil : Flacăra
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Foto Haber: Vi
tan (16; 18; 20). Cauze drepte — cine
mascop : Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Drumul Sării (16; 18,15; 20,30), 
Grădina „Moșilor“ (Calea Moșilor nr. 221
— orele 20,15). Nu pleca: Popular (16;
18.15; 20,30). Cum stăm, tinere? : Moșilor 
(16; 18; 20). Limuzina neagră — cinema
scop : Cosmos (16: 18; 20). Zile de fior 
și ris: Viitorul (16; 18,15; 20,30). Haiducul 
de pe Ceremuș: Colentlna (16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Frații corsicani — 
cinemascop: Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina „Arta" (Calea Călărași 
nr. 153 — orele 20,15). Tinărul de pe va
sul Columb — cinemascop: Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30). Golful Elena: Luceafărul 
(16; 18,15). Pompierul atomic : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Kaloian: Lira (15; 17,15; 
19,30; la grădină — orele 20,30). Locote
nent Cristina: Cotroceni (15; 17; 19; 21). 
Nu se poate fără dragoste: Pacea (16; 
18; 20). Dă-i înainte fără grijă : Grădina 
„Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele
20,15). Generalul : Grădina „Luceafărul" 
(Calea Rahovei nr. 103 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Creșterea productivității 
muncii în construcții, de ing. Ștefan 
Gheorghlță. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru copii : Ce știm despre 
gimnastica artistică ?. 19,40 — Emisiune 
de știință : Aparate care salvează viața. 
19,50 — Recitalul pianistei Kiyoto Tana
ka (Japonia). 20,10 — Cîntă Edith Pieha. 
20,20 - Teatrul, artă realistă (XII). In 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 

șl 12 iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă, dar ușor instabilă. Cerul va
riabil. Pe alocuri vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt moderat din secto
rul vestic. Temperatura staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 șl 30 gra
de. In București : Vreme în general 
frumoasă, dar ușor Instabilă. Cer varia
bil. In cursul după-amlezei tendințe de 
averse. Vînt moderat din sectorul ves
tic. Temperatura staționară.
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EMINESCU

Ion JALEA : „împărat țl proletar'*

Arta versului eminescian
Din cercetarea mai multor variante 

a cîtorva poezii ale Iul Eminescu, 
așa cum le înfățișează, cu subtile 
și savante comentarii și explicații, 
Perpessicius în monumentala sa e- 
diție a Operelor Iul Eminescu, se 
poate observa că, în general, pro
cesul de creație al poetului trece 
5rin trei faze principale de lucru, 
u rima fază fiind cea definitivă, 
înăuntrul fiecărei faze se pot deo
sebi mai multe etape, dar linia ge
nerală a dezvoltării procesului de 
creație a lui Eminescu comportă a- 
ceste trei faze, care se pot defini 
după cum urmează.

Eminescu începe întotdeauna prin 
a schița cadrul în care vrea să dez
volte o gîndire poetică, un senti
ment, o stare de suflet. El face a- 
ceasta cu cîteva trăsături, esențiale 
desigur, dar încă șovăitoare, din 
cauza grabei de-a prinde imaginea, 
de a fixa gîndul, de a pune primele 
jaloane ale unei construcții viitoare. 
Lucrul acesta este obișnuit pentru 
orice artist. Gîndirea poetică nu-și 
află dintr-o dată expresia definitivă. 
Aceasta, la cei mai mulți dintre 
scriitori, se stabilește după cîteva 
versiuni succesive, așa că, de multe 
ori, versiunea finală cuprinde abia 
doar cîteva trăsături din prima ver
siune. Iată de exemplu poezia O, ră
mîi, care s-a păstrat în trei versiuni. 
Față de cele șapte strofe de cîte pa
tru versuri care figurează în textul 
publicat de poet, prima versiune, 
păstrată în manuscris, cuprinde nu
mai trei strofe : „O, rămîi, rămîi bă
iete / Te iubesc așa de mult / Ș’ale 
tale doruri toate / Singur eu știu să 
le-ascult. / Astfel zise codrul verde / 
Crengi în floare întinzînd / Șueram 
l’-a lui rug are / Ș’am ieșit din el rî- 
zînd. / Astăzi chiar de m-aș întoar
ce / A-l pricepe n-o să pot.J Unde 
ești copilărie / Cu pădurea ta cu 
tot".

Cel dintîi lucru care se observă 
în această primă aruncătură de con
dei este fluența versului, ritmul

Acad. Al. PHILIPPIDE

curgător, fără oprire, grăbit parcă 
să prindă repede gîndirea poetului.

Fluența aceasta nu este încă o 
însușire formală voită de poet șl nu 
are în ea nimia definitiv. Ea este 
consecința firească a primei schițe, 
a lucrului din prima fază a creației 
poetice. Ceea ce vrea poetul acum, 
la început, este să traseze contu
rul poeziei, să însăileze, nu să fixe
ze definitiv. In acest stadiu incipient 
al lucrului său, pe el nu-1 interesea
ză decît ritmul și tonul general al 
poeziei și schițarea tabloului. Așa se 
explică acel banal „băiete" din pri
mul vers. Poetul pune în tiparul rit
mului, fără să aleagă prea mult, cel 
dintîi material care îi vine la înde- 
mînă. Pe el îl interesează acum, la 
început, să ridice scheletul lucrării, 
urmînd ca după aceea să vină cu 
completările de detaliu și cu mate
rialul care dă consistență și densi
tate. Aceasta explică, de asemenea, 
și scurtimea primei versiuni. Dacă 
rămînea așa, poezia ar fi fost prea 
fugitivă, ca o adiere care oricît de 
melodioasă ar fi, nu rămîne în 
memorie, dispare prea repede. A 
doua versiune amplifică și com
pletează prima versiune cu trei 
strofe noi, aducînd totodată strofe
lor din prima versiune modificări. 
Poetul începe să înlocuiască mate
rialul ușor, pus în grabă numai 
pentru schițarea conturului, cu un 
material mai greu, care dă consis
tență. Prima strofă apare astfel : 
„O rămîi, rămîi la mine / Te iubesc 
atît de mult 1/ Ale tale visuri toate / 
Numai eu știu să le-ascult“. Ce ob
servăm ? Prea familiarul și prozaicul 
„băiete' din primul vers a dispă
rut. „Așa* din versul al doilea e în
locuit cu „atît", care iarăși e mai 
puțin familiar, și aceasta se explică 
prin faptul că acela care vorbește 
este codrul, personaj măreț, çâruia

„Cuvîntul ce exprima
Una din cele mal cunoscute poe

zii ale lui Eminescu este cea Intitula
tă „Criticilor mei'. Nu e necesar să 
fie reprodusă, toată lumea o cunoaș
te la noi. Este suficient să amintim 
că în ea se găsește celebrul vers :

„Unde vei găsi cuvîntul
ce exprimă adevărul ?“

De fapt acesta este versul-cheie al 
întregii creații eminesciene. Iar 
dacă Eminescu este pe drept consi
derat poetul poporului nostru, se da- 
torește nu numai faptului că la mo
dul poetic a căutat cuvîntul care ex
primă adevărul, ci l-a și găsit.

Mesajul epocii, Eminescu și l-a a- 
sumat după un multiplu și adînc 
contact cu poporul său, în perspecti
vă cultural-istorică și spațial-geo- 
grafică, folosind cu o măiestrie fără 
egal limba națională, căreia, din 
punct de vedere literar, el, primul, 
i-a imprimat marca universalității. 
Atunci cînd spunea că este mă
cinat de dorința de a expri
ma adevărul, aceasta însemna că 
el, prin frumos, voia să caute tot 
ceea ce asigură dreptul la viață al 
omului. Frumusețea inegalată a 
poeziei sale, atitudinea tăios cri
tică față de relele timpului său, 
viziunea largă despre lume, dragos
tea de viață, dragostea pentru 
poporul ce muncește, fac din Emi- 
nescü expresia desăvîrșită și pro
testatară a acelui timp și ge
niul revelator, la nivelul spiritului 
mondial, al poporului romîn. Așa se 
și explică popularitatea lui Emines- 
cu : poet al dragostei, al iubirii față 
de natură, dușman necruțător al a- 
supririi, demagogiei și minciunii, cu
getător profund, maestru neîntrecut 
al versului, el a cucerit pe veci po
ziția cea mai înaltă a literaturii ro- 
mîne.

Mulți s-au învechit și se vor în
vechi față de el, pentru că nici 
unul, chiar dacă ar fi avut o înzes
trare echivalentă, n-a avut nici cu
noștința epocii, istoriei și geogra- 

nu 1 se potrivește un limbaj de toa
te zilele. In versul al treilea „do
ruri' este înlocuit cu „visuri", mai 
cuprinzător și mai general și parcă 
chiar cu o semnificație poetică mai 
adîncă, dorul avînd o profunzime 
afectivă, iar visul un răsunet poetic 
mai mare. Versul al patrulea a fost 
modificat și el. „Singur eu" a deve
nit „Numai eu", care e mai apăsat 
șl totodată mai fluent. Considerînd
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Un facsimil al „Luceafărului” în 
dactarea finală.

Acad. Mihai BENIUC

fiel țării, limbii și artei poetice a 
poporului la un nivel mai înalt 
decît el. Nimic din ceea ce este 
omenesc, cum se spune, nu i-a fost 
străin. Iar dacă în el se res- 
frîng din plin strălucirile și umbrele 
secolului al XIX-lea nu este greu, 
săpînd ușor, să dăm aproape de su
prafață, de rădăcinile viitorului.

Poate că cititorul rămîne adeseori 
uimit de varietatea și multiplicitatea 
mijloacelor literare pe care Emines- 
cu le folosește în arta sa poetică 
pentru a găsi cuvîntul care exprimă 
adevărul.
„Cu perdelele lăsate
Șed la masa mea de brad, 
Focul pîlpîie în sobă, 
Iară eu pe gînduri cad".
Sună așa de simplu, așa de „rea
list", încît Eminescu pare poetul lu
crurilor la îndemîna oricui, fără ca 
cititorul să-și dea seama că aceas
tă simplitate înseamnă o „smulgere' 
bruscă din lumea nemijlocită și o 
„transpunere" în lumea propice mi
nunilor, deci a poeziei.

Căci Eminescu a înțeles ca în poe
zie să exprime prin excelență ade
vărul. Insă mereu prin alte mij
loace.
„Părea că printre nouri s-a fost 

deschis o poartă. 
Prin care trece albă regina

nopții moartă"
are cu totul alt mod de exprimare a 
sentimentului poetului, modul meta
foric, fără să-1 rupă de lumea pe 
care prin firea sa o iubea și din 
cauza condițiilor date, în aspectele 
ei sociale negative, era silit s-o 
uraspă.

Această bipolaritate, contrapusă, 
setea de viață și dragostea de fru
mos, pe de o parte, și convingerea 
zădărniciei lucrurilor pe de altă 
parte — prima nativă și firesc o- 
menească, a doua suprapusă prin- 
tr-o cruntă experiență zilnică — dă 
cheia poeziei eminesciene, cu placa 
ei turnantă, care de cele mai multe 
ori afirmația de la început o trece 
în negația ei de la sfîrșit. Foarte 
rar starea de beatitudine se menți
ne întreagă, ca în poemul „Sara 
pe deal". Și încă 1 Acolo chiar, pe 
o singură sară bogată el e gata să 
dea viața lui toată, ca și în „Plopii 
fără soț".
„O oră să fi fost amici,
Să ne iubim cu dor,
S-ascult de glasul gurii mici, 
O oră, și să mor".
Sau în „Luceafărul', care cere sä 
fie deslegat de legea veșniciei sale: 
„Reia-mi al nemuririi nimb
Și focul din privire,
Și pentru toate dă-mi în schimb 
O oră de iubire"...

Era un adevăr ce i se impunea 
prin fapte lui Eminescu, anume că 
viața luată în ansamblu era rea și 
omul nefericit, datorită condițiilor 
social-istorice în care era silit să 
trăiască, dar că ea ar putea fi bună, 
căci natura este nespus de frumoa
să, iar dragostea, amiciția și drep
tatea socială ar putea face omul fe
ricit.

Același lucru s-ar putea afirma 

strofa în întregimea ei, observăm că 
fluența ușoară, prea ușoară din pri
ma versiune a făcut loc unei fluențe 
mai puțin repezi și care este rezul
tatul precizării sensului și efectul 
consistenței, urmare ea însăși a a- 
cestor precizări. Intre prima strofă și 
ultimele două strofe ale primei ver
siuni poetul intercalează trei strofe 
noi : „Te privesc prin mii de frun
ze / Ca pe-un pui micuț de prinț / 
Cină te uiți adine în ape / Cu ochi 
negri și cuminți / Și prin vuietul de 
valuri / Prin mișcarea înaltei ierbi/ 
Eu te fac s-auzi în taină / Mersul 
cîrdului de .cerbi / Și răpit de-un 
dulce farmec / Tu zîmbești... (ver
sul a rămas necompletat) Și-n a a- 
pei bulbucite / Tu întinzi piciorul 
gol". Strofa a doua din prima ver
siune, devenită acum a cincea, este 
modificată. „Codrul* a fost înlocuit 
cu „pădurea". Modificarea e subti
lă, făcută cu un adînc simț al va
lorii poetice a cuvintelor. Tonul de 
chemare dulce, de rugăminte în 
șoaptă, de mîngîiere și visare se po
trivește mai bine cu feminina pădure 
decît cu codrul mai aspru, potrivit 
pentru balade cu conținut eroic. 
Schimbarea aceasta cerea și o mo
dificare de ton a întregii strofe, care 
în această a doua versiune sună 
precum urmează : „Astfel zise lin 
pădurea / Crengi plecate întinzînd / 
Șueram l-a ei șoptite / Ș-am ieșit 
din ea rîzînd". Simpla comparație a 
strofei din prima și din a doua ver
siune scoate la iveală perfecta a- 
daptare a formei la conținutul modi
ficat. Fluentul „Astfel zise codrul 
verde", convențional și fără ecou a- 
dînc, devine „Astfel zise lin pădu
rea". „Crengile plecate" înlocuiesc 
„crengile în floare" melancolizînd 
ușor chemarea pădurii care parcă 
presimte că poetul n-are să-i ascul
te rugămi..tea. „Șoptirea' înlocuieș
te „rugarea" tot din același motiv de 
adîncire a tonului întregii poezii. 
Strofa ultimă nu suferă altă modifi
care decît înlocuirea pronumelui 
masculin cu pronumele feminin po
trivit pădurii. Versiunea a treia a 
poeziei aduce mici modificări de de
taliu, afară doar de strofa a patra 
care, lacunară în versiunea a doua, 
se împlinește astfel : „Și răpit cu 
farmec dulce / Tu să cînți cu glas 
domol I In a apei strălucire / Intin- 

(Continuare în pag. V-a)

adevărul“
despre vehemența ce domină publi
cistica, întemeiată pe profundele cu
noștințe economice și istorice ale Iul 
Eminescu — un neiertător pamflet 
la adresa timpului, desigur cu evi
dente confuzii asupra unor proble
me sociale. Dar nota fundamentală 
a articolelor politice, ca și a unora 
dintre „Scrisori", în esență, este 
patriotismul. Iar patriotismul nu 
poate fi prin natura lui pesimist, 
căci ar deveni un mijloc de semă
nate a neîncrederii în viitorul po
porului transformîndu-se în con
trariul său. Iar critica necruțătoa
re a poetului la adresa timpului său, 
a relelor sociale, izvorăște din do
rința vie ca ele să fie înlăturate și 
să se facă dreptate celor mulți, ce
lor ce trudesc.

Eminescu a fost dintre acei scrii
tori care, ca și Caragiale, au ajuns 
să deteste societatea timpului, por
nită pe acaparare de bunuri, pe vî- 
nătoarea de bani și pe cîștig fără 
muncă. Fără să aibă causticitatea, 
ironia neiertătoare a prietenului său 
care a scris celebra „Scrisoare pier
dută", Eminescu folosea alte arme 
— ura și disprețul, pentru a se de
limita moralicește de contempora
neitatea sa, întrezărind însă poate 
chiar mai clar, mai cu încredere, re
zervele viitorului în popor, deși n-a 
văzut și ieșirea istorică din impasul 
în care capitalismul împingea lumea.

Dacă forța înnoitoare a creației 
eminesciene — care a ridicat din
tr-o dată ca bogăție de idei, măies
trie și expresivitate a limbii poe
zia romînească la nivel mondial, 
ducînd mai departe tradițiile pre
țioase ale înaintașilor, constituie 
principala cauză a gloriei sale de 
poet al națiunii — nu mai puțin a 
contribuit la aceasta și faptul că, în 
căutarea cuvîntului ce exprimă ade
vărul, el nu numai că a ținut pasul 
cu istoria dar a șl devansat-o, mă
car prin aceea că a rupt masca de 
pe fața celor ce-și proclamau me
rite patriotice pe nedrept, și a izbit 
mortal în minciună. Viața și opera 
lui Eminescu constituie un luminos 
exemplu pentru scriitorii noștri. 
Munca sa nobilă pentru a realiza 
perfecțiunea, pentru a da versuri 
ce emoționează oamenii, ce se sta
tornicesc adînc în inimile lor, 
trebuie să călăuzească pe toți cei 
ce și-au asumat nobila răspundere 
a scrisului.

Prin ținuta sa etică impecabilă, 
prin munca sa dusă pînă la istovi
re, prin frumusețea exemplară a 
versurilor sale, prin valoarea uma
nă și artistică a operei lui, 
Eminescu este astăzi legat cu firele 
de aur ale poeziei de inimile oame
nilor din țara noastră, de inima 
întregului popor. Și multe din 
aceste • fire, nenumărate, se în
tind pînă departe peste țări și mări, 
făcînd să vibreze sufletul acelora 
ce iubesc frumosul și știu prețui 
dragostea de viață, de țară, de po
por.

Prezența poetului
Dacă „tot ce mișcă-n tara asta, 

rîul, ramul“ este prezent în opera 
lui Eminescu, tot atît de prezentă 
este astăzi opera lui în viața noastră. 
S-au tipărit într-un timp relativ 

, scurt peste un milion cinci sute de 
mii de exemplare din versurile și 
proza sa și fiecare an ne înfățișează 
alte noi ediții, de largă popularizare 
sau de lux. Și nu-i deloc lipsit de 
semnificație faptul că cele mai multe 
colecții literare inaugurate în vre
mea noastră s-au deschis cu opera 
lui Eminescu. mareîndu-se și astfel 
locul crucial pe care ea îl ocupă în 
cultura poporului romîn.

Cunoaștem din ce în ce mai adînc 
opera lui Eminescu. în ultimele două 
decenii, s-a' desfășurat o amplă mun
că de cercetare, bibliografia scrieri
lor despre Eminescu a crescut conti
nuu. Studierea științifică a vieții și 
operei sale a preocupat pe cei mai de 
seamă reprezentanți ai criticii și 
istoriei noastre literare, ca și ge
nerația tînără de cercetători. Pe 
lingă impunătoarea ediție critică în
grijită de academicianul Perpessi
cius, a cărei apariție a continuat, au 
fost publicate lucrări de sinteză, 
dintre care trebuie amintite contri
buțiile datorate academicianului 
George Călinescu ca și articolele și 
studiile mult regretatului Tudor Via- 
nu. Au apărut monografii, prefețe, 
articole care au contribuit la expli
carea nuanțată, multilaterală, a crea
ției sale. Numai cărțile despre 
Eminescu apărute în ultimele șase 
luni au fost tipărite în aproa
pe 130 000 exemplare. Revistele 
literare ca și întreaga presă au acor
dat de-a lungul acestor ani o stărui
toare atenție discutării creației emi
nesciene, prezentării ei. S-au pu
blicat documente, scrisori și mate
riale inedite care au lărgit și au pre
cizat cunoștințele noastre despre 
activitatea poetului, au oferit indicii 
pentru explicata poeziei si prozei 
sale.

încununată cu roade atît de fruc
tuoase, studierea științifică a operei 
lui Eminescu — dc o bogăție infinită, 
neistovită — reprezintă un proces in 
continuă desfășurare.

★

Cercetăm anii puțini ai vieții lui 
Eminesc’i, îi citim și-i recitim opera 
și ceea ce ne uimește este nu 
numai frumusețea ei nepieritoare, 
desăvîrșită, dăltuită în marmura ne

Florie» CORDESCU : Ilustrație la „Făf-Frumos din lacrimă"

muririi, nu numai răscolitoarea și 
mereu emoționanta vibrație a versu
rilor lui ce exprimă deopotrivă do
rurile tainice, bucuriile împlinirii, 
chinul încercării și amărăciunea du
rerii, tot ceea ce frămîntă inima o- 
mului. II admirăm în același timp pe 
Eminescu, om al timpului și al țării 
sale, pe patriotul și cetățeanul ne
contenit însetat, în căutările lui de 
sentimentul datoriei sociale. A cîn- 
tat trecutul de luptă în tonuri de 
rapsodie, a plănuit mari construcții 
dramatice despre eroii naționali, a 
fost necruțător cu aceia dintre con
temporanii lui care întruchipau ni
micnicia și demagogia burgheză și 
i-a stigmatizat cu vigoarea celui mai 
autentic pamfletar, a găsit accente 
patetice pentru a preamări „marele 
viitor" al țării sale.

Ridicat din mijlocul acestui popor, 
așa cum singur a mărturisit ade
sea cu mîndrie, el s-a frămîn- 
tat necontenit pentru soarta ță
rii sale. Personalitatea lui ne a- 
mintește de aceea a legendarului 
meșter Manole. Pentru făurirea unei 
opere menite să dăinuie în veacuri, 
Eminescu și-a cheltuit nu numai 
neobișnuitele-i înzestrări artistice, 
dar și propria lui ființă.

Crescută din cultul dragostei pen
tru popor, opera lui Eminescu poar
tă în strălucirea ei tăria neclintită 
a munților noștri, freamătul tulbu
rător al codrilor măreți, limpezimea 
de cristal a apelor, liniștea visă
toare a pajiștilor. Fondul prim 
al concepției sale despre lume și 
viață a fost optimist. Acest opti
mism se hrănea din surse populare, 
din comuniunea deplină cu litera
tura folclorică, cu tradițiile oameni
lor simpli, cu natura, cu istoria pa
triei.

Anii vieții sale au fost animați de 
înalte idealuri care-i însuflețiseră pe 
înaintașii săi Vasile Alecsandri, Di- 
mitrie Bolintineanu. Grigore Alexan- 
drescu, Ion Heliade-Rădulescu, Ce
zar Bolliac, Vasile Cîrlova etc. Lor 
avea să le aducă omagiu1 înaripat, 
străbătut de entuziasm, dar și de 
judecată critică, în splendida poe
zie „Epigonii“. Poezia aceasta, 
unul din momentele însemnate ale 
liricii lui Eminescu, mărturisește 
nu numai respectul pentru tradiția 
culturală ci și concepția sa despre 

rolul și rostul poeziei, despre con
diția esențială a artei : credința 
nestrămutată a scriitorului în ceea 
ce scrie, deplina încredere a artistu
lui în opera lui.

Lăuda poeții generației de la 1848 
și pe premergătorii ei pentru că 
„spusa" lor, „sîntă și frumoasă" „de 
minți era gîndită". „din inimi era 
scoasă, / Inimi mari, tinere încă"... 
La fel ca ei, s-a vrut de la bun în
ceput un rapsod al patriei sale. Pe 
o pagină rămasă între miile de foi 
ale manuscriselor se află cîteva ver
suri edificatoare datînd din epoca ti
nereții. Aici, Eminescu imaginează 
un dialog între întuneric și Poet. 
Sfătuit să-și sfarme de „stînca rece" 
lira sa „căci lumea este piatră", poe
tul îi răspunde cu mîndrie întuneri
cului, afirmînd încrederea în meni
rea socială a operei sale :
„Și tu, crezi, geniu negru, că fără 

scop și țintă 
A lumei und’ amară mă’nneacă, mă 

frămîntă ?"
Fermecat de frumusețile naturii 

ce i se întipăriseră în inimă încă din 
zilele copilăriei și pe care le-a imor
talizat în versurile sale printr-o 
expresie de geniu, poetul vedea în 
ele un tezaur neasemuit de inspi
rație :
„Și tu vrei ca poetul să fie trecător, 
Pe-a țârei sale țărmuri să n-aibă ce 

să einte ?
Dar nu-s colori destule în lume 

să-nvesmînte 
A munților Carpatici sublime 

idealuri’.
De la începutul carierei lui poe

tice s-a dezvoltat și o altă pasiune 
statornică a întregii sale vieți : cer
cetarea creației folclorice. „Povești 
și doine, ghicitori, eresuri" i-au în- 
cîntat copilăria ; dar comorile înțe
lepciunii populare nu i-au vorbit 
numai de pe tărîmurile amintirii. 
Eminescu a nutrit un adevărat cult 
pentru literatura populară, pe care 
a cercetat-o cu stăruință și pa
siune. S-a situat și în această 
privință în descendența reprezentan
ților generației de la 1848 : Varile 
Alecsandri, Alecu Russo. In călăto
riile sale de-a lungul și de-a latul

Valeriu RlPEANU

(Continuare în pag. V-a)
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încadrarea gospodăriilor colective cu cadre de specialiști
Ingineri agronomi și zootehniști — constituie un mare aju-

tor acordat țărănimii colectiviste pentru aplicarea metodelor 
științifice de lucrare a pămîntului și de creștere a animalelor. 
Pentru ca specialiștii să poată da o contribuție cît mai sub
stanțială la sporirea producției și întărirea economică și or
ganizatorică a gospodăriilor colective este nevoie ca ei să cu- 
noască bine sarcinile care le revin, să muncească cu entuziasm 
și pasiune, alături de președinți, de toți colectiviștii, pentru 
realizarea acestor sarcini. în raionul Timișoara, cadrele de 
specialiști din gospodăriile colective au acumulat o experiență 
valoroasă în organizarea procesului de producție și introduce
rea în practică a metodelor agrozootehnice înaintäte. Zilele

D
GOSPODĂRIILE

trecute, redacția ziarului nostru a organizat la Timișoara o 
discuție privind stilul și metodele de muncă ale cadrelor de 
specialiști din gospodăriile colective, in pagina de față, redăm
din cuvîntul cîtorva dintre participanții la această discuție.

mini

Promotori
ai metodelor
avansate, științifice

Una din principalele sarcini ale in
ginerilor agronomi din gospodăria 
colectivă este aplicarea pe scară 
largă a măsurilor agrotehnice știin
țifice, menite să ducă la sporirea 
continuă a recoltelor. Prezența spe
cialistului în unitatea de producție 
îi dă posibilitatea să urmărească 
folosirea intensivă și rațională a pă- 
mîntului, să introducă cele mai po
trivite soiuri de plante agricole și 
hibrizi de porumb care să corespun
dă condițiilor locale de climă și sol. 
De toate acestea mi-am dat seama 
în anii de cînd lucrez la gospodăria 
colectivă din Recaș. Aici, pe lîngă 
munca desfășurată pentru înarmarea 
colectiviștilor cu noi cunoștințe agri
cole, m-am ocupat și de introduce
rea în producție a semințelor din 
soiuri productive și a metodelor a- 
grotehnice noi, înaintate.

In activitatea mea am 
generalizarea în cultură a 
productive și a hibrizilor 
porumb. în scurtă vreme, s-a ajuns 
ca întreaga suprafață cu grîu, po
rumb și floarea soarelui să se cul
tive cu astfel de soiuri și hibrizi. Dar 
e bine știut că, oricît de bună să- 
mînță ai avea, ea poate asigura ob
ținerea unor recolte mari numai 
dacă se aplică întregul complex de 
măsuri agrotehnice. Este adevărat 
că terenul gospodăriei noastre este 
destul de productiv, asigurînd obți
nerea unor recolte destul de ridicate. 
Noi nu ne putem mulțumi cu ce ne 
dă natura ci trebuie ca printr-o lu
crare pe baze științifice a pământu
lui să sporim necontenit recolta. 
Munca în gospodăria colectivă mi-a 
dat posibilitatea să pun în aplicare 
cunoștințele cîștigate în facultate, 
mult îmbogățite cu noile realizări 
ale științei și practicii înaintate. De 
un mare ajutor mi-au fost colec
tiviștii care, înarmați cu metodele 
noi de lucrare a pămîntului dobîn- 
dite la cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, se străduiesc să aplice 
agrotehnica înaintată. Treptat, s-a 
generalizat executarea arăturilor de 
vară și de toamnă, s-a trecut la în- 
grășarea unei suprafețe mai mari de 
teren. Ne-am îngrijit să se respecte 
cu strictețe timpul optim de semă
nat..

Colectiviștii din Recaș s-au con
vins de superioritatea lucrării pă
mîntului cu mijloace mecanizate. 
Manifestau însă rețineri față de u- 
nele măsuri agrotehnice pe care nu 
le aplicaseră pînă atunci. în gospo
dărie semănatul porumbului se făcea 
cu semănători obișnuite, confecțio
nate în gospodărie. Acestea nu asi
gurau o densitate optimă de plante 
la hectar și o îngropare uniformă a 
boabelor ; de aceea, recoltele erau 
cu mult sub posibilități. Am propus 
consiliului de conducere să facem 
semănatul cu ajutorul mașinii 2 
S.P.C.-2 de la S.M.T. Anul trecut am 
lucrat cu această mașină numai pe 
o parte din suprafața cultivată, însă

urmărit 
soiurilor 
dubli de

recolta a fost mai mare decît acolo 
unde s-a semănat după obiceiul lo
cului. în primul caz s-au obținut 
5 000 kg de porumb la hectar, iar în 
al doilea 3 000 kg. Explicația acestei 
diferențe este că semănatul cu ma
șina 2 S.P.C.-2 a asigurat o densi
tate optimă de plante la hectar, o 
răsărire uniformă a plantelor și exe
cutarea unor rînduri drepte care 
permit mecanizarea lucrărilor de în
treținere. în primăvara acestui an, 
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb s-a semănat cu mașina 2 
S.P.C.-2. Unele greutăți le-am în- 
tîmpinat și atunci cînd s-a pus pro
blema introducerii culturilor tim
purii de legume, care necesită, după 
cum se știe, o agrotehnică mai com
plicată. Gospodăria noastră este si
tuată în apropierea orașului Timi
șoara, iar problema asigurării unor 
producții mari și cît mai timpurii 
prezintă mare însemnătate econo
mică. Printre cei care aveau unele 
rezerve în ce privește extinderea 
culturilor de legume timpurii era 
chiar și brigadierul legumicol. Ati
tudinea lui era izvorîtă din necu
noașterea agrotehnicii acestor cul
turi. Cu sprijinul consiliului de con
ducere, am desfășurat o muncă sus
ținută cu colectiviștii din brigada 
legumicolă, ca ei să învețe bine cele 
mai noi metode privind produce
rea răsadurilor, organizarea produc
ției de culturi forțate, irigarea plan
telor etc. Noi cultivăm acum o mare 
suprafață cu legume timpurii. Gos
podăria livrează acum castraveți, 
varză creață, ardei iute, iar înspre 
sfîrșitul lunii vom da și roșii tim
purii.

Introducerea unei agrotehnici îna
intate în toate sectoarele a permis 
colectiviștilor să prevadă în planul 
de producție obținerea în acest an a 
unor recolte și venituri mai mari de
cît în trecut. Gospodăria va livra 
statului 944 tone cereale, 217 tone 
floarea-soarelui, 2 800 tone sfeclă de 
zahăr, 900 tone legume, 3 730 hl 
lapte, 185 tone carne etc. De pe urma 
acestora se va realiza un venit bă
nesc de aproape 9 milioane lei, din 
care peste două milioane lei vor pro
veni din legumicultură.

Constituie o mare satisfacție pen
tru inginerul agronom obținerea u- 
nor asemenea rezultate întrucît o- 
glindesc — alături de hărnicia co
lectiviștilor — și munca lui activă, 
pusă în slujba sporirii producției a- 
gricole.

Ion NICHITA 
inginer agronom 
G.A.C. Recaș

Gospodăria colectivă din comuna 
Becicherecu-Mic are o bună experi
ență în ce privește sporirea produc
ției agricole. Anul trecut s-au realizat 
în medie la hectar 2 319 kg grîu, 
3 868 kg porumb boabe, 2 583 kg 
floarea-soarelui, 23 952 kg sfeclă de 
zahăr etc. în ultimii trei ani, recolta 
de porumb nu a fost mai mică de 
3 000 kg boabe la hectar. Ce stă la 
baza acestor realizări ? Fără îndo
ială că introducerea și aplicarea în 
producție a întregului complex de 
măsuri agrotehnice. Nu lucrez de 
mult în această gospodărie, îna
intea mea fiind tov. Mircea Nea- 

cunoscut pentru munca lui

Ion Nichita, inginer agronom la gos
podăria colectivă din Recaș, raio
nul Timișoara, este apreciat de co
lectiviști pentru priceperea și mun
ca iul harnică. Zi de zi el urmărește, 
pe cimp, mersul lucrărilor și sprijină 
colectiviștii în aplicarea metodelor 

agrotehnice înaintate.

L4H.U
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CUM LUCRĂM
CU BRIGADIERII 

Șl ȘEFII DE ECHIPĂ

SSii

Inglnerul agronom Aurel Băcălete, din gospodăria colectivă din comuna 
Becicherecu-Mic, raionul Timișoara, da indicații cum trebuie să se facă 

lucrările de întreținere a culturilor

rodnică, plină de inițiativă. Mă voi 
strădui ca realizările gospodăriei să 
fie și mai bune. De aceea, toate lu
crările le executăm la timp și la un 
nivel agrotehnic înalt.

în această perioadă, principala 
noastră grijă este executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
întrucît cultivatoarele de la S.M.T. 
nu au fost suficiente, am organizat 
agregate de prășitori mecanice trase 
de tractor, care realizează zilnic 20 
ha. în felul acesta prășitul se face 
la timp și de calitate. Acordăm a- 
tenție și fertilizării terenurilor, — 
tradiție veche la Becicherecu-Mic. în 
afară de îngrășămintele care se dau 
înainte de arătura adîncă, noi folo
sim și mustul de grajd. Semănătoriîe 
2 S.P.C.-2 au fost prevăzute cu cis
terne care au împrăștiat mustul de 
grajd odată cu semănatul. Tot așa se 
procedează la lucrările de întreți
nere, cisternele respective fiind a- 
daptate la prășitori. Acum avem de 
transportat la cîmp 80 la sută din 
gunoiul de grajd care va fi folosit 
sub arătura de vară. La toate aces
tea trebuie adăugată și introducerea 
altor măsuri : irigarea culturilor cu 
apă din pînza freatică, producerea 
legumelor timpurii în răsadnițe și 
cîmp, fără a mai vorbi de generali
zarea semințelor din soiuri produc
tive și a hibrizilor dubli de porumb.

Executarea tuturor lucrărilor 
timp impune o bună organizare 
muncii. La noi în gospodărie se 
bișnuiește ca planul de muncă
brigadierilor să se întocmească săp- 
tămînal, iar eventualele modificări 
se fac pe parcurs, fără a fi nevoie 
de ședințe zilnice.

PROPUNERI
— Consiliul Superior al Agri

culturii să elaboreze un regula
ment privind activitatea și sarci
nile specialiștilor din gospodăriile 
colective.

— In scopul ridicării nivelului 
de cunoștințe al specialiștilor din 
unități se simte nevoia ținerii u- 
nor ședințe lunare de referate în 
care să fie
noi cuceriri ale științei. Ar fi util 
să se organizeze și schimburi de 
experiență în unitățile agricole 
fruntașe din alte regiuni.

prezentate cele mai

Lucrez de 8 ani la gospodăria co
lectivă din Parța. La început, noi, 
agronomii, eram considerați ca niș
te consilieri. Acum situația este cu 
totul alta. Participăm efectiv la acti
vitatea de producție și economică a 
gospodăriei colective. Faptul că se 
vorbește tot mai mult de stilul de 
muncă al inginerului agronom și 
zootehnist nu este de loc întîmplă- 
tor. Trebuie găsite acele forme care 
să aibă cele mai bune rezultate în 
activitatea pe care o desfășurăm. 
Consider că una din acestea o consti
tuie conlucrarea strînsă cu brigadie
rii și șefii de echipă. Consiliul de 
conducere din gospodăria noastră a 
urmărit ca în această muncă să fie 
numiți oameni harnici și pricepuți. 
In ultimii ani, 6 colectiviști au fost 
școlarizați timp de 6 luni la școala 
de brigadieri; Pregătirea șefilor de 
echipă cade însă în preocuparea ingi
nerului agronom. La noi în gospodă
rie acest lucru s-a realizat în cadrul 
învățămîntului agrozootehnic. La 
cursuri au fost încadrați toți șefii de 
echipă. Nu numai atît. Șefii de e- 
chipă au fost îndrumați să citească 
broșuri și alte lucrări de specialitate. 
Ca lector am organizat loturi demon
strative, unde se cultivă diferite so
iuri de grîu și hibrizi de porumb, se 
fac experiențe privind densitatea 
plantelor și aplicarea îngrășăminte
lor. De fiecare din acest lot răspunde 
cîte un șef de echipă, îngrijindu-se 
de executarea la timp a tuturor lu
crărilor. Toate acestea au contribuit 
la creșterea nivelului lor de cunoș
tințe agricole, i-au ajutat să mun
cească mai bine.

Pentru ca inginerul agronom să 
poată munci mai . bine, mai orga
nizat, trebuie să aibă o legătură 
strînsă cu brigadierii și șefii de e- 
chipă Numai în felul acesta se 
poate face o bună coordonare a tu
turor acțiunilor. La noi în gospodă
rie se obișnuiește ca înainte de a se 
începe o lucrare să se țină o scurtă 
consfătuire de producție. Aci eu ex
pun planul de acțiune, iar ei își dau 
părerea asupra felului cum ar fi 
mai bine să lucrăm. După ce toate 
amănuntele au fost ’ rezolvate, se de
finitivează planul de muncă și se 
trece la lucru. O asemenea colabo
rare face cu putință ca lucrările a- 
gricole să fie făcute la timp.

SI INGINEI J
Cadrele de specialiști pe care sta

tul i-a repartizat gospodăriilor co
lective sînt de mare folos pentl'u ac
tivitatea noastră, pentru sporirea 
continuă a producției agricole. Mi-am 
dat seama cît de mare este ajutorul 
inginerului agronom sau zootehnist. 
Oricît de pregătit ar fi președintele 
gospodăriei, el are întotdeauna mul
te de învățat de la cadrele de spe
cialiști nu numai în ce privește a- 
plicarea celor mai avansate metode 
agrozootehnice, dar și în organizarea 
mai bună a producției și a muncii, 
în conducerea de zi cu zi a tuturor 
treburilor gospodăriei. Iată de ce, în 
munca pe care o desfășor, eu, ca și 
alți președinți, acord o mare atenție 
sprijinului dat de cei doi specialiști 
pe care-i avem în gospodărie

Gospodăria noastră colectivă are o 
mare suprafață de teren — circa 
3 000 hectare. Conducerea treburilor 
obștești cere o muncă vastă. Pe 
lîngă aceasta este necesar un control 
permanent pe teren. Ne-am dat sea
ma că oricît de bune planuri de 
muncă am întocmi, putem ajunge la 
rezultatele dorite numai dacă se ur
mărește pe teren cum sînt duse la 
îndeplinire sarcinile. în această pri
vință, munca specialiștilor este de 
neînlocuit. La noi în gospodărie lu
crează inginerul agronom Gh. Ga
lan și inginerul zootehnist Ion 
Truță. înainte de a începe o lucrare 
sau a porni o acțiune, ne sfătuim toți 
trei, împreună cu alți membri ai con
siliului de conducere, asupra a ce tre
buie să 
asigură, 
plicarea 
rile de 
sectorul 
liștilor am rezolvat multe probleme 
tehnice destul de grele. Gospodăria 
noastră are o suprafață de 450 ha 
teren sărăturos. în urma studiilor 
întreprinse, agronomul a stabilit ce 
lucrări să se execute și ce plante să 
șe cultive pe aceste terenuri. Cerea
lele păioase, îndeosebi secara, ca și 
floarea-soarelui dau aci recolte mari. 
Datorită măsurilor agrotehnice apli
cate, pe toate terenurile recoltele 
sporesc de la un an la altul.

Ca președinte răspund direct de 
sectorul zootehnic și de aceea cola
borez strîns cu inginerul zootehnist. 
Tov. Ion Truță vine de dimineață în 
sector, chiar înaintea îngrijitorilor, 
în felul acesta poate să indice cu 
precizie ce măsuri să se ia, să exer
cite un control temeinic, la fața lo
cului. împreună analizăm probleme
le ce se ridică și apoi punem umărul 
pentru ca munca să se desfășoare cit 
mai bine. Așa am reușit să rezolvăm 
problema furajelor, a alimentării ra
ționale a animalelor etc. Pe lîngă 
sporirea continuă a efectivelor, pro
ducțiile cresc continuu. De la în
ceputul anului am depășit planul de 
livrărf la lapte cu 12 000 de litri.

Muncii harnice a specialiștilor, noi, 
colectiviștii, îi răspundem prin asi
gurarea unor condiții cît mai bune 
de viață, astfel ca ei să poată des
fășura o activitate rodnică.

Dane VIOREL 
președintele 
G.A.C. Sînmihaiu-Romîn

facem. Inginerul agronom 
împreună cu brigadierii, a- 
celor stabilite pentru cultu- 
cîmp, întrucît răspunde de 
vegetal. Cu ajutorul specia-

Maria SOMEȘAN
inginer agronom G.A.C. Parța

O bună colaborare cu președintele, 
cu membrii consiliului de conducere, 
cu toți colectiviștii este de cea mai 
mare însemnătate pentru activitatea, 
inginerului agronom în gospodăria 
colectivă. De acest lucru m-am con
vins pe baza experienței mele.

Eu muncesc pe baza planului de 
măsuri tehnico-organizatorice apro
bat de adunarea generală a colec
tiviștilor. Aci Sînt prevăzute princi
palele acțiuni care trebuie întreprin
se. La venirea mea la Beregsău-

Mare am încercat ca sarcinile care 
îmi reveneau să le duc la îndeplini
re singur. Am văzut că acest stil de 
muncă nu este bun, deoarece multe 
probleme nu le puteam duce pînă 
la capăt. într-o ședință a biroului 
organizației de bază mi s-a arătat 
că insuccesele se datoresc muncii 
mele de unul singur. Comuniștii 
mi-au recomandat să mă bazez pe 
sprijinul președintelui, al biroului 
organizației de bază, într-un cuvînt 
să desfășor o muncă în colectiv. în 
scurtă vreme mi-am dat seama cît 
de prețioasă a fost indicația primită.

Am avut de întocmit o schiță de 
folosire a pămîntului gospodăriei 
noastre. Singur n-aș fi putut face a- 
ceastă lucrare, deoarece nu cuno
șteam terenul. Am atras în jurul 
meu pe cîțiva membri ai consiliului 
de conducere, colectiviști fruntași cu 
care am discutat pe larg și am cu
treierat terenurile în lung și în lat. 
Pe baza măsurătorilor făcute de 
mine și a propunerilor acelora care 
mă ajutau, am reușit să elaborez o 
schiță bună. Cu acest prilej am 
identificat o suprafață de 20 ha 
teren neproductiv, care a fost pusă 
în valoare prin lucrări de de
frișare a mărăcinișurilor, desfiin
țarea 
tarea 
etc. în felul acesta terenul arabil s-a 
mărit simțitor. Gospodăria noasi^i 
are o mare suprafață de pășune. î A 
multe locuri ea nu asigură decît o 
cantitate mică de masă verde la hec
tar. în colaborare cu inginerul zoo
tehnist și membrii consiliului de con
ducere am stabilit un plan concret 
de îmbunătățire a ei. Aci s-au exe
cutat canale care au permis scurge
rea apelor, îngrășarea prin tîrlire ca 
și pășunatul pe parcele. Producția 
de iarbă a crescut simțitor asigurîn- 
du-se astfel o bază furajeră mai în
destulătoare pentru numărul sporit 
de animale pe care îl crește gțg; o- 
daria noastră. 1

Succesul activității desfășurate de 
inginerul agronom este hotărît și de 
sprijinul pe care îl primește din par
tea organizațiilor de partid și orga
nizațiilor U.T.M. și de femei din gos
podărie. După cum se știe, executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
necesită un mare volum de muncă. 
Pentru ca acestea să se poată face la 
timp, împreună cu președintele am 
solicitat comisia de femei din gospo
dărie să atragă mai multe colectivis
te la prășit. Arătîndu-li-se importan
ța acestor lucrări pentru obținerea 
unor recolte mari, ele participă a- 
cum în mare măsură la lucru, reu
șind să facem la timp prășitul po
rumbului și sfeclei de zahăr. Tot ast
fel am rezolvat și problemă calității 
lucrărilor.

Gospodăria noastră are încă tg^fi 
rezerve de sporire a producției ag. J- 
cole. Anul trecut, recolta de porumb 
boabe la hectar pe unele parcele a 
fost de 3 740 kg, în timp ce pe altele 
n-a depășit 2 600 kg. Asemenea lu
cruri ne-au pus pe gînduri. Planul 
de. măsuri întocmit prevede ce tre
buie să întreprindem pentru a obține 
recolte bogate pe toate terenu
rile. Dar planul rămîne pe hîr- 
tie dacă nu te îngrijești de aplica
rea lui în viață, De aceea eu prezint 
cu regularitate în fața consiliului de 
conducere informări asupra realiză
rii sarcinilor de plan, consumului de 
zile-muncă etc. Consider că muncind 
în felul acesta voi contribui ca și 
G.A.C. Beregsău-Mare să se situeze 
în rîndul gospodăriilor colective 
fruntașe din raionul Timișoara.

drumurilor inutile, execu- 
unor canale de desecare

Vasile APETREI 
inginer agronom
G.Ä.C. Beregsău-Mare

la 
a 

o- 
al

— Activitatea lectorilor la ține
rea lecțiilor și demonstrațiilor 
practice ar fi ușurată dacă o dată 
pe săptămînă, în timpul desfășu
rării 
s-ar 
cial
„Universitatea tehnică".

cursurilor, la televiziune 
transmite un program spe- 
asemănător cu emisiunea

Aurel BĂCĂLETE
inginer agronom
G.A.C. Becicherecu-Mic

■— In vederea utilizării cît mai 
raționale a forțelor de muncă din 
gospodăria colectivă, ar fi bine să 
se urmărească, pe culturi și lu
crări, consumul de zile-muncă.

Problemelor economice
și financiare o atenție mai mare

Gospodăriile colective au deve
nit unități agricole complexe. De 
aceea și activitatea pe care o des
fășoară inginerul agronom este 
complexă. El urmărește nu numai 
aplicarea măsurilor agrotehnice 
care să ducă la sporirea recoltelor, 
ci participă activ la întocmirea pla
nurilor de producție, urmărește ac
tivitatea economică și financiară, 
rezolvă zi de zi o mulțime de tre
buri gospodărești. Cu fiecare zi 
sîntem solicitați să facem față celor 
mai diverse probleme. Pentru acea
sta se cere o bună pregătire șj a- 
doptarea unui stil de muncă adec
vat care să permită cuprinderea tu
turor aspectelor muncii, fără a fi 
sustras de mărunțișuri, care adesea 
te duc la pierderea din vedere a 
problemelor principale.

O activitate importantă a ingine
rului agronom este cea care se re
feră la întocmirea planului de pro
ducție și financiar și la urmărirea 
problemelor economice ale gospo
dăriei. Pentru ca planul de produc
ție să reflecte posibilitățile de dez
voltare a gospodăriei, i-am obiș
nuit pe colectiviști să facă calcule 
gospodărești la suta de hectare. 
Comparîndu-le cu cele realizate în

colective vecine, se 
ce resurse există pen-

gospodăriile 
poate vedea 
tru sporirea producției agricole ve
getale și animale. Cu ocazia în
cheierii bilanțului pe 1963 și întoc
mirii planului de producție pe acest 
an, s-a putut vedea că realizările 
gospodăriei noastre sînt încă mult 
sub posibilități. Anul trecut, cal
culate la suta de hectare, venitu
rile bănești realizate au fost 
95 700 lei, ceea ce, comparativ 
alte 
Nici 
cut 
mai 
tare.

Pentru obținerea unor rezultate e- 
conomice mai bune, în planul de 
producție am prevăzut o serie de 
măsuri. Ele se referă la dez
voltarea acelor ramuri de produc
ție care să asigure obținerea unor 
venituri mari. Intre altele, 
propus să îngrășăm cît mai 
bovine. Noi am procurat 75 de 
capete care 
bază de contract. Gospodăria va 
realiza astfel venituri importan
te. S-au luat o serie de mă
suri și pentru asigurarea bazei fura
jere.

gospodării, nu sînt prea 
fondul de bază nu a 
cum trebuie, ajungînd 
la 103 000 lei la suta de

de 
' cu 
mail, 
cres- 

nu- 
hec-

ne-ain 
multe

vor fi vîndute P9

Tot pentru îmbunătățirea situației 
economice, în gospodărie se întoc
mesc planuri de măsuri concrete, cu 
responsabilități precise. Periodic se 
fac analize asupra situației din 
punct de vedere financiar. Ele ne 
dau putința să pătrundem mai 
bine în miezul problemelor econo
mice. Vreau să spun că, în acest 
an, gospodăria a făcut cheltuieli 
mari cu electrificarea și aprovizio
narea cu apă a sectorului zooteh
nic. Noi facem analize asupra chel
tuielilor pentru ca acestea să ducă 
la o creștere corespunzătoare a pro
ducției agricole. După cum se știe, 
pentru buna desfășurare a activită
ții economice și financiare a gospo
dăriei colective, un rol important îl 
au contabilii. Ei sînt îndrumați să se 
obișnuiască a prelucra datele eco
nomice și astfel să poată sesiza la 
timp dacă lucrurile se prezintă bine, 
întrucît activitatea economică și fi
nanciară a gospodăriei colective a 
devenit mai complexă, vom privi 
mai multă atenție acest aspect 
muncii noastre.

cu 
al

V/ilkom ADAM 
inginer agronom 
G.A.C. Chevereșu-Mare

Activitate susținută 
în consiliul agricol raional

Munca inginerilor agronomi și 
zootehniști în gospodăriile colective 
este de un real folos pentru țăranii 
colectiviști. Lucrînd în gospodăriile 
colective, specialiștii au posibilitatea 
să pună în practică cunoștințele că
pătate în anii de studiu și să contri
buie la ridicarea nivelului agricultu
rii noastre.

Eu, ca inginer agronom, pe lîngă 
munca pe care o depun pentru spo
rirea recoltelor în gospodăria colec
tivă, desfășor o activitate susținută 
în cadrul consiliului agricol raional 
în permanența consiliului lucrează 
un număr restrîns de specialiști. De 
aceea, noi, membrii consiliului, ingi
neri agronomi din unitățile de pro
ducție, sîntem atrași la rezolvarea 
diferitelor probleme pe care le ridică 
producția. Aceasta ușurează activita
tea consiliului, îi permite să ia cele 
mai eficiente măsuri privind desfă
șurarea diferitelor acțiuni.

Una din sarcinile primite a fost 
de a studia comportarea hibrizi
lor de porumb, care în gospo
dăria noastră, precum și la Carani, 
Jadani și Sînandrei, șiștăvesc în pe
rioada de coacere din cauza soluri
lor nisipoase pe care le avem. A- 
cest studiu, de care eu am răspuns 
personal, a constituit un obiectiv 
din planul de muncă al secției de 
cereale și plante tehnice a consiliu
lui raional. Observațiile făcute, ex
periențele întreprinse și sprijinul 
primit din partea Institutului agro
nomic Timișoara și a stațiunii ex
perimentale ne dau certitudinea că 
vom rezolva favorabil această pro
blemă.

Consiliul agricol raional urmăreș
te în permanență buna desfășurare 
a lucrărilor agricole în gospodăriile 
colective. Acolo unde constată lip
suri în organizarea muncii, trimite 
specialiști din alte unități care îm
părtășesc din experiența lor în gră
birea lucrărilor. întotdeauna răs
pund la asemenea solicitări. în 
primăvara acestui an am avut ca 
sarcină să controlez cum se des
fășoară lucrările agricole la G.A.C.

Becicherecu-Mic. Sînt antrenat și 
la diferite studii pe care le în
tocmește consiliul agricol raional 
în gospodăriile colective insuficient 
dezvoltate, în vederea stabilirii celor 
mai potrivite măsuri pentru întări
rea lor economică și organizatorică, 
în primăvara acestui an asemenea 
studii au fost întocmite, la indica
ția și cu sprijinul comitetului ra
ional de partid, în 8 gospodării co
lective.

Cu ocazia ședințelor consiliului, a

schimburilor de experiență șl a dife
ritelor consfătuiri, iau cuvîntul și 
împărtășesc din experiența cîștiga- 
tă în activitatea pe care o desfășor, 
îmi însușesc metodele noi de mun
că pentru a le putea aplica în prac
tică și astfel colectiviștii să obțină 
rezultate tot mai bune. '• J

Titus BUZILĂ
inginer agronom
G.A.C, Beșenova Nouă

Gospodăria colectivă din Becicherecu-Mic a obținui realizări și în dez
voltarea creșterii animalelor ; o contribuție importantă a adus-o inginera 
zootehnistă Emilia Neagu. în fotografie : Tov. Emilia Neagu sfătuin- 
du-se cu îngrijitoarea fruntașă Rörich Ana asupra unor probleme 

curente ale creșterii productivității animalelor.
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DIN CULISELE
EMISIUNILOR MUZICALE 
o Schimb de mesaje luminoase înainte de concert 
© Orchestre cu un singur interpret
• Mecanizări la... regia muzicală

Plecarea ministrului comerțului 
și reconstrucției al Austriei RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Se aprinde un bec verde. Omul din 
I ’'bina cunoaște semnificația acestui 
4 mnal : „sînteți în emisie". Răspun
de printr-o apăsare pe un buton, 
care declanșează o lumină albă cu 
semnificația : „sînt gata". Intre cei 
care se află în cele două cabine de 
lingă sala de concerte a Radiodifu
ziunii se stabilește astfel o comuni
care despre care milioanele de ascul
tători nu au de unde să afle. In- 
tr-una se găsește crainicul, care a- 
nunță punct cu punct programul, iar 
în cealaltă colectivul de specialiști 
care se ocupă de transmisie ; regizo
rul muzical, responsabilul de trans
misie, tehnicieni etc. Din acest stu
dio, care a putut fi văzut adeseori și 
în cadrul emisiunilor de televiziune, 
pornesc armoniile ce atrag joi 
seara numeroși ascultători în fața a- 
paratelor de radio. O sală spațioasă, 
modernă, cu un volum de 10 000 
metri cubi și o capacitate de aproape 
1 000 de locuri. A fost construită în 
așa fel încît asigură o bună calitate 
sunetului, în special pentru specta
colele de muzică simfonică. Tot aici 
se fac și înregistrările de concerte. 
Pentru cele de muzică ușoară există 
un alt studio cu un timp de rever
berație — de prelungire a sunetu- 

•Aui — mai scurt.
...Un semnal roșu și transmisia în

cepe. Dar pînă să ajungă la ascultă
tor, înregistrările trebuie prelucrate 
cîteodată și ore în șir la mesele de 
mixaj. Ați ascultat, desigur, melodia 
>,Doi călușei“ interpretată la două 

I voci de aceeași cîntăreață. La înre
gistrarea acestei melodii, ca și a 
multor altora, s-a folosit o metodă 
modernă : înregistrarea prin supra
punere. Imprimate pe rînd, cele două 
interpretări ale solistei au fost sin
cronizate ulterior în aceeași melodie. 
Tot așa, un singur instrumentist poate 
să țină locul unei orchestre întregi, 
alcătuită din mai multe persoane. 
Sînt avantaje pe care le oferă proce
deul modern de înregistrare, pe ban Teodor CAZACU

Liniște ! In studioul radioteleviziunii se înregistrează una din frumoa
sele noastre melodii de muzică populară.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL 
PRIVIND PRECIPITAȚIILE 
ATMOSFERICE

Luni au început în Capitală lu
crările unui simpozion privind pre
cipitațiile atmosferice și metodele 
de măsurare și determinare a aces
tora, organizat de Institutul meteo
rologic. La lucrările simpozionului, 
care se desfășoară timp de 3 zile, 
participă, ca invitați, specialiști din 
R. D. Germană, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică. Vor fi dezbătute 
comunicări științifice ale cercetă
torilor romîni și ale invitaților de 
peste hotare. (Agerpres) 

dă de magnetofon lată, cu mai multe 
canale.

Pupitrul la care lucrează regizorul 
muzical seamănă cu un pian. In locul 
obișnuitelor clape are însă mai multe 
manete. Cu ajutorul lor înregistrările 
pot fi mult îmbunătățite. Un solist, 
poate din cauza emoției, a rostit un 
cuvînt greșit. In rest toată înregis
trarea era bună. S-ar părea că nu 
există altceva de făcut decit să se 
șteargă banda de magnetofon și să 
se reia totul de la capăt. Supuse însă 
unui anumit tratament „radiofonic“ 
siflantele, care conturează cuvintele 
la pronunțare, sînt înmuiate și de
fectul se pierde, devine impercepti
bil. La urechea ascultătorului nu 
ajunge nici un element supărător. în 
alte cazuri, prin manevrarea acestor 
manete poate fi intensificat sau do
molit sunetul unei voci sau al unui 
grup de instrumente dintr-o orches
tră. Dacă se observă, de pildă, că în 
timpul unui concert transmis pe viu, 
alămurile acoperă vocile soliștilor 
sau sunetele altor instrumente, se 
mișcă o anumită manetă și totul se 
aude normal. Desigur, pentru a asi
gura o audiție plăcută ascultătoru
lui, regizorul muzical trebuie să po
sede nu numai numeroase cunoștin
țe tehnice, dar și o temeinică pre
gătire în domeniul muzical.

Totodată, aici se nasc și feluritele 
efecte sonore. Unul dintre acestea 
este deseori întâlnit : vocea cântăre
țului se aude mult amplificată și cu 
ecouri, de parcă ar cinta într-o în
căpere vastă, goală. Astfel de rezo
nanțe sînt realizate cu ajutorul unui 
dispozitiv special denumit placă de 
reverberație.

...Melodiile călătoresc zilnic pe 
unde nevăzute. în clădirea Radiodi
fuziunii zeci de oameni se îngrijesc 
să îmbunătățească continuu calita
tea emisiunilor muzicale, recurgînd 
la metode și procedee corespunză
toare tehnicii moderne.

Turneu! orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii ungare

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii din R.P. Ungară, diri
jată de Lehel György, a sosit luni la 
Constanța. în sala Teatrului de stat 
din localitate, orchestra a susținut 
un concert al cărui program a cu
prins : Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu, Concertina pentru pian și 
orchestră de Kadosa Pâl, solist 
Zemplényi Kornel, Concert pentru 
violoncel și orchestră de Saint- 
Saëns, solist Mezö Laszlo, și Suita a 
Il-a Daphnis și Chloe de Ravel.

Luni dimineața a părăsit Capita
la dr. Fritz Bock, ministrul comer
țului și reconstrucției al Austriei, 
care ne-a vizitat țara timp de mai 
multe zile. Oaspetele a fost însoțit 
de personalități din ministerul pe 
care îl conduce, Uniunea industria
șilor austrieci, Camera federală pen
tru comerț și industrie, de directori 
ai unor întreprinderi industriale. O 
parte din aceste persoane au rămas 
în continuare pentru discuții cu în
treprinderile de stat romînești de 
comerț exterior. La plecare, pe ae-

★

Intr-o convorbire pe care a avut-o 
cu redactorul Agenției romîne de 
presă „Agerpres“ Adrian îonescu, 
ministrul comerțului și reconstruc
ției al Austriei, dr. Fritz Bock, s-a 
referit la unele aspecte ale relațiilor 
economice romino-austriece, și-a îm
părtășit impresiile asupra vizitei sale 
în Romînia.

Am avut convorbiri bune discu- 
tîndu-se relațiile economice actuale 
dintre Austria și Romînia — a pre
cizat dr. Fritz Bock. Cu acest prilej 
am examinat împreună situația con
cretizării acordului comercial pe 
termen lung, perspectivele de reali
zare. Ambele părți au fost de părere 
să se mărească schimburile comerci
ale dintre țările noastre. Doar în ul
timii patru ani volumul schimburi
lor s-a dublat din punct de vedere 
valoric. Am impresia că se poate a- 
junge la rezultate foarte bune. Aus
tria primește din partea Romîniei un 
număr mare de produse. Asigur că 
orice produs romînesc prevăzut în 
listele acordului primește imediat li
cență dacă oamenii de afaceri ma
nifestă interes pentru cumpărarea 
lui. Romînia, la rîndul său, importă 
de la noi mașini de tot felul și în 
special pentru marile investiții. 
Noi sîntem acum interesați ca să 
livrăm diverse utilaje pentru con
struirea Combinatului siderurgic de 
la Galați. îmi dau seama că a- 
cest export ar fi posibil în con
dițiile creșterii importului de pro
duse romînești. După cum știți sînt 
însoțit de mai mulți directori de în
treprinderi din Austria care sînt in
teresați în comerțul cu Romînia. 
Tratativele continuă. Problemele

declarațiile directorului general 
al Institutului francez al petrolului

La invitația Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, cîteva 
zile s-a aflat în țara noastră o de
legație de ' specialiști francezi în do
meniul industriei petroliere. înainte 
de a părăsi Capitala, prof. René 
Navarre, director general al Institu
tului francez al petrolului, a avut 
o convorbire cu Tudose Nițescu, re
dactor al Agenției romîne de presă 
„Agerpres“, declarîndu-i următoa
rele :

„Am venit în Romînia pentru a 
studia posibilitățile de lărgire a co
laborării dintre specialiștii francezi 
și romîni. Deși cunoșteam amploa
rea proiectelor din domeniul indus
triei petroliere puse în aplicare în 
Romînia, am fost deosebit de im
presionat de construcțiile realizate 
aici, de energia și dinamismul de 
care dau dovadă specialiștii ro
mîni, de spiritul lor de inițiativă și 

roportul Băneasa, au fost de față 
Victor îonescu, ministrul comerțului 
exterior, Mihail Levente, ministrul 
comerțului interior, Iancu Horațiu, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și diferite ministere economice 
și conducători ai unor întreprinderi 
de stat pentru comerțul exterior. 
Au fost prezenți, de asemenea, dr. 
Paul Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București, și membri ai amba
sadei.

★

sînt diverse. Invitația amabilă a 
conducerii dv. de stat de a vi
zita Romînia a fost pentru mine 
foarte plăcută. Sînt pentru prima 
oară în țara dv. Sînt impresionat de 
primirea ce ni s-a făcut. Bucureștiul 
îmi place foarte mult. Am rămas cu 
impresia că aici se construiește 
foarte mult. Sînt, de asemenea, im
presionat de litoralul dv. Regret 
că nu pot prelungi mai mult 
vizita mea și această afirmație 
exprimă cel mai bine sentimen
tele cu care plec. închei vizita 
în țara dv. cu rezultate bune — a 
conchis la sfîrșitul convorbirii mi
nistrul comerțului și reconstrucției 
al Austriei.

★
Ambasadorul Austriei la Bucu

rești, dr. Paul Wetzler, a oferit luni 
după-amiază un cocteil în cinstea 
dr. Franz Josef Mayer-Gunthof, 
președintele Uniunii industriașilor 
austrieci, ing. Paul Forster, vice
președinte al Camerei federale pen
tru comerț și industrie, dr. A. Wa- 
kolbinger, secretar general al ace
leiași instituții, și a altor personali
tăți care au însoțit pe ministrul co
merțului și reconstrucției al Austriei 
în vizita sa în țara noastră. Au par
ticipat Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice, Ion Cîmpeanu, 
secretar general în Ministerul Co
merțului Exterior, Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și diferite mi
nistere economice, directori ai unor 
întreprinderi de stat romînești pen
tru comerț exterior.

(Agerpres)

de organizare. Țara dv. posedă as
tăzi importante mijloace de pro
ducție, laboratoare și unități-pilot, 
care asigură un progres tehnic per
manent. Specialiștii dv. din indus
tria petrolieră dovedesc mult devo
tament față de cauza dezvoltării e- 
conomice și sociale a țării. Am re
marcat, de asemenea, la dînșii mult 
entuziasm și înțelepciune“. In le
gătură cu dezvoltarea prospecțiuni
lor geologice petroliere, prof. René 
Navarre a arătat că unul din sco
pirile vizitei specialiștilor francezi 
este stabilirea unei colaborări între 
geologii din cele două țări. In acest 
sens, el și-a exprima^ părerea că 
sînt numeroase perspective în ceea 
ce privește cunoașterea reciprocă a 
metodelor geofizice elaborate în 
Franța și Romînia, apreciind că în 
acest domeniu țara noastră a înre
gistrat progrese. (Agerpres)

PE „LINIA VERDE" DIN NICOSIA

Sub acest titlu, ziarul vest-german „Die 
Welt” publică Însemnările trimisului său 
in Cipru, Lothar Rühl.

In mijlocul unei străzi fără nume, care 
trece prin partea nordică a Nicosiei, la o 
distanjă de 20 de metri unul de altul, stau 
înșirate butoaie de fier ruginite. Pe fie
care din aceste butoaie sînt desenate, cu 
vopsea verde, două cruci : una pentru 
partea greacă, cealaltă — pentru cea 
turcă. Ele marchează cele două sectoare 
în care, de la 27 decembrie, este împăr
țită capitala Ciprului.

Britanicii au trasat atunci această linie 
de demarcafie pentru realizarea unui ar
mistițiu provizoriu între cele două tabere 
beligerante, denumind-o „green line” 
(„linia verde"). De atunci ea este consi
derată de turci un fel de frontieră terito
rială, mareînd-o cu gherete de pază vop
site în roșu-alb, bariere și steaguri. Grecii 
consideră aceste aefiuni drept ilegale și 
nu trece o zi fără ca ei să nu ceară înlă
turarea lor.

Locotenentul Augier, (din trupele 
O.N.U.), căruia îi revine paza unui sector 
al ,,green line" din cartierul Thoros, nu 
stă cu mîinile în sîn și cei 20 de soldafi 
ai săi nu patrulează numai zi și noapte 
pe străzile pustii de pe ambele părți ale 
liniei verzi, ci împing ir.apoi o dată la cî
teva zile cu răbdare și bunăvoință, avant- 
posturile înarmate ale celor două părți.

Astfel acest statu quo mobil — oferă un 
tablou aparte. în mijlocul străzii princi
pale, la o încrucișare, canadienii au ri
dicat din saci cu nisip un mic fort — un 
fel de baricadă de înălfimea unui om 
unde se pot adăposti patrulele lor dacă, 
dintr-odată, răsună împușcături de arme. 
La frecare 100 de metri, la marginea stră
zii este montat un reflector vopsit în gal
ben, de tipul celor folosite pentru ilumi
narea pistelor de pe aeroporturi. Noap
tea ele își aruncă lumina puternică pe

PEȘTERA LASCAUX
IN „CONVALESCENȚĂ"

Ziarul „NEW YORK TIMES“ publică un 
articol despre faimoasa peșteră preisto
rică Lascaux din Franța :

Pereții peșterii, acoperiți cu picturi mu
rale despre care se crede că au o 
vechime de cel puțin 15 000 de ani, 
constituie cel mai important muzeu mon
dial de artă preistorică. Descoperirea lui 
în anul 1940 — de către patru băieți al 
căror cime s-a rătăcit în intrarea peșterii 
— a constituit un impuls pentru interesul 
mondial față de arta oamenilor din peș
teri. Peștera este situată în Dordogne, o 
regiune din sud-vesful Franței ; ea este în
chisă de peste un an. O misterioasă ciu
percă verde s-a întins deasupra picturilor 
și savanții au sfătuit guvernul să interzică 
vizitarea peșterii în timp ce vor continua 
studiile, pentru a determina cauza „mala
diei verzi“. Savanții relatează că, potri
vit studiilor făcute, care mai continuă 
încă, ciuperca se datorește unui dezechi
libru în atmosfera peșterii, cauzat în spe
cial de bioxidul de carbon exhalat de vi
zitatori. Faptul acesta a determinat auto
ritățile să continue închiderea ei pe un 
timp nelimitat și să ia în considerare alte 
căi pentru a face lucrările de artă de la 
Lascaux accesibile publicului. Cea mai o-

stradă de-a lungul liniei verzi, în scopul 
de a da ambelor părți un sentiment de 
siguranță.

Majoritatea clădirilor aflate de ambele 
părți ale acestei linii de demarcație nu 
sînt locuite. Pe acoperișurile plate flutură 
însă steaguri. Acolo, unde s-au instalat 
posturile O.N.U., flutură steagul albastru 
cu globul pămîntesc alb cuprins în ra
muri de măslin — simbol al păcii. Pe ca
sele ocupate de turci înarmați, ale căror 
acoperișuri sînt baricadate cu saci de ni
sip, se poate zări steagul roșu cu semi
luna albă. Pe singurul imobil, în care se 
mai află baricadați greci, flutură două 
steaguri grecești în dungi alb-albastre.

Locotenentul Augier și oamenii săi și-au 
instalat de cifeva zile primul lor cap de 
pod pe partea turcă a străzii — un imo
bil situat la un colț de stradă avînd în 
față un cuib de mitralieră, imobil d>r> care 
i-au scos pe turci. Turcii s-au baricadat 
acum înfr-o casă vecină, deci la o palmă 
dincolo de ,,green line“. In obloanele lă
sate în jos, ei au tăiat orificii pentru tra
gere, dar acum nu mai au în față ținte 
grecești.

Astăzi, (31 mai) după ce se va lăsa 
seara, locotenentul Augier, însoțit de 5 
oameni, va bate la poarta lor și va cere 
să li se dea drumul înăuntru. Apoi, sol- 
dații săi își vor întinde saltelele și pătu
rile, își vor face paturile, ocupînd cît po
sibil mai mult spațiu. Ei numesc aceasta 
„operație de evacuare“, pentru că ocu
parea fără forță a imobilelor urmărește 
evacuarea partizanilor celor două tabere 
din casele situate de-a lungul liniei verzi.

De obicei aceasta durează 2—3 zile, 
apoi primii ocupanți capitulează, fiind 
tracasați de gălăgia permanentă făcută de 
soldafi puși în mod special să le creeze 
dificultăți la tot pasul. Obosiți, nebărbie
riți, cu cearcăne sub ochi, ei ies buimă
ciți în stradă, înjurindu-i pe „clinii stră
ini" și se baricadează mai încolo cu 50 
de metri. Dar această împingere înapoi, 
pas cu pas, săptămînă de săptămînă în
depărtează tot mai mult adversarii unul 
de altul.

II însoțim pe locotenent prin barica
dele solide ridicate pe stradă de postul 
grecesc, care urmează să fie desființat 

riginală propunere aflată în studiu este 
de a săpa o copie exactă a peșterii în 
același deal în care este situată și peș
tera originală. Institutul național de geo
grafie al Franței se pregătește să fotogra
fieze întreaga peșteră prin procedee ul
tramoderne. Fotografiile vor fi folosite 
pentru a asigura reconstituirea veridică a 
originalelor.

O altă posibilitate este pregătirea unui 
film de lunq metraj al tuturor operelor de 
artă din peșteră care va putea fi vizionat 
într-o porțiune nedecorată a acestei peș
teri. Oficialitățile sînt de părere că vizio
narea filmului la fața locului va permite 
vizitatorilor să-și imagmeze picturile în 
adevăratul lor cadru. O altă alternativă 
luată în considerație este o combinare 
a celor două metode precedente : recon- 

Locuitorii preistorici ai peșterii Lascaux din Franța au pictat aceșii cai 
acum peste 15 000 de ani

săptămînă viitoare, și trecem pe partea 
furcă. Intr-un imobil, complet acoperit 
cu saci de nisip, al cărui acoperiș se va 
nărui într-o zi, se află „șeful turc al dis
trictului”, un fost inspector de poliția 
care se numește Aii Zekkai. El are o mus
tață mare care trădează că a avut, în tre
cut, contact cu armata colonială britanică, 
iar sub cămașă poartă un revolver.

Pînă în 1959, Zekkai a făcut serviciu la 
„Special Branch“ din poliția colonială și 
se mîndrește că l-a arestat pe conducăto
rul EOKA, Georgadjis, care acum este 
ministru de interne. Totuși, conform hotă- 
rîrilor de la Zürich, Zekkai a rămas în 
serviciul poliției cipriote avînd gradul de 
inspector. In decembrie el a anunțat că 
este bolnav și a preluat conducerea unui 
„sector de front" în războiul civil.

Aii Zekkai este îngrijorat. El vrea să 
reocupe imobilele turcești de-a lungul li
niei verzi, deoarece : „Avem nevoie de 
ele ; fără posturile noastre pe front, fa
miliile noastre nu vor să se întoarcă. A- 
vem aici 27 de imobile goale, iar refu- 
giații noștri stau în orașul vechi mai multe 
familii într-o singură cameră. O dată cu 
căldurile apare și primejdia unor epide
mii, deoarece în aceste condiții nu se pot 
respecta regulile igienei. De aceea trebuie 
să ne întoarcem la «green line»“.

Locotenentul răspunde : „Puteți să vă 
aduceți familiile, dar înainte de aceasta 
trebuie să dispară sacii cu nisip de pe a- 
coperișurile imobilelor și armele din 
case“.

Locotenentul are ordinele sale : să îm
pingă înapoi. O.N.U. începe acum să e- 
xercite o presiune. Ea transformă vara și 
lipsa de spațiu în aliafii săi. Trupele 
O.N.U. vor să-i constrîngă pe locuitori să 
se întoarcă la o viață normală — fără ba
ricade și tranșee. Deocamdată însă, se 
construiesc mereu noi întărituri. De-a 
lungul șoselei care duce spre nord, cu a- 
jutorul unor excavatoare, s-au ridicat mai 
multe valu-i de pămînt, de înălțimea unui 
om, și adăposturi prevăzute cu orificii de 
tragere care dau spre partea greacă. De 
ambele părți există tranșee, șanțuri de 
comunicații și rețele de sîrmă ghimpată.

„Dacă nu vom fi a*en)i ei vor pune și 
mine" — spune locotenentul. Cu tran
șeele lor ei au și distrus principala con
ductă de apă a districtului care se întinde 
de-a lungul străzii și umblă, în șanțurile 
lor, în noroi pînă la genunchi.

stituirea peșterii plus vizionarea prin in
termediul televiziunii a originalelor.

Savanfii au izbutit să oprească invazia 
ciupercilor. Ei au tratat de asemenea din 
punct de vedere chimic picturile, și a- 
firmă că peștera a intrat într-o „fază de 
convalescență“. Cel puțin pentru restul 
acestui an, peștera se va găsi în convales
cență. După aceasta se așteaptă ca ea să 
fie redeschisă pentru vizitele ocazionale 
ale savanților, care vor pătrunde în peș
teră îmbrăcat! în halate chirurgicale, pen
tru a minimaliza riscul de contaminare. 
Studiile făcute pînă în prezent arată că 
starea excelentă a conservării picturilor 
de la Lascaux s-a datorat echilibrului con
stant al atmosferei, temperaturii și umidi
tății din peșteră, menținut de la desco
perirea ei.

In 1962, ultimul an în care peștera a 
fost deschisă vizitatorilor, ea a fost vă
zută de 122 520 persoane. După Paris, 
Riviera și castelele de pe rîul Loire, ea a 
constituit cel de-al patrulea centru turis
tic al Franței în ce privește numărul de 
vizitatori.

Arta versului eminescian Prezența poetului
(Urmare din pag. III-a)

zînd piciorul gol". Mult mai impor
tantă în această ultimă versiune este 
însă adăugirea unei strofe noi : „Să 
privești în luna plină / La văpaia 
de pe lacuri / Anii tăi să-ți pară 
clipe / Clipe dulci să-ți pară 
veacuri". Cu această strofă plină de 
gîndire poetică, poezia capătă o 
consistență definitivă. De remarcat 
este că între această versiune și 
textul publicat în „Convorbiri lite
rare" sînt cîteva deosebiri, neesen
țiale, dar care dovedesc că, foarte 
probabil, în manuscrisul trimis re
vistei și poate chiar în corectură 
Eminescu a mai șlefuit poezia, pînă 
în ultimul moment.

Așadar, și ca să tragem o con
cluzie valabilă,.» cred, pentru felul de 
a lucra al lui Eminescu, cele trei 
faze principale ale lucrului său se 
pot caracteriza astfel. In prima fază 
poetul e preocupat de ritm și, ca 
să împlinească ritmul, el întrebuin
țează un material ușor, repede găsit 
și introdus în schema prosodică. De 
aici fluența, uneori de suprafață, a 
expresiei. In faza a doua începe con
struirea în adîncime. Versul devine 
mai dens, e încărcat și deci mai pu
țin fluent. Poetul scoate materialul 
ușor, provizoriu, și îl înlocuiește cu 
un material mai greu care dă soli
ditate și greutate expresiei. In faza 
a treia, care coincide aproape în
totdeauna cu textul publicat sau, în 
orice caz, e foarte aproape de aces
ta, asperitățile provocate de îngră
mădirea materialului sînt eliminate 
și versul devine delaolaltă fluent și 
consistent, sprinten șl dens, într-un 
echilibru perfect al mijloacelor fo
losite și al efectului artistic, cu a- 
dincimea pe care gîndirea poetică 
a lui Eminescu o cere și o capătă 
întotdeauna.

Eminescu are un simț adînc al rit
mului. De la cea dintîi schiță, de la 
prima aruncătură de condei, ritmul 

este fixat, fără nici o poticnire. Toată 
construcția ulterioară se face în sen
sul eliminării oricărei umpluturi, a 
oricărui cuvînt care nu contribuie în 
chip cert la trăinicia și la densitatea 
versului. In arta poetică a lui Emi
nescu ritmul este — cred — 
elementul primordial. Poetul dă 
o mare atenție și rimelor. Rime
le sale, bogate și sonore dau 
culoare șl strălucire, dar nu ele 
determină cîntecul adînc al ver
sului. Acest cîntec este determi
nat de armonia interioară a versu
lui, pe care Eminescu o are în ve
dere în primul rînd și pe care se si
lește s-o obțină cît mai des și o ob
ține într-adevăr într-un chip conside
rabil. Lucrul acesta se vede cu de
plină limpezime în Odă în metru an
tic unde absența rimei nu numai că 
nu aduce nici un prejudiciu armoniei 
versului dar chiar întărește și face 
și mai adîncă această armonie : 
„Nu credeam să-nvăț a muri vroda- 
tă; I Pururi tînăr, înfășurat în 
manta-mi, / Ochii mei nălțăm visă
tori la steaua / Singurătății. / De-al 
meu propriu vis, mistuit mă vaiet, / 
Pe-al meu propriu rug mă topesc în 
flăcări... / Pot să mai renviu lumi
nos din el ca / Pasărea Phoenix ?“ 
Ușoare aliterații, abia simțite ci
mentează și mai bine versul, căruia 
mișcarea viguroasă a sentimentului 
și adîncimea gîndirii poetice îi 
dau un avînt și o mlădiere ad
mirabilă. Intr-o poezie ca asta nici 
un cuvînt nu poate fi înlocuit sau 
mutat de la locul lui fără ca întreg 
edificiul să nu se cutremure. Nică
ieri nu se poate vedea mal bine le
gătura organică a părții cu totul, a 
celui mai neînsemnat, în aparență, 
detaliu cu întregul. Nici o insistență, 
nici o încărcare, dar totodată nici o 
lipsă. Un echilibru perfect, de cea 
mai pură calitate clasică. Și să ne 
grăbim să spunem că acest echili
bru, acest simț al proporției, acest 
gust al simetriei, această strictă e- 
concmie a mijloacelor în ce priveș

te expresia se exercită asupra celui« 
mai frămîntat și mai romantic con
ținut. Citata Odă este în această 
privință exemplul tipic. Eminescu a 
turnat în tiparul antic tot zbuciumul 
unei firi romantice moderne.

La un asemenea rezultat care cu
prinde toată producția sa poetică, 
Eminescu n-a ajuns decît lucrînd și 
adîncind forma. Aceste versuri 
dense și fluide totodată, încăr
cate de gîndire poetică și sprin
tene, consistente, fără apăsare, 
curgătoare fără nici o urmă de 
superficialitate, sînt rezultatul u- 
nei munci artistice imense. Stau 
mărturie pentru aceasta miile de 
pagini manuscrise care au rămas de 
la el, pline de variante, de reluări, 
de retușări, de reveniri la nesfîrșit 
asupra aceluiași vers, asupra acelu
iași cuvînt, cu nenumărate mutări, 
înlocuiri, dibuiri, pînă cînd apare 
cuvîntul, definiția, expresia cea mai 
potrivită, de data asta în chip sigur, 
de neînlocuit, ca pentru veșnicie. A- 
ceasta e munca poetului, pe care ci
titorul n-o bănuiește pentru că nici 
o urmă din ea n-a mai rămas vizibi
lă în poezia odată finisată. Aici toc
mai stă și calitatea supremă a unei 
poezii : să nu se simtă în nici un fel 
sforțarea, truda, pe care a depus-o 
poetul artist pentru desăvîrșirea ei. 
Analiza artei poetice a lui Eminescu 
duce la descoperiri de mare impor
tanță pentru mecanismul intim al 
creației poetice. Totodată această a- 
naliză arată că găsirea formei celei 
mai potrivite pentru exprimarea gîn
dirii poetice nu este deloc o treabă 
ușoară. Trăsăturile proprii artei poe
tice a lui Eminescu, pe care analiza 
noastră le descoperă, capătă o va
loare exemplară în ce privește mun
ca anevoioasă și asiduă pe care 
trebuie s-o depună talentul poetic 
pentru a se perfecționa pe sine în
suși. Exemplul lui Eminescu în a- 
ceastă privință trebuie mereu a- 
mintit și urmat.

(Urmare din pag. III-a)

țării, în cercetările pe care le-a în
treprins, în biblioteci, Eminescu a 
strîns un imens material folcloric. 
Devotamentul cu care s-a dedi
cat studierii literaturii populare este 
exemplar și dovedește că marele 
nostru poet n-a pregetat nici o 
clipă să-și caute aici reazemul 
operei sale. Din bogăția creației 
folclorice el a durat nu numai pilo
nii multor lucrări originale de o 
rară frumusețe, dar și-a împros
pătat necontenit întreaga sa o- 
peră literară și publicistică Esența 
literaturii populare este prezentă în 
cele mai de seamă scrieri ale lui 
Eminescu, și chiar dacă a fost 
supusă unul îndelung proces de dis
tilare, de sinteză creatoare, persona
lă, ridicată la un înalt nivel de mă
iestrie, recunoaștem la izvoare pe
cetea concepțiilor despre lume și 
viață ale poporului.

Personalitatea sa se definea drept 
a unui intelectual patriot, cu o con
știință a datoriei sociale, a misiu
nii cetățenești adînc înrădăcinată.

De aceea, cînd a deplîns soar
ta omului de geniu în condițiile 
sociale de atunci, Eminescu, deși a 
turnat în versuri, cum era și firesc, 
amărăciunea suferințelor îndurate 
de el, a acordat cugetărilor sale 
o valoare generalizatoare. A fost 
conștient de la bun început că nu 
numai el era lovit și nedreptățit, că 
nu reprezenta un caz singular și că 
împrejurările morale și sociale de 
atunci nu erau favorabile creației 
artistice. Mărturisea aceste gînduri 
într-o scrisoare: „Vream să zic, că 
societatea în care sîntem nevoiți a 
trăi (...) nu este de natură a încu- 
ragia talente".

Prin ceea ce a întreprins în ac
tivitatea publică și în operă, Emi
nescu se arăta viu preocupat de îm
bunătățirea vieții poporului său. 
Confirmînd (la 18 iunie 1875) lui Titu 
Maiorescu primirea funcției de re
vizor școlar — îi arăta că retribuția 
pentru acest post nu ar adăuga 

nimic la bunăstarea lui mate
rială. Altele erau motivele ce-1 
îndemnau să accepte această o- 
bositoare îndeletnicire : „Punctul 
meu de vedere este, că aș intra în 
contact cu populația rurală, singura 
care mă interesează îndeosebi. Cred 
a fi în stare de a vă da relații fi
dele asupra stărei și traiului ei, pre
cum și asupra marginilor, între cari 
ar fi cu putință a se lărgi sau a se 
adinei învățămîntul primar".

Cu atît mai dureroasă și mai a- 
mară a fost întîlnirea lui Eminescu 
cu nimicnicia societății înalte con
temporane lui, cu spiritul de căpă
tuială, cu superficialitatea, cu lipsa 
de patriotism și cu dezinteresul cla
selor suprapuse față de soarta po
porului romîn.

Acest spectacol trist l-a revoltat 
adînc pe marele poet și a generat 
vigurosul filon satiric atît de carac
teristic scrisului său. Așa cum măr
turie ne stă una dintre cele mai 
înalte expresii ale geniului său, 
„Scrisoarea a treia“ — Eminescu a 
adresat o acerbă filipică întocmirii 
sociale în care înfloreau corupția și 
carierismul.

Eminescu a nutrit întotdeauna o 
dragoste fără margini pentru oame
nii simpli ai țării sale, pentru mi
lioanele de țărani de care era legat 
printr-o strînsă comuniune sufle
tească. In paginile unora dintre ar
ticolele sale, el ne-a dat imagini de 
un nealterat adevăr despre tragica 
situație a țăranului, „care ca doro
banț moare pe cîmpul de război, ca 
muncitor se spetește plătind dări, 
pentru a ține pe umerii lui o clasă de 
trîntori netrebnici".

Cu toate contradicțiile operei sale, 
cu toate mirajele unei filozofii idea
liste, Eminescu era mereu- frămîntat 
de marile întrebări ale timpului său. 
Trăia într-o epocă istorică în 
care idealurile înalte ale generației 
de la 1848, trădate și falsificate, ser
veau drept stindard pentru ascen
siunea politică și economică a 
burgheziei liberale. O spune în 
articolul prilejuit de apariția „Is

toriei Romînilor sub Mihai Vodă 
Viteazul“ de Nicolae Bălcescu, 
pe care îl numea „bărbat plin 
de inimă și înzestrat de natu
ră c-o minte pătrunzătoare și 
c-o fantezie energică". In aminti
tul articol — și nu numai 
aici — Eminescu face distincția în
tre reprezentanții generației de la 
1848 ce fuseseră însuflețiți de simță
minte nobile și dezinteresate și între 
cei ce le-au denaturat și le-au fo
losit mai tîrziu pentru mărunte in
terese de coterie politică : „deși 
știm că dacă inima lui era vie în 
vremea noastră, — scrie poetul des
pre Bălcescu — prin cartea lui ar fi 
trecut o suflare rece de ironie asu
pra piticilor cari îngînau a împăr
tăși simțirile unei inimi, pe care 
n-au știut-o prețui niciodată, totuși 
entuziasmul lui ca atare ne încăl
zește, căci este sincer, adevărat, e- 
nergic (...) Dumnezeu a fost îndură
tor și l-a luat la sine (...) înainte de a 
vedea cum contimporanii care au 
copilărit împreună cu dînsul și în 
cercul lui de idei, le-au exploatat pe 
acestea ca pe o marfă".

•Ar

Din ceea ce a scris Eminescu, din 
ce a întreprins în scurta dar bogata 
lui viață, se desprinde o luminoasă 
figură de artist genial dăruit patriei 
sale căreia îi dorea :
„Viața în vecie, glorii, bucurie, 
Vts de vitejie, fală și mândrie".

Recunoștința fierbinte față de „cel 
mai ales între toți scriitorii acestui 
neam“ cum îl numea Mihail Sado- 
veanu se exprimă cu statornicie și 
consecvență. Destinul operei lui se 
aseamănă astfel cu acela al Lucea
fărului nemuritor:
„Porni luceafărul. Creșteau
In cer a lui aripe,
Și căi de mii de ani treceau 
In tot atîtea clipe".

I

Intr-adevăr, căi de mii de ani va 
străbate opera acestui fiu strălucit/ 
al poporului romîn.

DE PRETUTINDENi
MANIFESTĂRI CONSACRATE 

LUI J. S. BACH

La Leipzig a avut loc Festivalul 
Johann Sebastian Bach, în cadrul că
ruia au fost organizate numeroase 
manifestări muzicale consacrate ma
relui compozitor german. Cu acest 
prilej au avut loc concursuri de pian, 
canto, orgă și clavecin, la care au 
participat numeroși tineri artiști.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ HITITĂ

La Roma s-a deschis prima expo
ziție de artă hitită organizată în Ita
lia. Cu prilejul acestui eveniment, dr. 
Giovanni Carandente, directorul ex
poziției, a declarat că vor fi expuse 
aproximativ 273 de lucrări primite din 
diferite muzee ale Turciei reprezen- 
tînd arta hitită între anii 6 000 î.e.n. 
și 600 î. e. n. Printre piesele cele mai 
valoroase din expoziție se numără 
statuete de aur și marmură, olărie, 
precum și alte lucrări de artă.

EXPLORATORUL DANEZ KOCH 
A ÎNCETAT DIN VIAȚA

Exploratorul danez Lauge Koch, 
care și-a consacrat cea mai mare par
te a lucrărilor sale studiului Groen
landei, a încetat din viață la Copen
haga în vîrstă de 72 de ani. După ce 
a studiat filozofia, el a devenit geo
log și a participat la o serie de ex
pediții în Groenlanda.

FESTIVALUL ARTISTIC 
DE LA STOCKHOLM

Festivalul de muzică, artă dramati
că și dansuri de la Stockholm a fost 
inaugurat cu opera „Visul Therezei“ 
în premieră mondială. Libretistul Lars 
Runsten și compozitorul Lars Johan 
Werle s-au inspirat din schița „Pen
tru o noapte de dragoste“ de Emile 
Zola. Festivalul continuă pînă la 12 
iunie. Printre spectacolele așteptate 
cu mult interes se numără primul 
film în culori al regizorului Ingmar 
Bergman, comedia „Să nu mai vor
bim de toate aceste femei“ și două 
reprezentații ale operei „Aida- cu 
Birgit Nilsson în rolul titular.
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LA GENEVA
Comitetul celor 18 state 
își reia lucrările

GENEVA 8 (Agerpres). — După o 
întrerupere de șase săptămîni, la 
Palatul Națiunilor din Geneva se 
reiau astăzi lucrările Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare. După cum se știe, la lucrări 
participă reprezentanții Republicii 
Arabe Unite, Birmanie!, Braziliei, 
R. P. Bulgaria, Canadei, R. S. Ceho
slovace, Etiopiei, Indiei, Italiei, Ma
rii Britanii, Mexicului, Nigeriei, 
R. P. Polone, R. P. Romine, S.U.A., 
Suediei și Uniunii Sovietice.

Adoptarea primei recomandări 
a Conferinței pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 8 (Agerpres). — In ca
drul ședinței plenare de luni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, a fost adopta
tă cu 107 voturi pentru, nici unul 
contra și 9 abțineri prima reco
mandare a Conferinței, aprobată 
anterior în comisii. Această reco
mandare se adresează statelor dez
voltate din punct de vedere indus
trial, de a-și dubla ajutorul acordat 
țărilor în curs de dezvoltare, pînă 

Partizani ai păcii din Suedia manifestind la Stockholm in sprijinul dezar
mării, pentru crearea unei zone denuciearizate in nordul Europei

întreruperea sesiunii la sfîrșitul 
lunii aprilie s-a hotărît în vederea 
acordării unui răgaz țărilor partici
pante pentru studierea propunerilor 
făcute și desfășurarea de consultări.

în vederea reluării lucrărilor, la 
Geneva au sosit șefi ai delegațiilor 
țărilor participante. Prima ședință 
a fost fixată pentru după-amiaza 
zilei de azi și va fi prezidată de Cor
reia do Lago (Brazilia).

la concurența unui total de 10 mi
liarde dolari anual.

în ce privește repartizarea canti
tativă a acestui ajutor se recoman
dă ca alocația minimă pentru fon
dul destinat să servească la ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare 
să fie cît mai apropiată de 1 la sută 
din venitul național al fiecăreia din 
țările industrializate. Delegația 
R. P. Romîne a votat în favoarea a- 
cestei recomandări.

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI AI P.M.R. 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Cores
pondență specială de la Ambrozie 
Munteanu : Luni, delegația de acti
viști ai P.M.R. a avut o întîlnire la 
secția organelor de partid a C.C. al 
P.C.U.S. V. N. Titov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a informat pe oaspeții 
romînl asupra activității organiza
torice a organelor de partid.

In aceeași zi, C.C. al P.C.U.S. a o- 
ferit un prînz în cinstea delegației 
de activiști ai P.M.R. Au participat 
M. A. Suslov, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S., I. 
V. Andropov și V. N. Titov, secretari 
ai C.C. al P.C.U.S., N. G. Egorîcev, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Moscova, și lucrători 
cu munci de răspundere la C.C. al 
P.C.U.S. Au fost de față Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
în U.R.S.S., și colaboratori ai am
basadei. Tovarășii M. A. Suslov și 
Chivu Stoica au rostit toasturi.

Delegația NI. A. N. își continuă vizita 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 8 Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite: Delega
ția Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, condusă de Anton Moises- 
cu, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care face o vizită de prie
tenie în R. P. Ungară, a fost primită 
luni de Kallai Gyula, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc, și Kis- 
hazi Odon, vicepreședinte al Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare. 
A fost de față și Vass Istvanne, pre
ședinta Adunării de Stat a R. P. Un
gare.

Delegația romînă a fost însoțită 
de Mihail Roșianu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația Marii Adunări Naționa
le a vizitat Combinatul metalurgic 
Csepel. Csato Laszlo, directorul ge
neral al combinatului, a prezentat 

Masa s-a desfășurat’ într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Seara, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, Nicolae Guină, a dat o 
masă în cinstea delegației de acti
viști ai P.M.R. Au luat parte L. I. 
Brejnev și N. V. Podgornîi, membri 
ai Prezidiului și secretari ai C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov și V. N. 
Titov, secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
K. N. Rudnev, membru în C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., șefi și 
adjuncți de șefi de secții ale C.C. al 
P.C.U.S., activiști cu munci de răs
pundere în aparatul C.C. al P.C.U.S. 
și Comitetul orășenesc de partid 
Moscova, directori și secretari ai co
mitetelor de partid de la unele uzi
ne din Moscova vizitate de delega
ția de activiști ai P.M.R.

în timpul mesei care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășii Chivu Stoica și L.I. 
Brejnev au rostit toasturi.

oaspeților întreprinderea. Seara, în 
clădirea Parlamentului, Vass Istvan
ne, președinta Adunării de Stat a 
R.P.U., a dat o recepție în cinstea 
delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

La recepție au participat : Biszku 
Bela, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Kiss Karoly, 
secretarul Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, dr. Be- 
resztoczy Miklos și Polyak Janos, 
vicepreședinți ai Adunării de stat, 
Bugar Janosne, locțiitorul secreta
rului general al Consiliului frontu
lui popular patriotic, Bojti Janos și 
Szarka Karoly, adjuncți ai ministru
lui de externe, reprezentanți ai vie
ții publice.

La recepție, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
toastat Vass Istvanne și Anton Moi- 
sescu.

Convorbiri cu privire 
la formarea 
noului guvern indian

DELHI 8 (Agerpres). — Duminică 
seara s-au încheiat la Delhi convor
birile între Lal Bahadur Shastri, în
sărcinat cu constituirea noului gu
vern indian, și principalii conducă
tori ai partidului Congresul Națio
nal Indian cu privire la componen
ța cabinetului. Noul guvern va cu
prinde, potrivit unor surse informa
te citate de agenția France Presse, 
18 sau 19 persoane. Funcția de minis
tru al afacerilor externe, deținută 
timp de mulți ani de Jawaharlal 
Nehru, va fi încredințată fiicei aces
tuia, Indira Gandhi. O serie de per
sonalități, care nu au făcut parte din 
guvern în cursul ultimului an, vor fi 
incluse din nou în componența cabi
netului. Se așteaptă ca lista oficială 
a guvernului să fie anunțată după 
reîntoarcerea primului ministru de
semnat și a celorlalte personalități 
indiene de la Allahabad, unde iau 
parte la ceremonia imersiunii unei 
urne cu cenușa lui Jawaharlal 
Nehru.

Ceremonia imersiunii urnei 
cu cenușa lui J. Nehru

DELIII 8 (Agerpres). — Luni di
mineață, trenul special care a trans
portat urna cu cenușa fostului prim- 
ministru indian, J. Nehru, a sosit la 
Allahabad, orașul natal al defunctu
lui. De la gară un cortegiu de cîteva 
sute de mii de oameni au urmat 
urna. La amiază a avut loc ceremo
nia imersiunii urnei cu cenușa lui 
J. Nehru, potrivit dorinței exprimate 
de el în testamentul său, la con
fluența celor trei fluvii ale Indiei — 
Gance. Jumna și Sarasvati.

La ceremonie au participat In
dira Gandhi, fiica defunctului, Lai 
Bahadur Shastri, liderul partidului 
Congresul Național Indian și prim- 
ministru, și alte personalități .

Au luat parte aproximativ 500 000 
de oameni, toți îmbrăcați în alb.

în timp ce preoții cîntau rugă
ciuni și o fanfară militară executa 
cîntecul preferat al lui Nehru, iar 
din avioane și' elicoptere se lansau 
asupra apei petale de trandafiri, po
trivit tradiției funerare, cei doi ne
poți ai lui Nehru, Rajiv și Sanjas, au 
golit urna de cenușă la punctul de 
confluență al celor trei fluvii.

Ieri a început : Cea de-a IV-a intilnire 
a Comitetelor de colaborare balcanice

BELGRAD 8 (Agerpres). — La 8 
iunie 1964 au început la Belgrad lu
crările celei de-a IV-a întîlniri a 
Comitetelor de colaborare balcanică. 
La această întîlnire participă repre
zentanți ai comitetelor de colabora
re balcanică din R. P. Bulgaria, Gre
cia, R.S.F. Iugoslavia și R. P. Romî
nă. De asemenea, participă și obser
vatori din Cipru. Delegația ro
mînă este compusă din Mihail 
Ghelmegeanu, președintele Comite

Semnarea protocolului comercial 
romîno-italian pe anul 1964

ROMA 8 (Agerpres). — La 5 iunie 
1964 a fost semnat la Roma proto
colul comercial privind schimburile 
de mărfuri între R. P. Romînă și 
Italia pe anul 1964. Protocolul pre
vede o creștere a schimburilor cu 
circa 20 la sută față de anul prece
dent și o lărgire a strucjturii schim
burilor. La exportul rômînesc lis

Creșterea exportului 
importului cehoslovacȘi

PRAGA 8 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite : Volumul exportului ce
hoslovac a crescut pe primul trimes
tru al anului în curs. în comparație 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
cu peste 20 la sută. Cehoslovacia a 
exportat în această perioadă către ță
rile capitaliste cu 30 la sută mai 
mult, iar către țările socialiste cu 20

Ministrul poștelor al S. U. A.
la Varșovia

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P anunță că la invitația mi
nistrului comunicațiilor al R. P. 
Polone, între 5 și 7 iunie s-a aflat la 
Varșovia într-o vizită oficială John 
Grounouski, ministrul poștelor al 
S.U.A. El a participat la deschide
rea tîrgului internațional de la 
Poznan, în calitate de reprezentant 

tului romîn pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele 
din Balcani, Octav Livezeanu, Sanda 
Rangheț și Fejes Iuliu.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a adresat participan- 
ților la întîlnire un mesaj de salut

In seara aceleiași zile, M. Neori- 
cici, președintele Scupștinei orașului 
Belgrad, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la întîlnire.

tele prevăd în special : produse chi
mice, mașini-unelte, instalații, pro
duse siderurgice, produse ale indus
triei lemnului, bunuri agroalimen- 
tare, iar la import : instalații, mașini 
și utilaje, produse siderurgice, chi
micale, fire și fibre textile, produse 
agroalimentare.

la sută mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Și importul cehoslovac a înre
gistrat o tendință de creștere. în 
comparație cu primul trimestru ,âl 
anului 1963, din țările socialiste 
s-au importat cu 14 la sută mai 
multe mărfuri, iar din țările capi
taliste cu 38 la sută mai multe.

oficial al președintelui Johnson. Mi
nistrul american a fost primit de 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, de E. Ochab, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și a avut o convorbire cu W. 
Trampczynski, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Polone.

’v.

Deschiderea conferinței5

LONDRA 8 (Agerpres). — Astăzi 
începe la Londra conferința pentru 
problemele constituționale ale Fe
derației Arabiei de sud. La această 
conferință vor participa reprezen
tanți ai guvernelor celor 14 sulta
nate și șeicate ale federației aflate 
sub protectorat britanic. Printre 
problemele care urmează a fi dez
bătute se află eventuala stabilire 
a unei date pentru acordarea inde
pendenței federației, anumite mo
dificări constituționale, problema 
bazei britanice din Aden și alte pro
bleme. Totodată, se va examina do
rința manifestată de guvernul bri
tanic de a lărgi federația, incluzînd

cîteva șeicate și sultanate din par
tea de răsărit a Peninsulei Arabice.

La conferință nu au fost invitați 
reprezentanți ai partidelor și orga
nizațiilor patriotice. Opunîndu-se 
conferinței și caracterului ei nere
prezentativ, partidul socialist- 
popular din Aden a dat publicității 
o declarație în care se spune : „Po
porul nostru condamnă conferința 
de la Londra, nu va recunoaște și 
nu se va subordona hotărîrîlor 
ei și i se va opune prin toate mij
loacele“. La Londra a sosit pre
ședintele acestui partid, Abdullah 
al Asnag, pentru a explica opiniei 
publice britanice punctul de vedere 
al mișcării de eliberare din Aden.

CONGO:
de trupe 0. Ü U. în provincia Kivu

U Thant respinge ideea trimiterii

NEW YORK 8 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a refuzat să dea curs scrisorii pri
mite din partea primului ministru 
al Congoului cu capitala la Leopold
ville, Cyrille Adoula, prin care cere 
trimiterea contingentului nigerian al 
O.N.U. în provincia Kivu, informea
ză agenția France Presse, citind sur
se bine informate ale O.N.U.

MINISTRUL
LA BONN

DE EXTERNE FRANCEZ

Secretarul general al O.N.U. apre
ciază că în cele trei săptămîni care 
au mai rămas pînă la lichidarea o- 
perațiunii Națiunilor Unite în Congo 
(30 iunie) nu este bine să angajeze 
noi operațiuni în Congo, nici măcar 
operațiuni de poliție. Este posibil ca 
guvernele Congoului (Leopoldville) 
și Nigeriei să încheie un acord bila
teral în baza căruia contingentul 
nigerian al O.N.U. să continue sta
ționarea sa în Congo și după această 
dată, dar un asemenea acord nu an
gajează cu nimic autoritatea și res
ponsabilitatea O.N.U.

(Agerpres). — Ministrul 
al Franței, Maurice

BONN 8 
de externe 
Couve de Murville, a sosit la Bonn, 
într-o vizită oficială, însoțit de mai 
mulți înalți funcționari. Potrivit re
latărilor agențiilor de presă, luni au 
început convorbirile între Couve de 
Murville și Schröder, ministrul afa
cerilor externe al R. F. Germane. In 
cursul tratativelor cei doi miniștri 
de externe vor examina un cerc 
larg de probleme politice și, în pri
mul rînd, problemele referitoare la 
relațiile dintre cele două țări, situa
ția din N.A.T.O. și Comunitatea E- 
conomică Europeană, precum și re
lațiile Est-Vest.

Subsecretarul de stat 
George Bali la Londra

LONDRA 8 (Agerpres). — După 
vizita făcută la Paris, George Ball, 
subsecretar de stat al S.U.A., a sosit 
duminică seara la Londra. El a dis
cutat cu oficialitățile britanice situa
ția din sud-estul Asiei, Malayezia și 
Cipru, probleme legate de Conferin
ța O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare și referitoare la tratativele din 
cadrul rundei Kennedy privind 
reducerea tarifelor vamale și pro
bleme ale comerțului Est-Vest.

Comunicatul comun iu go slavo-finlandez
HELSINKI 8 (Agerpres). 

încheierea vizitei oficiale de o săp- 
tămînă în Finlanda a președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, Ia 
Helsinki a fost dat publicității un 
comunicat comun. Printre altele, în 
comunicat se arată că președintele 
Tito și președintele Kekkonen 
avut 
tură cu situația internațională 
căile 
țiilor dintre cele două țări. Cei doi 
președinți au constatat cu satisfac
ție că, în ciuda conflictelor locale 
dintre diferite țări ale lumii, s-a a- 
juns la o slăbire a încordării inter
naționale. subliniind convingerea că 
toate conflictele dintre state trebuie 
rezolvate prin mijloace pașnice și 
că colaborarea constructivă a sta
telor cu sisteme sociale și politice 
diferite este necesară pentru stabili
rea înțelegerii și încrederii reci
proce în scopul asigurării păcii în 
lume. S-a căzut de acord că trebuie

au 
un schimb de vederi în legă- 

Și 
de dezvoltare continuă a rela-

La continuate eforturile pentru înfăp
tuirea reducerii treptate a înarmă
rilor.

Președinții și-au exprimat satis
facția pentru dezvoltarea continuă 
și extinderea colaborării dintre cele 
două țări și au constatat că rezulta
tele de pînă acum confirmă exis
tența unor largi posibilități de dez
voltare a comerțului și a colaborării 
economice.

Sosirea lui I. B. Tito
la Leningrad

LENINGRAD 8 (Agerpres). — La 
invitația lui N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., luni a sosit la Leningrad 
pentru o scurtă vizită, venind pe ca
lea aerului de la Helsinki, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
în aceeași zi, N. S. Hrușciov și I. B. 
Tito au avut o convorbire.

Demonstrație de protest la Roma Împotriva politicii rasiste din Repu
blica Sud-AIrlcană

Plecarea cancelarului 
L. Erhard în Candda

BONN 8 (Agerpres). — La Bonn 
s-a anunțat că Ludwig Erhard, can
celarul R. F. Germane, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Schröder, 
vor pleca la 9 iunie în Canada, unde 
timp de trei zile vor avea o serie de 
întrevederi cu primul ministru al 
Canadei, Lester Pearson, și cu alte o- 
ficialități din guvernul canadian pri
vind unele probleme ale actualei si
tuații internaționale.

REZULTATELE PROVIZORII ALE ALEGERILOR 
PENTRU SENAT DIN TURCIA

ANKARA 8 (Agerpres). — Dumi
nică s-au desfășurat în Turcia ale
geri parțiale pentru reînnoirea unui 
număr de 51 de locuri în Senat. A- 
proximativ 4 722 000 de alegători din 
cele 26 de vilaiete ale țării au fost 
chemați să aleagă pe candidații pre
zentați de Partidul republican al po
porului, aflat la putere, Partidul 
dreptății, Partidul Turciei noi și 
Partidul național-țărănesc. După 
cum transmite agenția France Presse, 
la alegeri s-au prezentat însă numai 
aproximativ 58 la sută din totalul 
celor înscriși pe listele electorale.

Potrivit ultimelor rezultate ofi
ciale, Partidul dreptății aflat în o-

poziție, a marcat un net avans față 
de Partidul republican al poporului, 
condus de primul ministru Ismet 
Inönü. Conform cifrelor date publi
cității, Partidul dreptății dispune de 
aproape 30 de mandate din cele 51 
pentru care s-au desfășurat alegeri
le. Partidul republican al poporului 
a obținut 20 de locuri. O victorie 
importantă a obținut Partidul drep
tății în vilaietele Mus, Cozum și 
Isparta.

Marii învinși ai acestor alegeri ră- 
mîn însă Partidul Turciei noi și 
Partidul național-țărănesc.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor vor fi cunoscute abia miercuri.

înaintea Congresului de la San Francisco 
al Partidului republican

NEW YORK 8 (Agerpres). — Deși 
data congresului național al parti
dului republican, fixată pentru 13 
iulie la San Francisco, se apropie, 
problema desemnării candidatului 
prezidențial al partidului nu poate fi 
încă considerată ca rezolvată.

După succesul său la alegerile pre
liminare din California, senatorul 
Barry Goldwater, exponentul aripii 
de dreapta a partidului, a declarat 
că se așteaptă să obțină învestitura 
partidului republican la președinție. 
El și-a exprimat convingerea Că nici 
fostul președinte Eisenhower, nici 
Richard Nixon sau alți lideri repu
blicani nu vor încerca să împiedice 
desemnarea sa de către delegații re
publicani la congresul de la San 
Francisco.

Potrivit unor date neoficiale, 
Barry Goldwater dispune pînă în 
prezent de circa 540 de voturi 
delegaților la congres din cele 655 
necesare pentru a obține învestitura, 
în cursul acestei săptămîni urmează 
să mai fie aleși 146 de delegați în 
zece state.

în ultimele zile în rîndurile parti
dului republican s-a intensificat însă 
activitatea grupurilor opuse candi
daturii lui Goldwater, 
cană afirmă că o

ale

Presa ameri- 
încercare de

a bara drumul lui va fi făcută la 
conferința națională a guvernatori
lor din toate statele federale, ale că
rei lucrări au început luni. Această 
mișcare a fost declanșată de liderii 
republicani din statul Pennsylvania 
și urmărește să lanseze candidatura 
lui William Scranton, guvernatorul 
acestui stat, și să obțină desemnarea 
lui la congresul de la San Francisco, 
în cursul unei emisiuni televizate, 
Scranton a declarat că este dispus 
să-și prezinte candidatura, dar că nu 
va începe o campanie pentru a ob
ține învestitura. Potrivit declarației 
lui, în Statele Unite cîștigă teren 
părerea că Barry Goldwater „nu este 
republicanul“ pe care îl dorește po
porul american.

Pe de altă parte, Nelson Rockefe
ller, guvernatorul statului New York, 
a declarat că își va menține candi
datura și principiile sale, care „ar 
trebui să fie și cele ale partidului“.

Comitetul din statul Minnesota 
pentru desemnarea candidaturii lui 
Cabot Lodge, ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, i-a cerut acestuia să se îna
poieze în Statele Unite pentru a-și 
susține candidatura. în caz contrar, 
comitetul a declarat că va sprijini 
desemnarea candidaturii lui William 
Scranton.

LÜXEMBURG. Alegerile legisla
tive din Luxemburg pentru viitoa
rea Cameră a deputaților care s-au 
desfășurat duminică au consacrat un 
însemnat spor de voturi ale socia
liștilor și comuniștilor care au obți
nut cu 4 și respectiv trei locuri mai 
mult decît în alegerile precedente.

VIENTIANE. Guvernul britanic 
a comunicat oficial prințului Suvan- 
na Fummacă a acceptat propunerea 
R.. P. Polone privind convocarea 
unei reuniuni în Elveția care să ia 
în discuție problema Laosului. La 
reuniune sînt invitați reprezentanții 
Poloniei, Canadei și Indiei, ca 
membri ai Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, U.R.S.S. 
și Marii Britanii, în calitate de co
președinți ai conferinței de la Ge
neva pentru Laos, și reprezentanții 
celor trei părți laoțiene.

PARIS. în sala „Grand Palais de 
Paris“ s-a deschis expoziția interna
țională de filatelie „Philatec 1964“, 
la care țara noastră este prezentă cu 
un număr de 6 mari panouri cu 
timbre romînești.

LIDICE, La Lidice a avut loc un 
miting în memoria jertfelor terorii 
fasciste de acum 22 de ani. La mi
ting au participat aproape 12 000 de 
oameni.

Cartierul general al 
comunicat că fames A.

PARIS.
N.A.T.O. a
Roberts (Canada) a fost numit se
cretar general adjunct al blocului 
nord-atlantic. El își va prelua func
ția la 1 septembrie 1964.

ROMA. După cum anunță agen
ția P.A.P., la 6 iunie a fost parafat 
la Roma un acord de colaborare 
științifică și culturală între Polonia 
și Italia.

social-democratBONN. Partidul 
din Germania, aflat în opoziție, a 
hotărît să sprijine realegerea pre
ședintelui R.F.G. — Henrich Lûbke 
pe o nouă perioadă de cinci ani.

DALLAS. La 1 iunie Earl War
ren, președintele comisiei preziden
țiale, însărcinată cu anchetarea asa
sinatului președintelui Kennedy l-a 
interogat în celula sa timp de pes
te trei ore pe Jack Ruby, asasinul 
lui Lee Oswald Harvey. Este pen
tru prima oară cînd un președinte al 
Curții supreme se deplasează în 
persoană pentru a interoga un con
damnat.

BRUXELLES. La 1 iunie a in
trat în vigoare convenția de aso
ciere la Piața comună a celor 18 
state africane semnată, după cum 
se știe, la 20 iulie 1963 la Yaounde.

ROMA. în Senatul italian au loo 
dezbateri în legătură cu bugetul se
mestrial al țării. Dezbaterile se des
fășoară într-un moment de agravare 
a încordării în cadrul coaliției gu
vernamentale și chiar în sînul Parti
dului democrat-creștin, ca ruinarea 
publicării unui raport al guvernato
rului Băncii italiene, Guido Carii, 
și a unei scrisori trimise primului 
ministru de ministrul trezoreriei, 
Emilio Colombo, preconizînd mă
suri urgente de austeritate pentru a 
lupta împotriva înrăutățirii situației 
economice.

ALGER, 
la Alger o 
drul căreia 
ferite țări ale lumii. Cărțile prezen
tate la expoziție sînt destinate refa
cerii fondului de cărți al Bibliotecii 
naționale algeriene incendiată de 
O.A.S.-iști în anul 1962.

La 8 iunie s-a deschis 
expoziție a cărții în ca- 
sînt expuse cărți din di-

STOCKHOLM. Pe stadionul din 
Stockholm a avut loc la 6 iunie o 
festivitate în legătură cu sărbătoa
rea națională a Suediei — Ziua dra
pelului. Miile de participant 
fost salutați de regele Gustaf al 
lea al Suediei,

au
VI-

înZANZIBAR. Luînd cuvîntul 
cadrul unei reuniuni de tineret Abaid

Karume, prim-vicepreședinte al Re
publicii Unite Tanganica și Zanzibar, 
a declarat că în cursul acestei luni va 
fi dat publicității planul trienal de 
dezvoltare economică a țării. In ca
drul acestei perioade, a spus Ka
rume, în Zanzibar vor fi construite 
19 uzine, care vor contrikfai la va
lorificarea 
ale țării.

marilor resurse naturale

ROMA, 
dijmași și 
clarat luni o grevă de 24 de ore. 
Greviștii urmăresc ca prin această 
acțiune să determine Uniunea mari
lor moșieri să înceapă tratative pri
vind încheierea unui contract de 
muncă pe plan național cu argații 
și să continue tratativele întrerupte 
cu dijmașii și arendașii privind un 
contract similar.

Două milioane de argați, 
arendași italieni au de-

VIENA. Asupra regiunilor cen
trale ale Austriei s-a abătut o pu
ternică furtună, urmată de ploi to
rențiale. In regiunea rîului Wachau 
au fost întrerupte comunicațiile te
lefonice și traficul feroviar. Șoseaua 
dintre localitățile Rossatz și Rossaz- 
bach a fost acoperită cu un strat 
de apă de o jumătate de metru. Mul
te orașe, numeroase locuințe au 
fost inundate.
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