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LUCRĂRILE
AGRICOLE

1. Grîul gospodăriei agricole colective din comuna Puti- 
neiu, raionul Turnu Măgurele, plivit la timp, se dezvoltă 
bine pe toate cele 1 300 de hectare. Ca de obicei, tînărul in
giner agronom Aurel Narghineac, însoțit de brigadier, con
trolează starea de vegetație a culturii.

2. La tabăra de cîmp a brigăzii de tractoare, inginerul ia 
parte la o revizie a combinelor care au fost pregătite pentru 
strîngerea recoltei.

3. împreună cu brigadierul a ajuns la, sola semănată cu 
floarea soarelui, unde mecanizatorii efectuează cea de-a doua 
prașilă mecanică.

Fotoreportaj de :
N. SCARLET

Marți 9 iunie 1964

Război automat CITIȚI
de țesut

Proletari din toate țările, uniți-vă!

automat de țesut 
A este unul din

IN TIMPUL OPTIM!

Războiul 
bumbac tip 
noile produse realizate de con
structorii de mașini de la Uzi
nele „Unirea" din Cluj. El 
face parte din utilajele moder
ne de țesut cu suveică care 
realizează o. viteză de 240 bă
tăi pe minut și o eficacitate 
economică asemănătoare celor 
mai reușite produse similare 
din străinătate.

Noul tip de război este com
plet automat. Alimentarea su
veicii cu canete pline și schim
barea acestora se realizează 
continuu. La ruperea firelor 
de urzeală, un dispozitiv spe
cial oprește mașina. Sistemul 
modern de acționare elimină 
inerțiile mari ale pieselor în 
mișcare, la oprire și pornire.

IN PAG

LUCEAFĂRULUI

și al fînețelor de luncă

co-

(Agerpres)

Prașilele la porumb

su- 
va-

Cositul lucerrtei, trifoiului

DIN INDUSTRIE

Clujul universitar trăiește în aceste zile obișnui
ta tensiune a examenelor, consemnîndu-se frecvent 
rezultate bune în oglinda sesiunii pe. care am 
întîlnit-o peste tot, pe unde am trecut, în 
holul fiecărei facultăți. Ea ne-a făcut cunoștință cu 
anul IV al Facultății de științe naturale, un an 
fruntaș. Grupa 326, secția biologie-geografie, din 
acest an ocupă un loc de cinste. Toți cei 20 de 
studenți ai grupei au obținut la examenul de hor- 
ticultură note între 7 și 10. La loc de cinste se află 
și anul III al Facultății de științe economice, secția 
evidență contabilă. La examenul de istoria doctri
nelor economice majoritatea studenților au primit 
note bune și foarte bune. Am recunoscut printre a- 
ceștia pe Gavril llea, Emilia Covaci, Mircea Crișan, 
Gheorghe Vidrean. „Oglinda" ne-a întovărășit și la 
Institutul politehnic. Aici ne-a „invitat" să citim 
notele frumoase primite de studenții grupei 121, a- 
nul II, mecanică. La examenul de „toleranțe", sus
ținut recent media generală a acestei grupe este 9. 
La medicină veterinară ne-au „zîmbit" din „oglin
dă" numele lui Cornel Creangă, Alexandru Cosma, 
Nicolae Damian, care au luat pînă acum numai 
9 și 10. Grupa lor s-a angajat ca rezultatul acestei

LA EXAMENE

sesiuni să-l confirme, continîndu-l, pe cel din anul 
trecut, cînd s-a situat pe locul l în cadrul celor
lalte grupe din an.

Peste tot, rezultate bune.
Ne-am adresat tovarășului LIVIU MANDUC, 

decanul Facultății de mecanică, rugindu-l să ne re
lateze cîteva impresii asupra desfășurării primelor 
examene.

— Firește, e prematur pentru a desprinde con
cluzii. Asupra pregătirii studenților își șvun, deo
camdată, cuvintul profesorii înscriind în carnetele 
lor cele mai concludente aprecieri: notele.

Iată cîteva exemple: la grupa 532 din anul Ill, 
secția electromecanică, 14 din cei 20 de studenți au 
obținut la examenul de mașini hidraulice note de 
7, 8, 9 și 10. Din cei 25 de studenți din anul 
IV electromecanică, 24 au fost notați la examenul 
de organizarea și planificarea întreprinderilor, cu 
note de la 7 în sus: șapte dintre aceștia au luat 
nota 10.

ION ANDREIȚĂ
ION RUS

(Continuare în pag. a V-a)

(Agerpres)

cu prilejul Împlinirii a 75 de ani de la moartea lui 
MIHAIL EMINESCU, ZIARUL NOSTRU PUBLICĂ DOUĂ PAGINI DE

DICATE LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÎNEȘTI.

CRONICA Spectacol consacrat comemorării
In toate regiunile continuă 

intens în aceste zile cositul lu- 
cernei, trifoiului și al fînețelor 
de luncă. Lucerna și trifoiul 
au fost cosite de pe mai mult 
de 150 000 ha, ceea ce repre
zintă circa 40 la sută din 
prafața cultivată cu aceste 
loroase plante furajere.

La lucernă, gospodăria
lectivă din comuna Movilița, 
regiunea București, a obținut 
26 000 kg masă-verde la ha de

Pe ogoarele regiunii Bucu
rești sc desfășoară din plin 
lucrările de întreținere a cul
turilor prășitoare. Organizînd 
mai bine munca și folosind 
intens mijloacele mecanizate, 
gospodăriile de stat au efec
tuat prașila a doua la porumb 
pe aproape 80 la sută din 
suprafața cultivată, iar gospo-

VEST5

au în- 
cinci 

an cu 
preve-

• laminoriștii 
cheiat primele 
luni ale acestui 
un plus față de 
deri de peste 20 000 tone 
de laminate finite pline 
și țevi din oțel. Sporu
rile de producție s-au 
realizat îndeosebi pe 
seama îmbunătățirii in
dicilor de utilizare a

pe cele 30 ha irigate. Produc
ții bune de la culturile irigate 
de lucernă, care anul acesta 
totalizează o suprafață de 
peste 7 000 ha., obțin și alte 
gospodării colective din regi
une.

In majoritatea regiunilor a 
început însilozarea furajelor 
verzi, realizîndu-se pînă în 
prezent peste 71 000 tone.

dăriile colective pe 75 la sută. 
Această lucrare a fost termi
nată în gospodăriile de stat 
din trusturile Slobozia și Ur- 
ziceni și în gospodăriile colec
tive din raionul Fetești.

în numeroase gospodării de 
stat și colective din regiune se 
face acum prașila a treia la 
porumb.

agregatelor și a genera
lizării metodelor înain
tate și experienței frun
tașilor în producție.

Fruntași în întrecerea 
socialistă pentru cît mai 
multe și mai bune pro
duse siderurgice sînt 
laminoriștii de la com
binatele siderurgice Hu
nedoara și Reșița, uzi

nele „Industria sirmei“ 
din Cîmpia Turzii și 
„Oțelul Roșu“.

• Colectivele de mun
că ale întreprinderilor 
industriale din regiunea 
Cluj au realizat pînă a- 
cum economii peste 
plan în valoare de cir
ca 15 milioane lei.

I
I
I

ACTUALITĂȚII

Noutăți de la Mamaia
O convorbire cu di

rectorul stațiunii Ma
maia, 
zăcu, 
scurtă 
ceastă 
lului Mării Negre, re
levă numeroase nou
tăți interesante. Cei 
peste 4 000 de turiști 
din Anglia, Austria, 
Franța, Italia, Iugosla
via, ~ 
R.F. 
alte 
aici 
zile 
ca și primii 
din anul acesta ai li
toralului, veniți din
diferite regiuni ale
țării, se bucură de un 
timp frumos.

Grija pentru buna 
deservire a celor aflați 
în stațiune se împle
tește cu pregătirile ce 
se fac pentru primi
rea zecilor de mii de 
turiști străini a căror 
sosire a fost anunțată 
pentru următoarele 
tăptămîni. Cele aproa-

Constantin Ca- 
urmată de o 
vizită prin a- 
parte a litora-

R. D. Germană, 
Germană și din 
țări, care se află 
încă din primele 
ale acestei luni, 

oaspeți

pe 40 de restaurante 
unde turiștii din cele 
mai diferite țări pot 
găsi, după gusturi și 
preferințe, mîncăruri 
preparate ca la ei aca
să, se completează cu 
încă unul, unde se vor 
servi numai speciali
tăți ale bucătăriei ro- 
mînești. în nordul 
stațiunii se ridică un 
mic orășel de corturi 
viu colorate și vile- 
cabane, pentru 2 000 
de persoane. Turiștii 
vor avea aici la dis
poziție un restaurant 
cu autoservire. Se lu
crează la finisarea ba
rului de noapte, o 
nouă construcție ori
ginală care se inte
grează armonios în 
stilul arhitectonic al 
stațiunii. Numărul 
mare de turiști care 
vin cu automobilele 
proprii a determinat 
construirea unui nou 
drum, a cărui amena
jare se apropie de 
sfîrșit, prin care șo-

șeaua națională 
legată direct de 
maia, fără a se 
trece prin Constanța.

Iată și alte date 
care reflectă preocupa
rea gazdelor pentru 
condiții cît mai bune 
pentru furișii: aproape 
5 milioane lei in
vestiții pentru înlo
cuirea unor părți ale 
mobilei si lenjeriei în 
hotelurile de la Ma
maia, 500000 de lei 
cheltuiți pentru plan
tarea unui mare nu
măr de pomi care îm
preună cu milioanele 

‘de flori sădite recent 
vor crea în stațiune o 
vegetație bogată. O 
mare atenție s-a acor
dat distracțiilor. Se 
lansează noi vapora
șe și iole pentru agre
ment pe lacul Siut- 
ghiol, se amenajează 
un parc distractiv, noi 
terenuri sportive.

este
Ma
mai

in folosință
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru)
Grupul de șantier nr. 1 din 

cadrul Trustului regional de 
construcții nr. 1 Ploiești șira 
îndeplinit și și-a depășit în 
primele 5 luni ale anului sar
cinile de producție. Astfel, 
în lunile aprilie și mai, con
structorii au muncit cu însu
flețire pentru pregătirea pre
dării a încă 416 apartamente 
in ansamblurile Ploiești nord 
și Ploiești sud. Realizarea îna
inte de termen a planului de 
producție, creșterea producti
vității muncii pe cele 5 luni 
cu 4 la sută, folosirea mijloa
celor moderne de construcție 
au condus la predarea cu 30 
de zile înainte de termen a 40 
de apartamente. Totodată au 
fost create condițiile pentru 
ca 250 apartamente să fie date 
în folosință cu 10 zile mai 
de vreme decît termenul pla
nificat, iar alte 120- în terme
nul legal stabilit.

La fiecare sonda
producție sporită de țiței

lui Mihail
la Teatrul de Ope- 
R. P. Romîne a a- 
spectacol consacrat

Eminescu

sînt principalele 
care depinde în- 

angajamentelor 
aceea, conducerea 

de co-

rincipala preocu
pare a petroliști
lor — obținerea 
unei producții 
sporite de țiței de 
la fiecare sonda 
aflată în produc

ție — este organic legată de 
sesizarea la timp a opririlor, 
de grija și competența oame
nilor de a preveni și remedia 
operativ defecțiunile, pentru 
repunerea în lucru a fiecărei 
sond'e mai devreme. Paralel 
cu aceasta, în atenția noastră 
se află reducerea pierderilor 
de țiței, folosirea deplină a 
capacității mașinilor și a 
agregatelor d’e extracție.

Acestea 
condiții de 
deplinirea 
noastre. De 
schelei — îndrumată 
mitetul de partid — a pus un 
mare accent pe îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
tuturor muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor noștri. 
Majoritatea dintre aceștia o 
formează tineretul. Comitetul 
U.T.M. și-a concentrat întrea
ga activitate de pînă acum 
pentru sprijinirea ridicării 
calificării tinerilor, comple- 
tînd măsurile luate de condu
cere prin acțiuni specifice.

Concursurile „Cine știe me-

serie, cîștigă" au alternat cu 
simpozioane, cu largi acțiuni 
de difuzare a cărții tehnice 
în rîndul tinerilor, cu dezba
terile din - - — -
sondorului".
lor practic, 
problemele „la zi“ ale schelei, 
expunerile la „Tribuna son
dorului" s-ău dovedit cele mai 
îndrăgite de tineri.

în ultimul timp au fost 
dezbătute temele: „Regimul 
tehnologic — mijloc de redu
cere a declinului și a creșterii 
productivității muncii", „Auto
matizarea în tehnica moder
nă a extragerii petrolului". 
„Stabilirea și folosirea optimă

cadrul „Tribunei 
Prin caracterul 

legat direct de

Luni seara, 
ră și Balet al 
vut loc un 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu.

Au asistat tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușes- 
cu, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
Mihai Dalea, membri ai 
P.M.R., ai Consiliului de 
ai guvernului, conducători 
instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni, scriitori și 
alți oameni de artă și cultură, nu
meroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au participat numeroase perso
nalități culturale de peste hotare 
invitate la manifestările prilejuite 
de zilele M. Eminescu.

Spectacolul a cuprins dramati
zarea poemului „Luceafărul" pe 
fondul muzical al poemului sim
fonic cu același nume de Pascal 
Bentoiu. Au interpretat actorii 
Gheorghe Carabin, Magda

Răutu, 
Voi tec, 
C.C. al 
Stat Și 
ai unor

povici, Alexandru Repan, Sorin 
Gabor și Val Săndulescu.

Baritonul Nicolae Herlea, so
prana Magda lanculescu, și basul 
Nicolae Florei au cîntat melodii 
inspirate din lirica eminesciană. 
Actorii Irina Răchițeanu-Șirianu, 
Ludovic Antal, Simona Bondoc, 
Octavian Cotescu și Gheorghe Co- 
zorici au recitat versuri. Progra
mul a cuprins un fragment 
din baletul „Călin" de Alfred 
Mendelsohn, soliști Magdalena 
Popa și Amato Checiulescu. Co
rul Radioteleviziumi, dirijat de 
Carol Litvin, solist Marcel Tran- 
dafirescu a interpretat cu o înaltă 
măiestrie cîntece pe versiuni de 
Mihail Eminescu. Și-a dat con
cursul orchestra Teatrului de Ope
ră și Balet, dirijată de Nicolae 
Alexandru.

Regia spectacolului aparține lui 
Mihai Zirra, Eugen Gropșanu și 
Cristian Munteanu, scenografia 
lui Roland Laub, George Florescu 
și Elisabeta Benedec.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, interpreții fiind 
îndelung aplaudați de public.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)(Agerpres)

Flori pentru tovarășa învă
țătoare

a factorului de putere la par
cul 
mă 
lor, 
în
caută răspunsurile la nume
roasele probleme ale produc
ției în filele lucrărilor de 
specialitate.

Stația noastră de automati
zare — concepută și construi
tă în întregime în țară, la care 
au fost racordate pînă acum 
o bună parte din instalațiile 
electrice ale sondelor, servește 
la depistarea defecțiunilor. Ea 
asigură controlul fiecărei son
de racordate din 10 în 10 mi
nute în loc de două ore cît 
era nevoie înainte. în plus, 
față d’e sistemul anterior, prin 
care operatorul înțelegea de
fecțiunea doar din scăderea 
debitului sondei, acum se de
termină cu precizie și ruperi
le de tije ori griparea pistoa- 
nelor etc.

Unul dintre cei care deser
vesc stația este și tînărul 
Gheorghe Militaru. El a de
pistat și a semnalat telefonic

de sonde". Aș vrea să 
refer la eficacitatea 
la faptul că din ce 

ce mai mulți tineri

brigăzilor 
de cazuri, 
fost pusă 
în medie, 
devreme. 
Gheorghe 
o înaltă conștiință, 
gramele 
care apar pe ecranul stației, 
nu pot stabili, luate în parte, 
cu precizie natura fiecărei de
fecțiuni. Se poate spune ușor 
„la sonda cutare s-a ivit o de
fecțiune", dar Militaru studia
ză mai întîi indicațiile tuturor 
aparatelor, le compară cu al
tele și stabilește precis „diag
nosticul". Comunistul Gheor
ghe Militaru a devenit unul 
dintre cei mai apreciați pe
troliști din Boldești datorită 
nivelului său înalt de califi
care. Și dacă 
treaptă așa de 
se datorește 
studiază poate

GHEORGHE PUȘCAȘU 
secretarul comitetului U.T.M. 
— Schela petrolieră Boldești

de intervenție zeci
Fiecare sondă a 

astfel în producție, 
cu două ore mai 
în munca sa, 
Militaru a dovedit 

Electro- 
și dinamogramele,

Foto: AGERPRES

Acțiuni de muncă

patriotică

a ajuns pe o 
înaltă, aceasta 
și faptului că 
cel mai mult

(Continuare în pag. a V-a)

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Tineretul din regiunea Ga
lați mobilizat de organizațiile 
U.T.M. participă activ la ac
țiunile patriotice inițiate în 
vederea înfrumusețării și mai 
bunei gospodăriri a orașelor și 
satelor regiunii. Bunăoară, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent tinerii din regiune au 
colectat și expediat spre oțe- 
lăriile patriei mai bine de 
3 500 tone metale vechi, au 
împădurit suprafața de 338 ha, 
au plantat peste 160 000 pomi 
fructiferi și ornamentali,



La masa fotuneîâ a „Scmteii tineretului Centrul de documentare

Specialitate și cultură generală al Academiei R. P. R.

■ pecialist nu devii decît prin 
muncă de creație. După ce 
ai creat ceva, abia atunci 
poți să te intitulezi specia
list, iar domeniul și gradul 
de specializare le arată va
loarea lucrărilor create. Cul

tura pe care o dă facultatea este, în
tr-un fel, tot o cultură generală, deose
bită însă de aceea însușită în învăță- 
mîntul mediu prin restrîngerea la anu
mite ramuri. Se pune problema orien
tării exacte în alegerea acelor cunoștințe, 
care ne vor ajuta în propria noastră 
muncă de creație. Cu cît cunoaștem mai 
mult din trecutul și din etapa actuală în 
domeniul nostru de activitate, cu atît ne 
orientăm mai precis în munca noastră 
de creație. După ce ne-am dobîndit o 
orientare justă, trebuie să depunem un 
efort susținut pentru ținerea noastră la 
curent cu noile cuceriri ale științei, teh
nicii și artei, în domeniul nostru de acti
vitate.

în legătură cu întrebarea despre in
formare — direct de la sursă sau prin 
intermediul rezumatelor — eu consider 
că dacă în artă trebuie mers exclusiv Ia 
sursă, în materie de informație în știin
țele naturii și în tehnică, nu întotdeauna 
dispunem de timpul necesar și nici nu e 
o nevoie stringentă de a ne adresa nu- 
maidecît originalului. Aici pot aduce ser
vicii lucrările de informare din publi
cațiile de specialitate apărute în țară și 
străinătate. Există astfel de publicații 
care ne ajută mult în informarea asupra 
dezvoltării diferitelor ramuri ale științei 
contemporane. Cine cunoaște limbi străi
ne, își poate alege cele mai bune tratate, 
monografii, reviste de informare.

Absolventului unei facultăți, din țara 
noastră, care stăruie în munca de crea
ție științifică, tehnică sau artistică. îi 
sînt necesare cel puțin două limbi străine 
spre a culege o temeinică informare în 
propriul domeniu de activitate. în biolo
gie cele mai multe lucrări apar în lim-

bile rusă și engleză, deci în prima ur
gență e utilă însușirea acestora.

Un tovarăș student de la construcții 
de mașini întreba dacă trebuie să cu
noască și baza teoretică a diferitelor con
strucții de mașini. Răspunsul meu e a- 
firmativ, deoarece cunoștințele teoretice 
sînt creatoare, luminînd calea în aplica
țiile practice. în ceea ce privește pregă
tirea multilaterală a inginerului agronom 
— ca să mă refer la una din întrebările 
adresate de studentul de la agronomie — 
ea e impusă de dezvoltarea multilaterală

Are cuvîntul

N. SALAGEAN
a agriculturii socialiste. El orientează, 
coordonează și îndrumă munca întregii 
gospodării colective, rolul său este deo
sebit de însemnat. Venind zilnic in con
tact cu colectiviștii, e necesar să poată 
da răspunsuri competente la întrebările 
lor. Trebuie să cunoască fiecare lucrare 
în parte precum și bazele teoretice le
gate de cultura plantelor și de creșterea 
animalelor. Dar inginerul agronom nu 
este numai un specialist- EI este unul 
dintre intelectualii de bază ai satului so
cialist, căruia î se cere să aducă un mare 
aport la opera de ridicare a nivelului 
cultural al maselor de colectiviști.

în genere toate cunoștințele sînt folo-

sitoare, dar nu toate în aceeași măsură. 
După Spencer cele mai utile cunoștințe 
sînt cele de igienă, deoarece ne ajută la 
apărarea sănătății. Astfel de cunoștințe 
nu sînt însă suficiente, căci în munca de 
creație apar greutățile intrinsece legate 
de specificul acestei munci. Unui viitor 
specialist îi sînt utile toate acele cunoș
tințe care îl vor ajuta în propria sa 
muncă creatoare. Dacă e vorba de o a- 
numită lucrare științifică, sînt deosebit 
de folositoare toate cunoștințele în legă
tură cu lucrările efectuate din trecutul; 
cel mai îndepărtat pînă în prezent, asu
pra aceleași probleme, atît în țara noas- 
stră, cît și în toate celelalte țări. Efec
tuarea istoricului amănunțit al proble
mei cercetate ne arată greutățile care au 
stat în calea diferiților cercetători, mo
dul în care au învins aceste greutăți, 
măsura în care diferitele constatări au 
fost verificate și pot fi considerate ca de
finitive, sau mai merită a depune efort 
pentru lămurirea lor. Ne arată ipotezele 
elaborate asupra ceea ce încă a rămas 
nelămurit, din care deducem noi direcții 
de cercetare. Adeseori se găsesc inter
pretări greșite, care, de asemenea, ne dau 
noi imbolduri în muncă. Din experiența 
vastă a cercetărilor efectuate în trecut, 
ne putem alege materialul de cercetare 
cel mai adecvat precum și metoda de 
cercetare cea mai sigură. Niciodată nu 
trebuie să pierdem din vedere scopul 
cercetărilor noastre. Cu cît acesta e mai 
înalt cu atît puterea sa mobilizatoare la 
cercetare e mai mare. în general, cînd 
rezultatul cercetării servește direct la ri
dicarea nivelului de trai al poporului 
nostru și în genere al oamenilor, simțim 
o încurajare în munca noastră. Dar și 
cercetări, ale căror rezultate nu au o apli
cație practică directă, nu trebuie negli
jate, ele puțind servi prin contribuții de 
ordin teoretic la lămurirea practicii, sau 
își vor găsi o aplicație practică într-un 
viitor mai mult sau mai puțin apropiat.

Potrivit unei hotărîri adoptată 
într-o recentă sesiune a Academiei 
R. P. Romine, a luat ființă Centrul 
de documentare științifică al Aca
demiei, care își propune să pună 
la dispoziția cadrelor de speciali
tate o documentare amplă și sis
tematică, la un înalt nivel științi
fic. Activitatea centrului se axează 
pe sarcinile actuale de cercetare 
ce revin institutelor Academiei, 
institutelor departamentale cu ca
racter științific și institutelor de 
învățămînt superior, contribuind, 
totodată, la coordonarea muncii 
de documentare științifică din 
țara noastră. în acest scop, centrul 
elaborează o serie de publicații 
periodice. Printre acestea se nu
mără ,,Buletinul de informare știin
țifică* — publicație lunară, care 
semnalează cercetătorilor lucrări 
actuale din principalele discipline 
ale științelor naturii și științelor 
sociale, apărute în revistele din 
diferite țări ale lumii.

Pentru a face cunoscute peste 
hotare cele mai noi realizări ale 
oamenilor de știință romîni, Cen
trul de documentare științifică va 
publica, de asemenea, un „Buletin 
de informare științifică", în limbile 
rusă și engleză.

(Agerpres)

Răspund

!a sesizările

Vedere generali din Timișoara
Foto : AGERPRES

„Ștafetei constructorilor li
• Comitetul regional 

U. T. M. Oltenia:

Din dispoziția conducerii 
ministerului, se vor deplasa la 
C.I.A; -Piatra Neamț repre
zentanți ai.Direcției Generale 
a Industriei Azotului, ai Di
recției Personal și Învățămînt 
din M.I.P.C. și ai conducerii 
Combinatului Chimic Craiova, 
pentru a verifica- periodic mo
dul de desfășurare a 
rii cadrelor trimise la

Considerăm ca cele semna, 
late in articolul, publicat de 
„Ștafeta constructorilor" vor 
contribui la îmbunătățirea ac
tivității de pregătire a cadre
lor Combinatului 
Craiova și vor 
orientare pentru 
industriale aflate 
construcție.

Chimie 
constitui a 
alte unități 
în curs de

Reportajele publicate de 
brigada „Scînteii tineretului" 
— în cadrul „Ștafetei construc
torilor" — de pe șantierele 
marilor obiective industriale, 
s-au dovedit a fi eficiente și 
pentru 
tetului 
nia :

„Ca
publicat în „Scînteia tineretu
lui" nr. 4 595, în care se arată 
modul defectuos în care se 
desfășoară activitatea cultu
rală in cadrul șantierului Fa
bricii de ciment Tg. Jiu — 
Birsești, vă comunicăm că 
biroul comitetului regional 
și-a însușit critica făcută în 
coloanele ziarului și a luat 
măsuri pentru remedierea de
ficiențelor semnalate.

Comitetul regional U.T.M. a 
is pe șantierul fabricii de 

ciment activiști cu experiență 
ir. desfășurarea muncii cultu- 
ral-arrisuce, care au ajutat 
comitetul U.T3L al șantieru- 

în organizarea muncii 
și sportive 
corilor. Ast
ru ccmrte- 

oe pe șantier.

mit un plan de expuneri ce 
vor fi ținute în cadrul clubu
lui pe diferite teme, care să 
contribuie la educarea moral- 
cetățenească a tinerilor con
structori.

De asemenea, sub îndruma
rea comitetului de partid al 
șantierului, comitetul U.T.M. 
a mobilizat un număr mai 
mare de tineri la activitatea 
cultural-artistică. Rezultatele 
n-au întîrziat să se arate. 
Participînd seară d’e seară la 
repetiții, brigada artistică de 
agitație a șantierului a reușit 
să se claseze pe locul II la 
faza inter-întreprinderi a ce
lui de-al Vll-lea concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori. La fel, echipa de dansuri 
a șantierului s-a clasat, în 
cadrul aceluiași concurs, pe 
locul III.

Au fost ajutate comitetele . au fost și cazuri cînd restan- 
raionale și orășenești U.T.M. .............................
Tg. Jiu ca împreună cu Co
mitetul de cultură și artă să 
îndrume spre șantier, pe baza 
unei planificări stabilite din 
timp, cele mai bune formații 
arâsDce ce amatori din ora-

Jiu.
mal U.TAL

Tg. Jiu îndrumă, in prezent, 
cu mai multă răspundere acti
vitatea comitetului U.T.M. 
la șantierul Fabricii de 
ment Tg. Jiu — Bîrsești, 
învățînd din critica făcută 
„Ștafeta constructorilor", con
trolează cu mai multă eficien
ță activitatea cultural-educa- 
tivă a tinerilor constructori",

Pe scena celui de-al

populare

-se un

Vll-lea concurs

elodia hCimpoieșii 
din Banat" irump- 
tă din alămurile 
a 35 de instru
mentiști de la în

de 
- - - , - Ti

mișoara a fost preludiul marii 
desfășurări artistice care a 
avut loc trei zile, pe scena 
Teatrului de operă din Timi
șoara.

Talentul celor peste 3 000 
de interpreți ai acestui minu
nat spectacol a solicitat conti
nuu spectatorilor atenția, in
teresul, sensibilitatea.

...Aplauze la scena deschisă, 
pentru coriștii din Chizătău 
care, așa cum ne spunea com
pozitorul Mircea Neagu — 
prezent in juriu „e un cor 
omogen, expresiv, dovedind 
prin repertoriul prezentat în 
concurs, („Privighetoarea" de 
Ceaikovski, și „Balada cînte- 
cului nou" lucrare terminată 
de curînd de tânărul compozi
tor bănățean Sava Flici — 
dirijorul corului) un nivel ar
tistic superior".

...Aplauze pentru cel mai 
vechi cor bănățean — și din 
țară — corul lugojan, cu o 
existență de 154 de ani, dis
tins cu „Ordinul Muncii" clasa 
I, care poartă numele compo
zitorului și dirijorului „Ion 
Vidu“. „In întrecere, nu tra
dițiile se apreciază întâi — ne 
spune dirijorul corului — ar
tistul emerit Dimitrie Stan, ci 
realizările actuale. Cantata 
(in primă audiție), „Cîntăm 
țara de azi" de Mircea Neagu 
atât prin bogăția conținutului 
cît și prin dificultățile struc
turii muzicale solicită o pre
gătire deosebită, superioară. 
Pot afirma că în etapa a U-a 
și alte 
egaleze 
de la o 
muzică 
coruri 
(U.M.T.) și coruri 
(Topolovăț). Subliniez, de ase
menea, participarea unui nu
măr mai mare de tineri în 
formațiile corale".

Mesajul celor 26 203 coriști 
bănățeni — reuniți în 429 de 
coruri — adus de colectiviști 
din Marga, Racovița, Lenau- 
heim, Sintești, de oțelarii din 
Reșița, de învățătorii din 
Arad — a transmis sălii, forța 
și căldura sentimentelor pe 
care întregul popor le nutrește 
față de partid, față de patria 
noastră socialistă.

...E aplaudată la scenă des
chisă actualitatea, care a tre
cut de fiecare dată rampa, fie 
că reflecta viața colectiviștilor 
din Babșa sau din Birchiș, a 
textiliștilor din Arad, fie că 
oglindea activitatea construc
torilor timișoreni, a celor de 
la Cazane-Orșova, a sticlarilor 
din Tomești.

In acest an — ne spune Ga
briel Marinescu, secretar lite
rar al Teatrului de Stat din 
Timișoara, membru în juriu 
— nivelul brigăzilor artistice 
de agitație este în evidentă 
creștere. Folosind mijloace ar
tistice mai variate, multe din 
cele 49 de brigăzi prezente pe 
scena fazei regionale (în re
giune activează 763 brigăzi cu 
aproape 9 000 de membri) au 

larg și substan- 
actualitatea colectivelor 

Există, de

trepvinderea 
transporturi

coruri au reușit să 
aceste calități trecînd 
muzică armonică la o 
polifonică. Au apărut 
masive de bărbați 

de femei

reflectat pe 
țial 
din care veneau 
asemenea, o mai mare acura
tețe din punct de vedere al 
profilului programelor de bri-

gadă — evitindu-se alunecă
rile spre alte genuri scenice. 
Dar, fiind tinere, fără expe
riența corurilor, sau a echipe
lor de dansrtri. uaeie cripcc'.

«m mtșxl sc se rtfâce £c 
ciccial «FTjJx «prpte S-c 
vădit insuriciasxă «sor
case raionale de cnltari ic 
îmbunătățirea și îndrumarea 
muncii textierilor ; ce altfel 
nici un program prezentei de 
casele de cultură raionale nu 
a fost exemplar.

Concursul a confirmat va
loarea unor formații mai vechi, 
cu tradiție, dar s-au impus și 
colective artistice «oi cart, 
stimulate de această pasionan
tă întrecere, s-au format ?. 
s-au închegat chiar intre eeie 
două etape.

De pildă, instrumentau 
Fabricii de ceramici Jimbolia 
reuniți în orchestra semisim- 
fonică au venit la Timișoara 
plini de entuziasm. iar in 
ceea ce privește repertoriul, 
plini de îndrăzneală.

Prezenței active a artiștilor 
amatori pe scenele cluburilor, 
ale caselor de cultură, ale că
minelor culturale (numai in 
primele trei luni ale anului 
la sate au fost prezentau
2 855 programe, la care au 
asistat 550 000 spectatori), li 
se adaugă rodul unor contacte 
care depășește simpla produc
ție artistică pe o scenă sau 
alta. In comuna Peciul Nou 
crearea orchestrei semisimfo- 
nice a generat organizarea 
unui ciclu de inițiere muzica
lă la care instrumentiștii au 
susținut exemplificările, au 
întocmit prezentări ale unor 
compozitori. Acest ciclu, ur
mărit pînă acum de aproape
3 000 de colectiviști, a asigu
rat orchestrei un auditoriu 
competent și pasionat.

La clubul Fabricii ceramice . 
din Jimbolia i________
orchestrei semisimfonice__
devenit „profesori" pentru 70 
de copii care se inițiază în I 
cunoașterea unor instrumente.

De la o fază în care entu
ziaștii se adunau de ici de I 
colo pentru a forma împreună | 
un cor, uneori cunoscîndu-se 
prea puțin sau deloc, s-a ajuns I 
la constituirea unor colective | 
unitare ai căror membri se 
stimulează reciproc, punînd la I 
baza muncii lor spiritul să-nă- $ 
tos de echipă și străduindu-se 
să-și însușească o temeinică 
pregătire artistică.

...Mai întâi, a fost anunțul 
laconic al crainicei, apoi în 
lumina caldă a scenei au evo
luat impetuos dansatorii. Im- 
brăcați în costume străluci
toare, oglindind bogăția flora
lă a regiunii, flăcăi și fete de 
la „Banatul" alunecă ușor în
tr-un dans cu pași iuți. Suita 
prezentată de ei, a strîns 
parcă toată bogăția folclorului 
de pe valea Begăi, a Timișu
lui, a Carasului și a Bistrei. 
De la învîrtita bănățeană, la 
ceardaș, de la unduirea ele
gantă a lendler-ului, la pasul 
viguros al jocurilor sîrbești 
— dansurile au prilejuit un 
adevărat festival coregrafic la 
care merituoase contribuții 
și-au adus metalurgiștii de la 
„Oțelul Roșu", „30 Decem- 
brie"-Arad, colectiviștii din 
Vălișoara, Căpilnaș, Secea, 
formațiile caselor de cultură 
din Bozovici, Sînnicolau Mare, 
Timișoara.

...Ore în șir mii de specta
tori au urmărit un film cu 
53 000 de personaje, solii crea-

I

pregăti- 
Roznov.

munca biroului Comi- 
regional U.T.M. Olte-

urmare a articolului

pro- 
nal care să ocu

pe in mod interesant timpul 
liber al tinerilor. Comitetul 
U.T.M. a întocmit un plan co
mun cu comitetul sindicatu
lui, cuprinzînd activitățile 
cultural-artistice și sportive 
care se desfășoară zilnic în 
cadrul clubului. A fost întoc-

'; | lileîul

de 
ci-
și 

de

• Uzina de 
chimic-Ploiești:

• Direcția Personal 
și Învățămînt
din cadrul Ministerului
Petrolului și Chimiei:

Pe scena Teatrului C.CS. din Capi rilejul desiășuiării
ultimei etape a iazei orășenești din cadrul celui de-al Vll-lea 
concurs al artiștilor amatori: Coi-.' D::e:::e: regionale C.F.R.

(sus) și formația de dansuri a Uzinei „Vulcan" (jos).
Foto: AGERPRES

instrumentiștii I
iisimfonice au I

I cores, 
tiu).

Ex •

Ide an a elei 
Iii medii de 
Tg. Mureș,

I deschis recent la Pala
tul culturii din locali
tate, cuprinde peste

£^6° lucrări de gra-

TG. MUREȘ
corespondentul

(de la 
nos-

sfîrșitExpoziția de 
de an a elevilor Șco- 

*................ ; artă din
care s-a

fică, picturi și sculp
turi realizate de cei 
mai buni elevi de la 
cursurile elementare 
și medii. Sînt intere
sante proiectele de 
afiș închinate zilei 
de 23 August, ilustra
țiile de cărți, desenele 
și acuarelele. Picturile 
în ulei semnate de

Elisabeta Tamaș (Ve
dere dintr-un port), 
Ștefan Petrovics, Las- 
zlo Vinceffy, sculptu
rile realizate de Adam 
Barath, Kiss Levente 
sînt doar cîteva din 
lucrările cele mai reu
șite prezentate în ca
drul expoziției.

ției folclorice — continuatori 
ai vechilor tradiții bănățene 
— care la capătul drumului 
de un an al desfășurării celui 
de-al Vll-lea concurs au în
scris în agenda culturală a 
anului 1963: 7 442 spectacole
cu 1 500 000 spectatori!

Cel mai îndreptățit juriu al 
celor 53 000 de artiști amatori 
din regiune, care au cele
brat la lumina rampei, bucu
ria vieții pe care o trăiesc.

VIORICA GRIGORESCU

Invitație
la exigentă

celui de-al 
formațiilor 
tori. Pe

uminică, sala de 
festivități „M. 
Eminescu" din 
Vaslui a devenit 
neîncăpătoare. Se 
desfășura aici 
faza regională a

Vll-lea concurs al 
artistice de ama. 

scenă s-au rînduit

concurenții din raioanele Ne
grești și Vaslui.

Sînt demne de relevat, 
exigența, atenția, chiar sim
patia cu care toți cei prezenți 
în sală — aproximativ 2 000 
de spectatori în cuprinsul în
tregii zile — au urmărit evo
luția fiecărui concurent. S-au 
perindat pe scenă peste 20 de

Ca răspuns la „Ștafeta con
structorilor" din 7 aprilie a.c., 
in care se relatează unele as
pecte privind pregătirea ca
drelor pentru Combinatul 
Chimic Craiova la Combinatul 
de Îngrășăminte Azotoase 
Piatra-Neamț (Roznov), vă co
municăm următoarele:

In urma deplasării la
Roznov a unui colectiv for
mat din reprezentanți ai Di
recției Generale a Industriei 
Azotului, ai Direcției Personal 
și Învățămînt din M.I.P.C. 
și ai conducerii Combinatului 
Chimic Craiova, s-au luat o 
seamă de măsuri pentru îm
bunătățirea activității în pe
rioada de acomodare a viito
rilor muncitori și tehnicieni. 
Astfel, conducerea Combina
tului Chimic Craiova a mobi
lizat la Piatra Neamț toate 
cadrele cu profil tehnologic 
(muncitori, maiștri și ingineri) 
și prin înțelegere cu condu
cerea C.I.A.-Piatra Neamț 
asigură lucrul efectiv pe sec-

ții, locuri de muncă și pe 
schimburi în instalațiile de la 
Roznov, așa cum aceste ca
dre vor lucra la Craiova. 
Pentru toate cadrele aflate la 
acomodare, conducerea Com
binatului Chimic Craiova a 
stabilit aplicarea programelor 
de pregătire teoretică și prac
tică pe probleme concrete, 
detaliat și pe perioade limitate 
de timp. La sfirșitul acestor 
perioade, se va face verifi
carea cunoștințelor însușite de 
cadrele în pregătire, iar re
zultatul se va consemna în 
fișele de caracterizare profe
sională. Combinatul Chimic 
Craiova a luat, de asemenea, 
măsurile necesare pentru în
lăturarea abaterilor de la 
disciplina în producție, absen* 
țe de la lucru, întîrzieri etc. 
In același timp, s-a mărit nu
mărul maiștrilor și al ingine
rilor care supraveghează și 
controlează activitatea munci
torilor în producție și in afa
ra producției.

Sesizările apărute în „Scîn- 
teia tineretului" în legătură 
cu întîrzierea contractărilor și 
a livrărilor de utilaje pentru 
unele din noile obiective în 
construcții sînt juste. Cu toa
te că uzina noastră a reali
zat la timp — pentru o seamă 
de obiective — utilaj complex, 
fiind pusă de multe ori în fața 
unor dificultăți tehnologice,

țele în livrări au atins cifre 
importante. Bunăoară, pentru 
Combinatul de cauciuc Onești, 
colectivul nostru a reușit să 
execute instalații de un înalt 
nivel ’ calitativ apreciate de 
beneficiar. Pentru liniile de 
policlorură de vinii de la Bor- 
zești au fost executate reac
toare de electrocracare de 
7 000 kW pentru fabricarea 
acetilenei din gaz metan (pro
cedeu elaborat de Filiala din 
Cluj a Academiei R.P.R.), iar 
pentru Rafinăria Brazi au 
fost executate, la noua insta
lație de 3 000 000 tone pe an, 
coloane și condensatori de 
benzină, camerele de cocsare 
de mare capacitate care au 
cerut o tehnologie specială — 
lucrări de asemenea apreciate 
pentru calitatea lor supe
rioară.

Situația livrărilor de utilaj 
pentru Combinatul Petrochi
mic Ploiești arăta însă că la 
1 aprilie uzina 
era în restanță cu 
tone. La ședința de analiză 
organizată de forul nostru tu
telar din minister — Direcția 
generala de utilaj chimic, e- 
nergetic și metalurgic — am 
solicitat mai mult sprijin pen
tru înlăturarea principalelor 
cauze care au dus la această 
restanță: avizarea cu întîrzie- 
re a proiectelor de execuție — 
care trebuia făcută prin grija 
beneficiarului, precum și ne- 
asigurarea la timp de către 
noi a materialelor speciale, 
în jurul datei de 10 aprilie au 
fost create condițiile necesa
re pentru confecționarea uti
lajelor fără greutăți din afa
ră. Colectivul nostru a depus 
eforturi deosebite pentru ca, 
paralel cu respectarea grafice
lor de execuție pe lunile apri
lie și mai, să lichideze restan
țele din trimestrul I. Pentru a 
asigura recuperarea restanțe
lor, comitetul de partid a re
comandat conducerii uzinei ca 
întreg colectivul de conducere, 
în frunte cu tovarășul direc-

noastră
126 de

tor, să acorde asistență tehni
că principalelor sectoare de 
lucru. De pildă, de atelierul 
nr. 4 se ocupă inginerul șef 
de concepție Cornel Ghimba- 
șu. însuși secretarul comitetu
lui de partid, tovarășul Ion 
Ioniță acordă asistență tehni
că unui atelier principal. Pînă 
la 1 mai au fost recuperate cir
ca 66 de tone, iar pînă la 26 
mai încă 38,2 tone. Acum exis
tă toate condițiile ca înainte de 
15 iunie să ajungem la zi cu 
toate livrările. Măsurile care au 
mai fost luate pe parcurs — 
îmbunătățirea calității sudu
rii automate prin organ i za rea 
unei linii de flux dotată cu 
aparatură nouă șl întărirea 
asistenței tehnice în schimbu
rile II și III s-au dovedit a fi 
deosebit de eficace.

Trebuie să arătăm că nu am 
contractat circa 150 de tone 
utilaje pentru Combinatul 
chimic de la Turnu Măgu
rele. Cauza? Este vorba de 
transportoare pneumatice, re- 
ductoare, cuplaje cu fricțiune 
care nu intră în profilul nos
tru de fabricație. Propunem ca 
sectorul de specialitate din 
M.I.P.C. să nu mai dea repar
tiții globale, ci nominale — 
în urma analizei documenta
ției și ținînd cont de posibili
tățile de execuție ale uzinelor. 
De asemenea, cînd se ivesc 
comenzi de mare serie, să nu 
se mai fragmenteze în loturi 
mici pentru mai multe uzine 
de utilaj chimic. Ar fi mult 
mai rațional să se dea întrea
ga cantitate unei singure uni
tăți putîndu-se organiza mai 
bine producția în acest fel, în 
special pregătirea tehnologică.

Cu cîteva zile în urmă, a 
avut loc la minister o analiză 
detaliată, a 
participarea
M.I.C.M. și M.I.P.C. La aceas
tă ședință s-a stabjlit ca be
neficiarii, împreună cu pro- 
iectanții, să treacă succesiv pe 
la toate uzinele furnizoare 
pentru a constata la fața lo- 
eujui stadiul construcțiilor, de 
utilaje și pentru a rezolva 0- 
perativ unele neajunsuri. Noi 
vom continua să luăm din 
5 în 5 zile legătura cu benefi
ciarii, această cale adoptată 
în ultimul timp fiind foarte 
utilă pentru rezolvarea mai 
operativă a unor probleme de 
execuție și de livrare care se 
ivesc pe parcurs.

livrărilor, cu 
conducerilor

Ing. ION CUȚULABA 
dispecer șef Uzina de utilaj 

chimic-Ploiești

formații și aproape 20 de so
liști vocali și instrumentiști.

Brigada artistică de la 
Casa raională de cultură Ne
grești, de-a lungul spectaco
lului, a dovedit că punînd la 
baza pregătirii artistice mun
ca, efortul creator, fantezia, 
ingeniozitatea, se poate asi
gura programului un conținut 
bogat de idei, o valoare artis
tică ridicată multor pagini de 
text, că acesta este drumul 
către succes. Aceleași apre. 
cieri le merită și dansatorii 
de la Ferești. Dansul cu tema 
„O zi de viață în G.A.C.“ — 
care începe în zorii zilei cu 
organizarea operativă a mun
cii între brigăzi de cîmp și 

. sfîrșește cu hora dinamică de 
seară, în centrul satului — a 
cules ropote de aplauze. Au
tenticitate, firesc, corectitu
dinea execuției celor 3 gene
rații care apar în scenă, au 
bucurat, au îndemnat la elo
gii. De asemenea conținutul 
repertoriului și interpretarea 
corului sindicatului învăță
mântului de la Negrești, și a 
fanfarei de la Valea Mare.

Evoluția altor numeroase 
formații însă a nedumerit. Să 
luăm brigada artistică de agi
tație a căminului cultural din 
comuna Deleni, raionul Vaslui. 
Pe scenă apar 4 tineri și 4 ti
nere. Timp de aproape 30 de 
minute, spectatorii află că în 
curînd comuna va fi radiofi- 
cată și că în gospodăria co
lectivă sînt cîțiva fruntași și 
cîțiva codași (fără nume, 
bineînțeles). Cintecele inter
pretate la întîmplare, fără u- 
nitate, textul pe alocuri neîn
vățat, mișcarea de scenă, 
de asemenea, la întîmpla
re ■ nu au putut produce, 
cum era de așteptat, o bună 
impresie. Nu știm ciți sala- 
riați are întreprinderea I.G.O. 
Vaslui. In orice caz, brigada 
artistică a enumerat cam 50. 
Ca într-un catalog: unuia i se 
reliefa o calitate, altuia o de
ficiență. Și tot așa, 22 de mi
nute. Fără o idee originală, 
fără un fir conducător. In 
programul brigăzii artistice 
de agitație a căminului cultu
ral din comuna Scheia, raio
nul Negrești, sînt prezentate

cîteva generalități despre sec
toarele zootehnice și legumi
cole ale G.A.S. La un moment 
dat ei spun: „Să cîntăm des
pre flori! / Să cîntăm despre 
zări albastre !" Și „cîntă". Ni
mic despre preocupările gos
podăriei, despre munca și via
ța colectiviștilor din Scheia.

Și brigăzile artistice de agi
tație de la spitalul Negrești, 
de la cooperativa Unirea 
meșteșugarilor Vaslui, au ne
mulțumit prin modul cum 
s-au prezentat. Brigada artis
tică de agitație a Casei raio
nale de cultură din Vaslui, 
nici nu s-a prezentat la con
curs. Și mai bine a făcut. Tot 
nu începuseră repetițiile decît 
cu vreo 3 zile înaintea con
cursului. Nu întâmplător am 
insistat asupra brigăzilor. 
Numărul mare al acestora, pe 
lista concursului (8) ca și uti
litatea lor în viața unităților 
economice, administrative și 
social-culturale, reclamă ope
rativitate, conținut bogat de 
idei, ținută artistică corespun
zătoare. Cu excepția într-o 
măsură a celor de la Casa de

cultură Negrești, celelalte lasă 
de dorit în această privință.

Trebuie menționat încă un 
fapt deosebit. Interpreții au 
dovedit mult entuziasm, mul
tă voință și... numeroși dintre 
dînșii talent. A ieșit însă în 
evidență, de-a lungul întregii 
zile, lipsa 
competente a formațiilor, 
soliștilor. Tovarășii de la Con
siliul regional de artă și 
cultură Iași, de la casa regio
nală a creației populare și 
casele de cultură din cele 2 
raioane — prezente în sală — 
au mărturisit că pentru ei 
faza de la Vaslui, a constituit 
o... neplăcută surpriză.

Ni s-a părut mai exact că a 
constituit o meritată lecție. 
Rămîne ca sensul acestei 
„lecții" să fie just interpretat 
iar analiza care se impune să 
fie făcută, să conducă spre 
găsirea celor mai potrivite so
luții pentru ca pe viitor ase
menea „surprize" să fie la 
vreme preîntâmpinate.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea lași

unei îndrumări
a
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ELOGII
T. MAIORESCU

„Cu totul osebit în felul său, om al timpului modern, 
deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exa
gerate, reflexiv mai peste marginile iertate, pînă acum 
așa de puțin format, incit ne vine greu să-l cităm îndată 
după Alecsandri. dar in fine poet, poet în toată puterea 
cuvîntului este d. Mihail Eminescu".

(1872)

CD. GHEREA
„Eminescu e prea personal, e o individualitate 

prea puternică, de aceea tot ce a primit din afară e pre
lucrat cu desăvîrșire, și manifestindu-se sub formă poe
tică, se manifestă ca o creație proprie eminesciană".

<1887)

B.P. HASDEU
„Meritul lui cel covîrșitor, un merit de principiu este 

acela de a fi voit să introducă și de a fi introdus în poe
zia romînească adevărata cugetare ca fond și adevărata 
artă ca formă, în locul acelei ușoare ciripiri de mai 
înainte".

(1889)

minescu era stăpînit 
de aleasa voluptate 
a lecturii.

In toamna anului 
1874, ca în zilele fe- 

I ridte dna poate să-și 
cumpere cărți și să

se închidă cu ele pentru a 
le dti, capătă posibilitatea de 

caracteristic 
De aceea

numirea 
Bibliote- 
profund 

Pogor, 
privința.

u
1

a da acestui gest 
proporții fabuloase, 
este entuziasmat 
lui ca bibliotecar 
ai Centrale din Iași, și 
recunoscător iui Vasile 
care l-a ajutat in această 
„Sini fericit — ar fi zis Emi
nescu — că mi-am ales un loc 
potrivit cu firea mea singuratici 
și dornică de cercetare. Ferit de 
grija zilei de miine, mă voi cu
funda ca un budist în trecut, mai 
ales în trecutul nostru atît de 
măreț in fapte și oameni"1). 
Bucuria lui ne pare cu. atît mai 
justificată dacă ținem seama că 
numirea ca bibliotecar vine după 
o perioadă de lungi peregrinări: 
de la Berlin la Weimar, apoi la 
Kdnigsberg și în orașele polo
neze Cracovia și Lemberg, unde 
căutase documente vechi, cores
pondență romînească privind re
lațiile cu țările vecine. Nu atît 
vicisititudinile materiale cît agita
ția spiritului și-au găsit un li
man în biblioteca ieșeană. Titu 
Maiorescu îi ceruse insistent să-și 
dea doctoratul pentru a ocupa a- 
poi o catedra universitară. Mihai 
Eminescu crede că propunerea

de 
al

este venită prea timpuriu față de 
cunoștințele pe care le are. Cu o 
conștiinciozitate și modestie ca- 
re-1 caracterizează el amînă scrie
rea lucrării, nefiind avid de di
plome și onoruri „pro forme". 
„Un titlu de doctor — gîndea el 
— m-ar aranja cu lumea și cu or
dinea ei legală, nu însă cu mine 
însumi, care, deocamdată, nu mă 
satisfac pe mine. Tocmai această 
împrejurare concretă mi-a arătat 
limpede seriozitatea sar cinei, iar 
motivul foioaselor ce mi s-ar oferi

țifică de care dă dovadă pînă și 
în identificarea foii de titlu a 
unei cărți vechi. Stăruitor în stră
dania de a aduna în bibliotecă te
zaurul vechilor scrieri romînești, 
a căror „slovă veche și-nțeleaptă“ 
o aprecia ca un adevărat istoric 
și filolog, el face demersuri încă 
din 15 octombrie 1874 pentru a 
obține de Ia minister 585 
lei spre a cumpăra 7 cărți și ma
nuscrise vechi, descoperite la un 
anticar din Iași. Pe lista alcătuită 

de Mihail Eminescu figurează :

bibliotecii, căreia îi lipseau pri
mele două foi, poartă pe contraco- 
pertă însemnarea făcută cu cali
grafia caracteristică eminesciană : 

„Această carte : Petrecerea sfin
ților sau Prologul sfinților com
pusă și compilată de mitropolitul 
Dosotheiu, a fost tipărită în Iași, 
în anul 1682, sub Domnia lui 
Duca Vodă. Complectă este în 
două volume.

Acest de față e cel ăntăiu
M. Eminescu"

O ÎNALTA LECȚIE
pe această cale nu biruie gîndul 
datoriei" 2). Dacă adăugăm la a- 
ceasta mărturisirea că nu se simte 
destul de pregătit în descifrarea 
textelor paleoslave, pe care le ci
tea bine, și ironia făcută mai tîr- 
ziu la adresa lui Titu Maiorescu 
pentru că preda un număr prea 
mare de discipline, înțelegem cît 
de străin era Eminescu de super
ficialitate, cu cîtă bucurie a pri
mit să se retragă în biblioteca din 
lași pentru studii temeinice de 
paleografie și alcătuirea mai apoi 
a disertației doctorale.

Meticulozitatea lui Eminescu, 
este departe de pedanteria vană, 
ea are ca esență probitatea știin-

Făt-Frumos din tei (Motiv emî nescian de Jules Perahimj

Șapte taine „din vremea lui Va- 
sile Lupu și a mitropolitului Var
laam", 1645 / Psaltirea în versuri 
și un Acatist, ambele ale lui Do- 
softei, datînd din 1673 ; Divanul 
sau gîlceava înțeleptului cu lu
mea, de Dimitrie Cantemir, din 
1698, și 4 manuscrise printre care 
Viața și fabulele lui Isop ; Istoria 
universală de la zidirea lumii 
pînă la Constantin și Iulian, 1728.

Perseverenței bibliotecarului de 
la Iași i se opune tărăgănarea a- 
probării fondurilor, care devenise 
un fel de politică financiară a mi
nisterului. Cărțile le-a obținut bi
blioteca după îndelungate stră
duințe pe lîngă minister și anti
cariat, abia în vara anului 1S75. 
Istoria demersurilor făcute de E- 
minescu poate fi urmărită în pro
cesele verbale din ianuarie și ra
portul de la 6 martie adresat mi
nisterului. Ceea ce interesează 
mai mult sînt principiile pe care 
se sprijină poetul cărturar în ar
gumentarea rapoartelor sale că
tre minister. El consideră scrie
rile vechi tipărite și manuscrise, 
drept monumente aparținînd nați
unii întregi de unde deduce ne
cesitatea tezaurizării lor. „Ar fi 
deci de dorit ca în marginile re- 
strînselor mijloace, ce s-au încu
viințat bibliotecii să se adune a- 
ceastă literatură, an cu an, însă 
continuu și sistematic3. Mihail 
Eminescu a întreprins cu multă 
pricepere această acțiune. Dovadă 
sînt numeroasele însemnări, în
cercările de a identifica și a alcă
tui foi de titlu pentru cărțile rare. 
Spre exemplu a 34-a carte rară a

Cercetarea scrierilor vechi ro
mînești, studiile de paleografie 
sau cele de ^sanscrită, despre care 
ne dau mărturie cele 3 volume de 
manuscrise, sînt adumbrite de ne
cazurile mărunte ale muncii din 
bibliotecă. Foarte conștiincios, E- 
minescu începe alcătuirea unui 
catalog general al tuturor publica
țiilor, fiind bineînțeles absorbit 
de această muncă și răpit studiu
lui, precum și intențiilor de a 
scrie lucrarea de doctorat. Lipsu
rile materiale ale instituției îl 
nemulțumeau. încă din noiembrie 
1874 constatase într-un proces 
verbal semnat și de rector că : 
„...sala de lectură nu poate fi des
chisă sara din cauză că mijloa
cele alocate în buget nu ajung 
pentru iluminare* Ă. Toate aceste 
neajunsuri sporeau desigur decep
ția care începe să umbrească tot 
mai mult spiritul poetului, con
știent de valoarea sa și chinuit 
de situația de dedublare a preo
cupărilor, silit să scrie procese 
verbale, rapoarte și somații în 
loc de versuri. Este perioada în 
care Mihail Eminescu dă ^ersiunea 
finală la Făt Frumos din tei, dar 
nu putem uita că încheiase poe
mul împărat și proletar și nu 
poate fi insensibil Ia faptul că 
locul ce-1 ocupă în societate nu 
reprezintă decît o parte din an
samblul nedreptății sociale. Poe
ziile O, adevăr sublime... (care se 
încheie cu versul: „Popoarele 
există spre a fi înșelate") 
Antropomorfism, concepute 
perioada anilor 1874—1875, de
notă violența primelor reacții de

Și 
în

dezgust și decepție față de dema
gogia politicianistă și moravurile 
societății pe care o găsise poetul 
la întoarcerea^ în țara.

Privită prin prisma psihologiei 
creatorului, va fi lesne de înțeles 
atît entuziasta, și pe alocuri du
ioasa, grijă pe care a arătat-o 
pentru adunarea și studierea ma
nuscriselor și cărților vechi, păs
trate pînă astăzi, cît și inaptitu
dinea sa pentru scriptologiâ înso
țitoare rînduielilor administrative, 
inaptitudine care a dat prilej la 
insinuări meschine și la înscena
rea procesului pornit de succeso
rul său la bibliotecă, D. Petrino5). 
Pricina amărăciunii și dezgustului 
manifestate de pe acum de Mihail 
Eminescu era mult mai pro
fundă, ea era de natura înțelege
rii filozofice și sociologice a stă
rii de lucruri în societatea romî
nească a vremii. Decepția se va 
contura violent abia după destitu
irea lui,- în. 1876, din postul de 
revizor școlar.

Pe Mihail Eminescu îl regăsim 
ajutor de bibliotecar la Iași între 
1884 și 1886, după ce boala se 
declanșase. Acum el se întorcea 
de la Viena, fără entuziasmul 
inițial, pentru a se întîlni doar 
cu măruntele sarcini birocratice 
de la serviciul de înregistrare®), 
Lipsit de independența în acțiune 
pe care a avut-o ca bibliotecar, 
Mihai Eminescu nu va mai mani
festa inițiativă în agonisirea pen
tru obște a tezaurului dc scrieri 
vechi romînești. Această a doua 
ședere la Biblioteca Centrală din 
lași a fost o zbatere între boală 
și dorința neputincioasă de a re
lua vechile proiecte de studiu, o 
agonie prelungită a spiritului său 
care căzuse vertiginos din strălu
cirea apogeului.

RADU NEGRU
1) Arhivele Statului, Buc. Minist. 

Instr., 1874, Dos. 2588 cit. de Oc- 
tav Minar și apoi de G. Călinescu.

s) Citat după G. Călinescu : 
Viața lui Mihai Eminescu Ed. 4, 
E.P.L.P. Buc. 1964, pag. 223.
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către Ministerul Instrucțiunii, 
sarul 1875 al

4) Procesul 
1874, Arhiva 
dosarul 1874.
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Mihai Eminescu, 
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6) Ibidem, pag. 318.
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Ii atîia ediție a poeziilor lui Emi-
1 îescu apare, precum se știe, în 

decembrie 1883, întocmită, cu un 
desăvîrșit gust al simetriilor, de

1 Maiorescu, și cuprinde pe lîngă
I poemele tipărite în Convorbiri li

terare și un voluminos pachet de 
inedite, extrase din manuscrisele aflătoare la 
editor sau, mai probabil, pregătite în forma 
definitivă de poet, dar pe care n-apucase să le 
publice. între 1883, data primei ediții și 1902, 
data donației lui Maiorescu, timp de aproape 
două decenii nu se vor tipări mai mult de 10 
postume, dintre cari primele două, „Stelele-n 
cer“ și „Viața", apărute în august 1889, în pe
riodicul „Fîntîna Blanduziei", vor fi retipărite, 
un an mai tîrziu, în ediția Morțun din 1890. 
Două luni după donația din 1902, Nerva Hodoș, 
I. A. Rădulescu-Pogoneanu și Ilarie Chendi 
vor tipări masive culegeri de postume : întîiul 
într-un volum, al doilea, în două numere con
secutive din „Convorbiri literare", iar Ilarie 
Chendi un prim volum din „Opere complete", 
consacrat „Literaturii populare". Și cu toate 
că printre piesele tipărite se pot cita titluri de 
postume ca : liedul de grație aeriană .,Ochiul 
tău iubit", un madrigal ca cel din „Terține", o 
elegie ca aceea din „O dulce înger blind" 
complement emoționant în plină dragoste de 
Iași, al meditației juvenile „Mortua est" și un 
poem original de inspirație folclorică, „Fata-n 
grădina de aur", prim tipar, din care, prin 
transvasări ce țin și de poetică dar și de alchi
mie avea să răsară în mai puțin de un deceniu, 
poema „Luceafărului", — ca să limităm numai 
la patru cele peste 50 de titluri de postume 
desăvîrșite, publicate numai in 1902, cu toate 
acestea zic, apariția „Postumelor" n-a fost în- 
tîmpinată, cum ne-am fi așteptat și cum s-ar 
fi cuvenit, cu unanim entuziasm. Începînd cu 
acel diabolic spirit, care n-a pregetat să acuze, 
cu documente falsificate de plagiat pe Cara- 
giale și sfîrșind cu învățatul și subtilul critic 
literar Ibrăileanu, nu puține au fost vocile care 
s-au ridicat împotriva publicării „Postumelor", 
pe motivul că ele ar dăuna gloriei poetului. în 
1912, apărea prima teză de doctor a catedrei 
profesorului Mihail Dragomirescu, consacrată 
„Postumelor lui Eminescu", în care se puteau 
ceti, despre o poezie de perfecția și de grația 
amintitului lied ..Ochiul tău iubit", păreri ca

următoarele : „...în lucrarea de față nu se des
prinde, decît o pseudoatitudine sentimentală, 
a cărei nesinceritate reiese clar din modul rece 
în care sînt redate diferitele momente com
ponente ale ei" ; și după ce citează un număr 
de strofe, printre cari și : „Oare te înduri / Tu 
ca să mă lași / Geniu de păduri / Drăgălaș ?“-• 
/ „Eu nu pot să plec / Peste nori și vînt / Și să 
te petrec / De-unde sunt" / „Chipul tău frumos 
/ Să-l privesc întreg / Cu atît folos / Să m-a- 
leg", — în care fiecare detaliu, nud în apa
rență, vibrează de atîta gingașă și discretă 
iubire, încheia cu această judecată de non-va- 
loare, total ireverențioasă, pentru a nu spune 
altfel: „Cum vedem din citații, o expunere 
plată a unui șir de gîndiri banale, care nu con
ține nici o poezie în cuprinsul lor, nici o fru
musețe în forma în care sînt exprimate". Jude
cată în care nu știi de ce să te minunezi mai 
mult: de totala incomprehensiune în materie 
de poezie, de frigida insensibilitate lirică a au
torului sau de tonul autentic doctoral cu 
care-și pronunța sentințele, dar cărora Ion Tri- 
vale, răzvrătitul și înzestratul fost discipol al 
profesorului Mihail Dragomirescu avea să le 
vie de hac într-o memorabilă polemică de pe 
vremuri. Din fericire, alături de astfel de voci, 
s-au auzit și de acelea, cari nu numai au apro
bat publicarea postumelor, dar le-au prețuit și 
admirat pentru multiplele lor semnificații și 
podoabe. Voi cita dintru întîi pe generosul 
Alexandru Vlahuță, discipolul cel mai credin
cios al marelui poet: „Citim, spunea Vlahuță 
încă din aprilie 1902, și sufletul nostru tresare 
ca la un glas cunoscut pe care de mult nu-1 
mai auzisem, pe care nu credeam să-l mai pu
tem auzi vreodată — glas iubit, glas stint, care 
vorbește din eternitate". Nu mai puțin cate-

Acad. D. P. Perpessicius

goric e și Nicolae Iorga, fericit să constate 
că odată cu exhumarea postumelor legenda 
unui Eminescu „schimnic al turnului de fildeș", 
„care scrisese puțin și greu, amestecînd bles
temul pentru realitate" legenda unui „zeu si
nistru, tăiat în marmură neagra" începe să dis
pară. „Se destăinuiesc, spunea Iorga, scrieri 
ale lui pierdute prin ziare, se comunică o suma 
de caiete, în care se cuprind poezia și proza 
pe care nu le-a tipărit, dar nici nu le-a distrus, 
căci el știa că sînt în ele diamante, care aș
teaptă ceva mai multă tăietură pentru a stră
luci deplin.

Deshumările care s-au adaos, de la an 
la an, au dat la iveală un tezaur arheologic de 
mare preț, cu diferența că, în timp ce uneltele 
de piatră, vasele de ceramică și bijuteriile des- 
gropate sînt totuși obiecte, fiecare stih și fie
care postumă, chiar cînd columna ne-a parve
nit sîărîmată, pulsează de viața și de melo
dia pe care li le-a imprimat marele făuritor. 
Cele peste 250 de titluri de postume, între cari 
și poeme de compoziție, precum primele două 
versiuni din „Mureșanu", „Demonism", „Odin 
și poetul", „Memento mori", „Povestea magu
lui călător prin stele", „Diamantul Nordului", 
,,Gemenii“, „Codru și salon" ș.a. — nu mai au 
nevoie de apărători. Ele dovedesc că, paralel 
cu poemele ce tipărea în „Familia" și „Con
vorbiri", și mai multe erau acelea la care tru
dea, ferit de ochii lumii, între filele manuscri
selor, dintre cari unele ajunseseră, încă din 
vremea debuturilor, la desăvîrșirea și la gra
țiile unui pastel însorit ca cel intitulat „Fru-

moasă-i", iar altele, dacă alta .i-ar fi fost bio
grafia, ar fi atins perfecția marilor antume 
„împărat și proletar", „Călin", „Strigoii", „Scri
sorile" ș.a.m.d. precum : vastul poem în 1300 
de versuri intitulat „Memento mori" sau „Pa
norama deșertăciunilor", cu trecerea în reviștă 
a civilizațiilor acoperite de nisip, realizată în 
splendide panouri descriptive, precum al Gre
ciei, al raiului Daciei, ș.a., început încă din 
1868 și terminat la Viena, , în timp ce lucra, 
între altele, și la. „împărat și proletar", pe 
care-1 va tipări abia în 1874. Această hărnicie 
și această febrilitate a creației poate că i-âu 
inspirat, în același an, 1868, cînd pe de o par
te, tipărea în „Familia", juvenilul și, oricum, 
convenționalul poem „Amorul unei marmore", 
pe care Caragiale avea să-l evoce, cu. atîta 
amar, în amintirile sale, iar pe de altă parte, 
medita și punea temeliile la „Memento mori" 
— poate, zic, că i-au inspirat și un text în două 
strofe, la prima vedere insignifiant, dar care 
mi se pare întru totul revelator, ca un horos
cop, pe care tînărul poet de 18 ani și l-ar fi 
întocmit cu clarviziune. Improvizat pe hîrtie 
și cu grafia de epocă, poate chiar în timpul 
marelui turneu transilvan, Pascaly, în 1868 — 
poemul începe cu o strofă, oarecare, enunțînd, 
oarecum, și în stihuri comune un loc comun 
ca următorul: „Lumea toată-i trecătoare / Oa
menii se trec și mor" pentru ca, prin contrast, 
admirabil intuit și realizat în impecabile ver
suri albe, de o incizie de exergă : strofa a 
doua să se înalțe, profetică, dimpreună cu efi
gia viitorului mare poet în Empireul celor ne
muritori :

Numai poetul / Ca pasări ce sboară / Dea-

(Continuare în pag. a

ZL CARAGIALE
„Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit și de 

foame. Da, dar nu s-a încovoiat niciodată; era un om 
dintr-o bucată ți nu dintr-una care se găsește pe toate 
cărările.

Generații întregi or să suie cu pompă dealul care duce 
la Șerban Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor 
o vreme, și o bucată din care să scoți un alt Eminescu 
nu se va mai găsi poate".

(1889)

Al. VLAHUȚĂ
„Eminescu exercită asupra tinerimii noastre o influență 

aproape fascinantă și acei care vor face mai tîrziu istoria 
literaturii de azi, vor vedea limpede în ce relief de crea
tor se ridici figura lui Eminescu și cit de adinei sînt 
urmele pe care le-a lăsat vigurosul său talent în viața 
limbii romînești".

(1899)

CAMIL PETRESCU
„Căci acesta-i adevărul: nici unul din contemporanii lui 

Eminescu nu s-au ridicat pînă la el; toți au înțeles și 
admirat din el cam cit ajungea propria lor statură".

(1925)

M. SADOVEANU
„Dintr-odată începe a suna ceva cu totul nou. o ar

monie intensă, servită de renovarea masivă a dicționa
rului poetic. Impărecheri neașteptate de cuvinte, epitete 
ciudate, rime rare. Sub această artă care se îmbogățește 
repede în puțini ani se simte nu atît o cultură străină, 
pe care au relevat-o complezent atîți cercetători, cît 
mn sondaj în adîncimea sufletului autohton. Ceea ce 
este fără păreche de frumos și de profund în Eminescu 
rămîne netraductibil, e ceva cu totul închis strădaniilor".

(1932)

G. IBRĂILEANU
„Dar Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este 

ceva mai mult. El este cel dinții care a dat un stil su
fletului rominesc, și cel dinții romîn in care s-a făcut 
fuziunea cea mai serioasă — fuziunea normală — a su
fletului daco-roman cu cultura occidentală. El, vaga
bondul lipsit de diplome școlare, feciorul lui Gh. Emi- 
novici de la Ipotești, este eroul culturii noastre".

(1936)

M. BENIUC
„Pe Eminescu noi poeții tineri 

Zadarnic încercăm nu-l vom ajunge... 
Dar Eminescu nu cuprinse tot 
In cintecele lui dumnezeești...u

(1939)

T. ARGHEZI
„Să se vorbească despre Eminescu mai des și cît mai 

des e o datorie. El e doar unul din ctitori și ziditori. De 
ce să fim reticenți ? Mai mare ca toți... Inspirația lui 
Eminescu e, firește, variată, dar casetele in care ar putea 
să fie adunate cristalele ei, nu se pot face nici după cu
loare, nici după carate, nici după transparență unele in- 
trînd în toate celelalte. Că Eminescu lucra ca un bijutier 
o dovedește perfecțiunea la care a ajuns în unele ver
suri".

(1943)

G. CĂLINESCU
„Noi sintem un popor alpestru, civilizația noastră e de 

brad și stejar. Ea ne.a lăsat ruine de piatră și cărămidă, 
numai cenușă. Sarmisegetuza legendară a ars împreună 
cu ultimii ei apărători in miresme de rășină. Eposul aces
tui popor de munte care crede în eternitatea lumii a voit 
să-l scrie în felurite chipuri Eminescu".

(1945)

GEO BOGZA
„Mulți oameni de seamă a avut Moldova, legendari și 

venerați împărțitori de dreptate, ca Alexandru cel Bun 
sau Alexandru Ioan Cuza, dar în sufletul poporului nici 
un nume nu trezește aceiași rezonanță de parcă auzi îm- 
pletindu.se zvonul clopotelor de Suceava cu foșnetele 
plopilor, sub razele lunii, ca numele lui Ștefan cel Mare 
și Mihai Eminescu".

(1959)

pletindu.se


prea puțin din

De peste șapte decenii e 
cazna de a cuprinde necu
prinsul și bronzul așteaptă 
încă adierea de geniu din fio
rul căreia se va ivi Monu
mentul lui Eminescu.

Avem pînă astăzi în plasti
că mai multe viziuni asupra 
scriitorului și, totuși, ele re
prezintă încă 
personalitatea lui.

Poetul a întrerupt firul 
scurtei sale vieți pămîntești 
cu un ușor surîs, al durerii în
tre umbre și vis. Luchian l-a 
interpretat într-un portret în 
cărbune sub care a transcris 
versurile... „Zadarnic după 
umbra ta dulce le întind / 
Din valurile vremei nu pot să 
te coprind".

Masca funerară a lui Mihail 
Eminescu a fost luată de un 
sculptor neînsemnat, Filip 
Marin, uitată apoi, fără să 
știe despre ce este vorba, 
după decesul său, de o soție 
de origină franceză, între ip- 
sosuri și marmură. Descope
rită aci de sculptorul O. Han, 
masca a ajuns într-un tîrziu 
la Muzeul literaturii romîne.

Mihail Sadoveanu, care în
cercase el însuși să schițeze 
desenul unui Eminescu trist, 
cu ochii plecați, așa cum i-a 
purtat totdeauna în sine ima
ginea, vede în 1939 portretul 
poetului, în transfigurarea lui 
O. Han după masca funerară, 
și notează: „fără îndoială, 
distinsul meu prieten O. Han, 
n-a știut de decepția mea în
tr-o artă în care domnia-sa e 
mare meșter. Am tresărit vă- 
zînd masca tragică a poetului, 
masca reală prezintată în ex-

om. LUCEAFĂRULUI
„Zilele Mihail Emines, 

cu" prilejuiesc în întrea
ga țară impresionante 
manifestări ce exprimă 
prețuirea largă de care 
se bucură opera marelui 
poet romîn.

• La București, Muz.eul 
de Artă al R.P.R. va des
chide o bogată expoziție 
care evocă aspecte din 
viața și opera poetului. 
Expoziția, organizată de 
Muzeul literaturii romî- 
ne, cuprinde panouri 
tografice, opere de 1
inspirate de figura -
nialului poet, documente, 
manuscrise, toate urmă
rind să reconstituie at
mosfera copilăriei și a- 
dolescenței lui Mihail 
Eminescu, anii de studii 
în străinătate, perioada 
activității de creație și a 
fupcțiilpr publice înde
plinite de poet. Un în
semnat loc este acordat 
în expoziție edițiilor o- 
perelor eminesciene apă
rute în țara noastră și 
traducerilor tipărite pes
te hotare.

• La Iași, în sala Vio 
toria din Piața Unirii, s-a 
deschis o bogată expozi
ție cu prilejul împlini-

rii a 75 de ani de la 
moartea lui Mifeail Emi
nescu. Expoziția cuprin
de numeroase ipanușcri- 
se și lucrări din operele 
poetului, precum și foto
grafii și picturi înfățișînd 
aspecte din viața și ac
tivitatea sa, documente 
din perioada copilăriei 
(printre care actul de 
naștere) și studenției poe
tului, din perioada cînd 
a fost bibliotecar și re
vizor școlar. în sală au 
fost expuse, de aseme
nea, numere din „Con
vorbiri literare", „Curie
rul de Iași", „Almanahul 
Romîniei june" în care 
sînt publicate opere ale 
lui Mihail Eminescu, edi
ția Princeps, cărți rare 
pe care le-a procurat 
poetul cît a fost biblio
tecar.

• Biblioteca orășenea
scă din Sibiu a deschis 
o expoziție documentara 
cu manuscrise (fotoco
pii), fotografii, afișul 
unuia din spectacolele 
trupei Pascaly (al cărui 
sufleur a fost Eminescu) 
în acest oraș, hărți re
constituind călătoriile 
poetului în Transilvania.

• împlinirea a 75 de 
ani de la moartea poe
tului prilejuiește zilele 
acestea, pînă la 15 iunie, 
solemnități de dezvelire 
a unor plăci comemora
tive în București (str. 
Piata Amzei nr. 6, unde 
a fost casa în care Sla
vici l-a găzduit pe Emi
nescu în 1883), Blaj (pe 
zidul seminarului) vechi 
centru cultural vizitat de 
Eminescu, la Oravița (pe 
zidul teatrului) și Sibiu 
(pe zidul fostului hotel 
„La împăratul r.QBWnj- 
ipr") er«șe prin care a 
trecut poetul cu trupa 
Pașcaly.

Monumentul poetului

lui Camil Ressu 
monument, un 
I. Jalea (1949—

ne-a lăsat însă,

poziție, și am avut apoi sen
timentul de eliberare, găsind 
interpretarea lui Han, în al 
său Eminescu murind". (Arti
col cu ocazia expoziției Emi
nescu, deschisă de O. Han la 
„Luna Bucureștilor", 1939, 
publ. în Revista Fundațiilor).

Interpretările după chipul 
stins al maturității poetului, 
cu privirile plutind ca în de
șert de amărăciune, ne dădu
ră pînă azi un basorelief la 
Cimitirul Bellu, de Ion Geor
gescu, modest poate ca viziu
ne, autentic însă ; in grafică, 
un desen al 
(1939), iar în 
Eminescu de 
1955).

Luceafărul 
pe lîngă operă, ca mărturie a 
vieții sale pe aceste melea
guri, și chipul lui de tinerețe, 
luminos, stăpin pe elanul înalt 
al gîndirii. intr-o fotografie 
de studenție, cu distincția și 
armonia pe care natura le 
pune uneori în firile de spiri- 
tualitatea lui

Cele mai multe din sculptu
rile care încearcă să-1 repre
zinte pe poet pornesc de aci. 
in mod firesc, de la acest por
tret prin care el și trăiește in 
sufletul poporului, cu aureola 
nestinsă a geniuiui său

înainte de al doilea dece
niu din acest veac, marele 
sculptor Paciurea. imaginase 
un monument al poetului, ră
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supra valurilor, / Trece peste nemărginirea 
timpului ! în rqmurile gîndului, / în siintele 
lupei, / Unde păsări, ca el» / Se-ntrec in 
cîntări. /

Cine urmărește și confruntă cele două pla
nuri, din reviste și din manuscrise, ale creației 
lirice eminesciene, este ispitit, nu odată, de 
gîndul unei ediții, așa-zicînd, învîrstate, între
țesută, în care antume și postume să alterneze, 
cronologic, așa cum de fapt s-au și petrecut 
lucrurile- Și adevărul ^ește că o astfel de pre
zentare ar pune mai sugestiv și mai elocvent 
în lumină unitatea universului liric al poeziei 
eminesciene, în care toate speciile sînt deopo
trivă reprezentate, fie că e vorba de poezii 
publicate în timpul vieții, fie că de postume. 
O observație, totuși, de ordin general, se im
pune și ea a fost de cu-rînd formulată într-un 
studiu masiv, recent apfrut, al profesorului de 
la Sorbona, Alain Guillermou, despre „geneza 
interioară a- poeziilor lui Eminescu". Adînca 
analiză la care profesorul Gpillermpu a supus 
antumele lui Eminescu, și promite să supună 
și postumele, l-a dus la concluzia că jn poeziile 
tipărite în timpul vieții, Eminescu șj-a mascat 
oarecum biografia, în timp ce, în postume im- 
plicățifl^ autobiografice sînt și mai frecvente, 
mai accentuate, mai nude- A spune că antume 
ca: „Floarea albastra", „Dorința", „Poyeșțea 
codrului", majoritatea sonetelor („Cînd însuși 
glasul gîndurilor tace" și restul ciclului) și 
mai cu seamă poeziile de dragoste („Atît de 
fragedă*', „Te duci", „S-a dus amorul", „Pe 
lîngă plopii fără soț") și, toate acele imnuri și 
invective cite a închinat iubitei de la lași, ca 
up adevărat amant ce era, „urînd și iubind", 
în același timp, cum pretinde celebrul fiștih 
„o di et amo" al lui Catul? a spune că toate 
aceste poeme nu sînt autobiografice, așadar 
prin excelență lirice, ar fi eronat, și profeso
rul Guillermou nici n-a gîndit, nicj n-a spus 
așa ceya- însă nu ,e mai puțip adevărat că, ra
portate la aceîe titluri și poeme în care senti
mentul general al iubirii cristalizează în forme 
universal valabile, dovadă că fiecare îndră
gostit jură pe experiența și cînteceje poetului, 
și că tălmăcirile în limfei străine și le asimi
lează, printre primele postume ca : „M-ai chi
nuit ptîța cu vorfeș de iubire", „Fempea... măr 
de epartă", „Dormi", „Q stradă pjea îngustă" 
și mai cu seamă ampla lamentație veroniană 
de la 1876, „Pierdută pentru mine, zîmbind 
prin lume treci", scrisă a doua zi după ce asis
tă la inmormîntarea mamei sale și pe care,

mas ca o încercare compozi
țională, și azi doar în fotogra
fie, de formă piramidală, cu 
trei nuduri la bază, între care 
e un Gigant, din care se înal
ță, în jumătatea de deasupra 
a edificiului, bustul lui Emi
nescu, straniu, cu priviri de 
văgăune întunecată.

Viziunea lui Paciurea, prin 
dinamica pe care o are, a ră
mas din păcate singulară în 
plastica noastră legată de 
Eminescu.

Avem, mai tîrziu, portrete 
remarcabile prin puritate și 
lumină, elegii și monumente 
statuare de O. Han (după 
1926), dintre care unul, bust și 
elegie, părea menit să închidă 
poetic arcul cerului cu marea. 
Se păstrează un bust al poe
tului Eminescu (1912) ..lipsit 
de orice inspirație, de d. 
Storck”, după cum cpnstata 
Tudor Arghezî. altul asemă- 

la Dumbră- 
provocat epi-

ca 
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al 
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tor și, de aceea, prin tipologia 
caracteristică lui, feminin.

O noutate de unghi de ve
dere demnă de reținut apare 
o dată cu relieful monumental 
împărat și proletar (1955) de 
Ion Jalea, prima compoziție 
sculpturală cu o temă socială 
din Eminescu.

Și alți sculptori ostenesc în 
interpretarea poetului, și se 
păstrează o lucrare elogiată a 
lui Ov. Maitec, dintre tineri, 
una naturalistă, de M. Ono- 
frei, alta de C. Baraschi, 
și monumentul mai vechi 
scriitorului din Iași.

Un monument, simbolic, 
poetului încadrat de forme 
vintate ca două aripi, ce parcă 
ar fi totodată liră ori flăcări, 
e opera lui Ion Vlad, sculpto
rul nostru cu viziunea de sin
teză cea mai modernă, dar lu
crarea nu are deocamdată 
simpiitate și unitate, ca Brin- 
coși sau Creangă de același

Avem, cum se vede mai 
multe interpretări plastice ale 
lui Eminescu. in diferite ge
nuri și tehnici deosebite, le 
crețuun deosebi: pe acelea ale 
lui O. Han, Gh. D. Anghel și 
Ion Vlad, dar observăm tot
odată că cele mai multe se 
mențin la o viziune asupra 
poetului, dată mai cu seamă 
de poezii ca Pe lingă plopii 
fără sH-

Zboruidin Lucea făral, gran- 

t

n zilele acestei co. 
memorări, citeva ar
ticol* și studii (in
teresante au fost din 
acest punct de ve
dere rîndurile sem- 
nate de George Sbir- 

n -W. Aloman în „Tribuna" și, 
•ctjv, „Luceafărul") au con- 
? legăturile dintre opera emi- 
iană și muzică, au incercat să 
i date inedite, mărturii ale 
emporanilor despre modul in 
Eminescu înțelegea arta fu

rori" nu

fa

trul și muzicaw’dimwîiliti muzical 1
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în 1939, cînd o tipăream pentru prima dată, 
Nicolae Iorga o iniimpjna cu un răsunător titlu 
de articol: „Eminescu veșnic npu cu toate îm
prumuturile-" — astfel de postume reprezintă 
adevărate planșe autobiografice, de un carac
ter mai intim, mai indiscret din albumul marei 
și torturatei sale iubiri ieșene. Acestui caracter 
particular și dificultăților pe care le întimpină, 
îmi place să cred că se datorează absența 
acestei mari poeme din minunata, din toate 
punctele de vedere, (tehnică grafică, gravuri, 
studiu introductiv) antologie „Poesie d’amore", 
pe care profesorul de limba si literatura ro- 
mînă de la Universitatea din Torino o închină 
poeziei de iubire a lui Eminescu, la cei 75 de 
ani de la moartea poetului.
„Nu știu nici ce gîndiri am, nu știu nici unde 
merg / Și simt că toată iirea îmi e întuneca
tă-. / Ai fi ucis și capul și inima din mine / 
Dacă-n a tale lațuri eu m-aș ii prins mai bine", 
sînt note nude, și crude, de jurnal sentimen
tal, din poemul „M-ai chinuit atita cu vorbe de 
iubire" : „Cum mulțumesc eu soartei că am 
scăpat de tine ! Fără-a comite. Doamnă, păcatul 
moștenit, / Azi iarăși mă văd singur și fericit, 
și bine / Azi muza mea mă cată cu ochiul li-; 
niștit. i Acele nopți turbate de doruri și sus
pine / S-au dus ca un vis negru, sălbatec și 
urît. / Azi iarăși capu-n visuri eu îl cufund în 
cărți / Și în tăcere imblu prin norii cei deșerți". 
Și totuși „acele nopți turbate de doruri și sus
pine" nu puteau dura la infinit.

Orice medalie are și un revers și el poate 
aduce bucuria exaltată a unei întîlpjri în ipie? 
de noapte, ca aceea din postuma „O stradă prea 
îngustă", unde nu e detaliu să nu tremure de 
fjorul înregistrat .cu precizie, al unei iubiri 
autentice, trecută prin grele încercări.

Explozia de fericire, cu care îndrăgostitul 
singuratec, în miez de noapte; presimte și apoi 
simte apropiindu-se pșșii iubitei, nu poate fi 
mai concret și cu mai multă simplicitate expri
mată ca în versurile : „Căci tu ești, tu iubită! /

Și am dorit, ah, cît 1 / Să fim odată singuri / Și 
iată-ne-însfîrșit ! / ... Mi-erai atît de dragă — / 
Mi-era atît de dor — / Incit credeam adesea / 
Că trebuie să mor ! / O, însfîrșit, copilă, / Și ai 
venit — chiar tu. / Am așteptat norocul — 
Norocu-acesta nu". De la această mică schiță 
dramatică, și pînă la marea scenă, patetică, din 
lamentația veroniană „Pierdută pentru mine", 
zîmbind prin lume treci'*, distanța e numai în 
aparență mare. Cele 21 de strofe, masive, ale 
poemului, pulsînd de adorație și abjurare, re
iau, de f.apt, la distanță de 6 ani, tema poeziei 
„Vener.e și madonă" cu care debutase, în 1870, 
la „Convorbiri", numai că o face în accente 
măi subiective, de fel academice, omenești, de 
o brutșlă sinceritate, cu violențe și abdicări, 
proprii marilor îndrăgostiți și marilor lirici. 
Venind de la cel ce, peste patru ani, la 1 ia
nuarie 1880, într-un singuratec colloquiu de 
miez de noapte, al umbrelor, va scrie tulbură
toarea elegie „O, mamă, dulce mamă", strofe 
ca următoarele prefigurează și tulbură și mai 
mult : „Pe maică-rnea. sărmana, atîla n-am 
iubil-o / Și totuși cînd pe dînsa cu țărnă-a co- 
perit-o / Părea că lumeg-i neagră, că inima 
îmi crgpă / Și aș fi vrut cu dînsa ca să mă 
pu£-n groapg... / Cînd clopotul sunat-au plin- 
gea a lui aramă / Și rătăcit la minte strigam : 
Unde ești mamă ? / Priveam în fundul gropii 
și lacrimi curgeau rîu / Din ochii mei nevred
nici pe negrul ei sicriu ; / Nu știam ce-i de 
mine și cum pot să rămîn / In lume-atît de 
singur și-atîtg de străin / Și inima-mi se strîn- 
se și yiața-mi sta în gît / Dar ca de-a ta iubire, 
lot ng. am plîns atît-

însă, postumele, spuneam, îmbrățișează toate 
speciile poeziei antume, și chiar unele, pe 
deasupra

Dar cum nu ne rămîne decît să le enumerăm, 
vom zice : Satira socială, din „împărat și pro
letar", mult temperată și redusă la unul din 
aspectele luptei de clasă, e realizată într-o 
poemă ca „Viața" ; satira politică, într-o poemă

dioasa imagine poetică 
postuma IViitoiogicale : 
hot adine bătrinul cînd 
că munții își clatin / 
prăvălesc căciulile de șunci 
cînd vor sii-L salute... / Codrii 
bătrîni rid și ei din adînc și 
vuind îl salută / Paltenii nalți 
și bătrînii stejari și brazii cei 
veșnici", și atîtea altele din 

•• postumele și antumele emi- 
j nesciene, nai au fecundat încă 
> imaginația vreunui sculptor
• și nu avem încă un simbol, în
• sculptură, al titanismului emi- 
(nescian.

Simple elemente de voca- 
.bular poetic luate aproape la 
- in ti mp la re, din numai șase 
versuri consecutive ale unei 
poeme : („Povestea magului 
călător în stele"), „a lumii 
gindire de titan", „năzdrăvan", 
.ginduri urieșe", ar putea ins

pira. ele singure, 0 interpre
tare îndrăzneață a lui Emi
nescu.

Trebuie să ținem seama și 
de acest aspect, acum, cînd 
vrem să ridicăm coloane ale 
dragostei și recunoștinței noa
stre nesfirșite, un Monument 
in marmură sau bronz, cai 
sâ-1 evoce pe cel spirit-; 
creat de el însuși, in cai 
conștiința noastră 2 deprir 
să deslușească și titanismi 
poetului. Geniul creator 
poetului așteaptă geniul da 
tei și pietre;

BADC VABIA

veae
Și-Și

fn desenul portativelor înălțătoare 
versuri eminesciene.

De la Eduard Caudella, Gh. Di
ma, Gh. ȘtefănescU' Euiebiu Man- 
dicevschi, la generația creatorilor 
contemporani Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Tudor Ciortea, 
Alf. Mendelssohn, Pascal Bentoiu, 
D. Gheciu, H. Jerea, Doru Popo- 
v:ci și mulți alți compozitori au 
vt'orat adine în fața celestei fru
museți a versurilor eminesciene, 
care au căutat cu înfrigurare mij
loacele de expresie adecvpte con
cretizării tulburătoarelor imagini 
poetice.

Dini cititorilor noștri citeva 
detalii asupra unora din creațiile 
muzicale, inspirate din versurile 
Ini Eminescu ce pot fi mai des 
c-.-^.iaîe în sălile de concert, să 
amintim in primul rind „cele $ 

rintece (printre ele — „Afară-î 
toamnă", ,^i dacă...", „La steaua") 
scrise in 19^2 de acad. Mihail 
Jora. Alături de alte peste 100 
de lieduri pe versuri din cei mai 
diferiți poeți, cele 5 cîntece de
monstrează adinca înțelegere a 
poeziei eminesciene.

Un alt reprezentant al creației 
muzicale contemporane, maestrul 
emerit al artei A. Mendelssohn, a 
dat la iveală (in 1955) un amplu 
balet ce pornea de la „Călin". 
L.bretul și muzica urmăresc în
deaproape desfășurarea acțiunii 
poemului eminescian. Pe baza 
unor intonații cu puternice rezo
nanțe folclorice, compozitorul a 
zămislit o muzică profund su
gestivă. Urmărind ideile „filelor 
de poveste", compozitorul a reu
șit să găsească mijloacele muzi
cale pentru a contura % remarca
bilă atmosferă de basm.

Tot în anii din urmă, un tînar 
compozitor Pascal Bentoiu, q în
scris în istoria muzicii romînești

Edit:; din opera lui Eminescu

apărute pește hotare

la Paris, 
Miller-

un amplu poem simfonic în care 
încearcă o transpunere muzicală 
a Luceafărului. „Surprinzînd" mu
zical profundul conținut emoțional 
al poemului, Bentoiu alege cîteva 
dintre principalele momente ale 
opusului poetic socotit drept cel 
mai reprezentativ poem emines
cian.

„Apariția Luceafărului", „Poe
zia nopții înstelate șf dragostea 
Cătălinei pentru Luceafăr", „Dru
mul Luceafărului printre stele", 
„Idila Cătălinei cu pajul" și „în
toarcerea Luceafărului către lumea 
lui" — iată titlurile celor sec
țiuni ale poemului simfonic care 
încearcă să redea prin mijloace 
muzicale marile idei ale poemu
lui eminescian.

Lucrare de largi proporții, poe
mul lui Pascal Bentoiu este un 
profund omagiu adus genialului 
ertaior, una din piesele muzicale 
de mlatS din suita de lucrări mu
zicile pe care compozitorii noștri 
le-au făurit și le vor mai făuri in 
viitor inspirîndu-se din substanța 
densă a ideilor Luceafărului poe
ziei romînești. 

IOSIF SAVA

4
Trecuț-au anii... (Motiv eminescian de Jules Perahim)

ca „O, adevăr sublime scrisă poate la Ber
lin, cu vehemențe biografice ușor de depistat : 
„O, regi, ce puși pe tronuri de Dumnezeu sîn- 
teți / Să plătiți baletine și țiitori s-aveți / O, 
diplomați cu graiul politicos și sec / Lumea 
cea pingelită o duceți de urechi" ; poezia antu
mă cîntase natura, codrul, izvoarele, poezia po
stumă cîntă raiul copilăriei de la Ipotești, în 
poeme, nu numai intim autobiografice dar și 
de mare complexitate artistică, precum : „Cînd 
crivățul cu iarna din Nord vine în spate", 
„Copii eram noi amîndoi", „Fiind băiet, păduri 
cutreieram", „Codru și salon" ; poezia bachică 
toarnă într-o poemă ca : „Umbra lui Istrate 
Dabija Voevod" licori de o rară savoare și de 
un distilat umor istoric; traducerile din Ho- 
rațiu nu sînt numai perfecte, ca sens, dar de 
o asimilare atît de profundă a spiritului clasic, 
că se va infiltra, cum așa de categoric afirmase 
Maiorescu, în toate fibrele „Odei în metru 
antic" ; inspirația folclorică va bate din plin 
în marile poeme epice, în care versifică cu 
ingeniozitate, atîtea basme, dar și în madriga- 
luri și cîntece de lume, improvizate, instanta
neu, uneori în timpul orelor de lucru ale sur
ghiunului bucureștean ș. a. m. d. Și pentru a 
termina dar și pentru a da o dovadă de adîn- 
cimea la care putea să coboare o inspirație 
folclorică, chiar improvizată, se cade să în
cheiem cu un mic cînțec, al cărui început 
proclamă un adevăr ca următorul : „In zadar în 
colbul școlii" / Prin autori mîncați de molii / 
Cauți urma frumuseții / Și îndemnurile vieții", 
— dar al cârpi final, epigraf și blazon totodată, 
închide ca o sămînță miraculoasă, însăși taina 
ce explică perenitatea poeziei eminesciene :

Nu e carte să înveți
Ca viața s-aibă preț
Ci trăiește, chinueșle,
$i de toate pătimește
S-ai s-auzi cum iarba crește.

n anul 1885, filo
logul danez de re
nume euiopean 
Cristo fier Nirops, 
după a vizită de 
durată în Romînia, 
publică la Copen

haga, cartea „Mozaicuri romî
nești". Azi ar părea paradoxal 
cercetătorului, chiar din țara 
lui Nirops, ca răsfoind cartea 
numită să nu găsească în nici- 
una din pagini numele lui Mi
hai Eminescu, poet a cărui ope
ră va parcurge abia după aceea 
un lung și prestigios drum spre 
inima oamenilor de pretutin
deni. Incercînd acum, la come
morarea celor 75 de ani de la 
moartea poetului, o sumară (și 
mult prea incompletă) recons
tituire a acestui impresionant 
itinerar al creației sale în 
lume, avem bucuria să consta
tăm, cu adincă mîndrie și satis
facție, că Eminescu a devenit 
ceea ce este în fond, un poet 
universal. O atestă și nume
roasele ediții, monografii, stu
dii critice apărute peste hotare 
ca și destăinuirea cea mai di
rectă a prețuirii operei sale, 
prin opiniile elogioase ale ma
rilor poeți ai lumii, artiști care 
au zăbovit îndelung asupra 
versului eminescian, tradueîn- 
du-1 și îhzestrînd astfel propria 
literatură cu valorile Luceafă
rului liricii romînești.

Așadar, să urmărim citeva 
din ecourile eminesciene peste 
hotare, ecouri concretizate prin
tre altele, și îp traduceri din 
opera sa în 31 de limbi. în anul 
1881 apăreau la Leipzig 21 din 
poeziile sale, într-o culegere 
care la a doua ediție, în 1886, 
și la a treia (1889), apărute la 
Bonn, însera și „Luceafărul". 
Cam în aceeași perioadă, An
tonio Cannini publică în trei din 
volumele antologiei sale poe 
tice („II libro dell'amore") cîte- 
va din poeziile de dragoste ale 
iui Eminescu.

E[
de poezii, la 
adăuga mai 

plachetă cu 
eminesciene, 
numeroasele 
limba fran- 

pe 
lui
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Cianci- 
și, re-

Marguerite
Verghi scoate volu
mul „Quelques poe
sies", cțiprinzînd 42 de 
titluri (cu 12 mai pu
țin decît cele cuprinse 
în primul său volum, 
postum!). In urmă
toarele ediții (una la 
București și alta Ia 
Paris) aceeași autoare 
adaugă încă 33 de ti
tluri, precum și o pre
față semnată de A- 
lexandru 'Vlahuță. Tot 
la Paris, abatele poet 
Barral, alcătuiește în 
1934 o ediție cuprin
zând 50 
care va 
tîrziu o 
sonetele 
Dintre 
ediții în 
ceză menționăm 
cele qparținînd 
Hubert Juin („Qua- 
tre poemes") și anto
logia lui Robert Vi- 
vier.

In limba germană 
consemnăm reedita
rea, la Berlin, în 1901 
a unei culegeri cu
prinzi nd 19 poezii a- 
păruta în 1892 la 
București (datorată lui 
Grigorovitza) și pe 
cele ale filologului 
Schroff, traducătoru
lui Konrad Richter (a- 
ceastea sînt doar cî
teva din cele 21 de 
încercări, diferenția
te, de traduceri ger
mane).

In limba lui Dante 
și Carducci, Eminescu 
a pătruns prin versi
unile lui Ramiro Or
tiz, Carlo Tagliavini, 
Giulio Bertom, Umberto 
olo, Mario de Micheli 
cent, a profesorului Mario Rui- 
iini care a tipărit volumul 
„Poesie d arnore" în cinstea a- 
nuiui Eminescu.

In șase ediții separate și 
șapte culegeri antologice a 
iost prezentat Eminescu com- 
patrioților lui Pușkin și Maia- 
kovski. Printre traducători no
tăm pe Vasili Luchici Lașkov 
(1928), iuri Kojevnikov (1958), 
căruia îi aparține și cea mai 
cuprinzătoare dintre versiunile 
cunoscute pînă azi în limbi 
străine, poeții Leonid Marti
nov, Ana Ahmatova, Maxim 
Rîlski, Vladimir Sosiura, Gheor- 
ghi Leonidze, N. Aseev.

Desigur, enumerările pot 
coperi pagini întregi. Să mai 
amintim versiunea valoroasă 
datorată lui Rafael Alberti și 
Măriei Tereza Leon (Buehos 
Aires, 1958), traducerile Silviei 
Pankhurst în limba engleză, 
ale lui Sandor Kibedy în limba 
maghiară ca și versiunile me
ritorii în limbile bulgară, cehă, 
polonă, ucraineană, chineză, 
suedeză, japoneză, albaneză, 
indoneziană și în limbi clasice 
ca latina, araba, ebraica.

Rezumînd în cifre circulația 
operei eminesciene peste hota
re obținem următoarea statis
tică : în aproximativ 30 de ani, 
în diverse limbi ale lumii au 
apărut pste 80 de volume, edi
ții și variante separate, alături 
de care se înscriu mai bine de 
40 de culegeri antologice. 120 
de titluri sînt înserate în aces
te volume de peste 2 500 de ori. 
Dintre 39 de volume apărute 
peste hotare în cei 75 de ani 
care s-au scurs de la moartea 
poetului, 22 au apărut numai 
în ultimii 20 de ani.

Remarcabil este faptul că 
numeroși cercetători de peste 
hotare au dat la iveală studii 
consacrate vieții și operei lui 
Mihail Eminescu. Se pot numă
ra azi peste 50 de volume de 
literatură critică, între care 15 
sînt ample studii monografice.

Din această scurtă prezen
tare a drumului creației emi
nesciene în lume — circum
scris aprecierilor mai vechi, 
succinte dar revelatoare ale u- 
nui Antonio Cannini ori Ange
lo de Gubernatis (în al său 
„Dictionaire international des 
ecrivains du jour"), lui Brok- 
haus și Efron, autori ai marii 
enciclopedii apărute la Peters
burg (ei îl considerau pe Emi
nescu unul din cei „mai mari 
poeți^ contemporani", a cărui 
operă este „cel mai măreț mo- 
numept literar din lot ce a fost 
scris în limba romînească") ori 
ilustrelor referiri aje lui Ber
nard Shaw ca și recentelor acte 
de cultură aparținînd lui Quasi
modo și Alberti — desprindem 
semnificația universală cu care 
este investită azi figura mare
lui poet romîn, adînca prețuire 
pe care o impune oDera sa ae- 
niblă.

DUMITRU COPILIN 
CONSTANTIN CRIȘAN

a-
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Etapa a II a fn orașul și regiunea Brașov

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat atît în orașul Bra
șov cît și în centrele de ra
ioane primele întreceri din ca
drul etapei a Il-a a Sparta- 
chiadei republicane. La Bra
șov au fost constituite 4 grupe 
de asociații pentru desemna
rea sportivilor și echipelor 
care se vor întrece în etapa 
pe oraș. în grupa de la Zăr- 
nești și-au disputat întîietatea 
reprezentanții asociațiilor Pro- 
gresul-Tohan, Piatra Craiului, 
Celuloza-Zărnești și Torpedo- 
Tohan.

întrecerile s-au desfășurat 
pe bazele sportive de la Tohan 
și Zărnești și au cuprins pro
be atletice, meciuri de fotbal 
și handbal. în aceste zile con
tinuă disputa și la ailte disci
pline sportive.
>Un alt centru orășenesc este 
cel de la Săcele. Entuziasmul, 
și dîrzenia este caracteristica 
concursurilor ce se desfășoară 
pe baza sportivă a asociației 
Precizia din Săcele. Printre 
participant am întîlnit repre
zentanți ai asociațiilor Unirea, 
Precizia și ai școlii medii. Ei 
s-au întrecut sîmbătă și du
minică la atletism, volei, fot
bal și tir. Consiliul regional 
U.C.F.S. și clubul orășenesc 
Brașov urmăresc îndeaproape 
respectarea graficului întocmit 
pentru desfășurarea etapei a 
Il-a și sprijină efectiv prin 
instructori, antrenori și acti
viști sportivi desfășurarea 
competițiilor care se dovedesc 
adevărate sărbători ale spor
tului de masă. Așa cum men
ționam mai înainte, întrecerile 
etapei a Il-a a Spartachiadei 
republicane se bucură de un 
succes deosebit și în raioanele 
regiunii Brașov. Activiști ai 
Consiliului regional U.C.F.S. 
se află prezenți la centrele de 
raion îndrumînd și sprijinind 
eforturile organelor sportive 
locale >in>» vederea organizării 
■^i cele» mai bune condiții a 
concursurilor.
■■ La Tg. Secuiesc, de exem
plu, reprezentanții celor peste 
19 000 de tineri și tinere care 
s-au întrecut în prima etapă 
a Spartachiadei republicane 
s-au întîlnit sîmbătă și du
minică pe stadionul din loca
litate pentru a desemna cam
pionii raionali ai Spartachia
dei. Concursurile au început cu

întrecerile de ciclism, sport 
care se bucură de o mare 
popularitate la Tg. Secuiesc. 
Cicliștii asociațiilor Perco Sîn- 
zieni, Carpați Covasna și Fo
restierul Tg. Secuiesc, Venus- 
Zăbala, Progresul Tg. Secuiesc 
și altele au oferit dispute a- 
plaudate de sutele de specta
tori prezenți pe stadion. Titlul 
de campion raional al Sparta
chiadei a revenit tînărului 
Cseh Zaharia de ia asociația 
Progresul Tg. Secuiesc. Viu 
disputată a fost și întrecerea 
de baschet. Echipele aso
ciațiilor Carpați Tg. Secuiesc. 
Carpați Covasna și Progresul 
Tg. Secuiesc sînt doar cîteva 
dintre cele ce și-au disputat 
întîietatea în cadrul etapei a 
Il-a a Spartachiadei republi
cane. Titlul a revenit sporti
vilor de la Carpați Tg. Se
cuiesc.

întreceri entuziaste au avu*, 
loc și la tenis de masă unde 
și-au disputat întîietatea re
prezentanții a 12 asocia;;, 
sportive. Titlul de camp.: 
raional a revenit sportivului 
Kiss Ludovic de la Progresul 
Tg. Secuiesc.

întrecerile etapei a Il-a a 
Spartachiadei republicane con
tinuă cu succes în orașele și 
centrele de raioane ale regiu
nii Brașov.

Reviriment 

atletic
Atleții noștri de viteză au inau

gurat cu bine sezonul competi- 
țional. La Atena și București, 
Zamfirescu și Jurcă au ,,smuls" 
prețioase zecimi de secundă unor 
recorduri care datau de ani și ani, 
lăsind să se întrevadă că sînt ca
pabili de rezultate și mai bune.

Și, intr-adevăr, sprinterilor noș
tri nu le-a scăpat prilejul de a 
dovedi că se află în formă. Evo- 
luind simbâtă și duminică la Sofia 
in cadrul concursului organizat de 
ziarul „Narodna Mladej“ ei au 
siur;.':: un nou și valoros record 
in proba de ștafetă 4 X 100 m. 
Vechiului record de 41,0 
fusese stabilit in 1963 
peste, sîleții Valentin 
Gk. Zamfirescu, Valeriu
Al. Tudorașcu i-au smuls încă 3 
zeczrr.î de secundă, aducindu-l la 
țo 3 sec.

Intr-o companie foarte valoroa
să. fi.’r: eîleți romini au repurtat 
vzctcrz: internaționale, realizind și 
ao: recorduri ale țării noastre.

~.zx Viscovoieanu, de pildă, a 
zdiugnî încă 3 centimetri recordu- 
bn uh Jxagime" (care este a- 
aczon de 6.19 m.), iar Șerban
Cioch-r-i a obținui la „triplu" un 
rez^zzt ie 16.23 m, cu 7 cm mai 
— iî; uzuu zez'iîul record care ii 
uru-ntf tot Tu: și fisese stabilit 
scurmat m de o LnĂ la Bucu
roși ft ețzat la Aterih. la 21 mai. 
Ccrestrds a cere ei a sent m

de 16.20 — ti face pe 
speczshști să-i _r- onostîckezef*

sec, care 
la Buda- 
Popescu,

& SPIREAA. CRIȘAN

Start in proba de 400 m bărbați disputată duminică în cadrul 
celei de a ll-a etape a Spartachiadei republicane in comuna 

Dormărunt raionul Lehliu.
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• Pe stadionul din 

Poiana Brașov în ca
drul întrecerilor de 
atletism rezervate șco
lilor medii cu program 
sportiv, Gheorghe Cos- 
tache a stabilit pen
tru a treia oară în a- 
cest sezon un nou re
cord mondial de ju
niori Ia aruncarea cio
canului cu 68,74 m 
(vechiul record era de 
66,12 m și aparținea 
aceluiaș sportiv). O 
performantă valoroasă 
a înregistrat și eleva 
Gabriela Rădulescu 
care a sărit în lungime 
6,11 m (record repu
blican de junioare).

• Luptătorii romini 
Ion Baciu și Gheorghe 
Popovici s-au compor
tat foarte bine în ca
drul concursului inter
național de „clasice" 
desfășurat la Chomu- 
tov (R. S. Cehoslova

că). Baciu s-a clasat 
pe primul loc la cai. 
57 kg. iar Gh. Popovici 
a dominat cat. 87 kg 
ocupind primul loc.

O Pe poligonul de 
la Tunari, din apro
pierea Capitalei, a în
ceput duminică meciul 
internațional de tir 
dintre echipele selec
ționate ale U.R.S.S., 
Italiei și R. P. Romine. 
Comportindu-se remar
cabil reprezentantul 
nostru Ion Olărescu a 
repurtat o surprinză
toare victorie în proba 
de armă liberă calibru 
redus 60 tocuri' 'teni

ei te 583 puncte (48 
decari/. In mecnil de 
baraj cele m-ai multe 
„muște» 114) gu iost 
obținute de VI. Ciuian 
(UiSSi. urmat de 
Sergio Moliaari (Ita
lia), Delia Libero (Ita
lia). Satan Kvetiașvili 
(U R S S ) «i Luce Pao
lo (1 toba 1 Favor iții 
probei, camptoscu saon- 
dial Borisov și cam-

bur kin, s-au clasat pe 
locurile 11 și respectiv 
15 cu 585 și 581 punc
te. Probe iemndnă a 
revenit iui Jacrptehne

ciparea a peste 70 de 
scrimere cin diferite 
țări aie Europei s-a 
încheiat cu victoria 
strălucită a reprezen
tantei R P. Romine. 
Olga Orbaa-Szabo.

tur de forță.

cat) cu 591 puncte. 
Marat Niazov (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe locul doi 
cu 589 puncte. Pentru 
stabilirea locurilor de 
la 3 la 7 a fost nece
sar un meci de baraj, 
deoarece toți cei 5 
concurenfi realizaseră

au participai auaai 
țin lașe din {era noas
tră).

•
internațional tesunm 
de floretă ^Trafeol 
Leo Jeanty“. desfigu
rat la Pans, cu parti-

URMĂRI

Predominante — 
notele bune

Studenții, prin pregătirea de 
care dau dovadă, ne oferă zilnic 
reale satisfacții. Muncind de-a 
lungul unui an cu seriozitate și 
răspundere culegem — studenți și 
cadre didactice — roade care ne 
bucură. Am examinat pe studenții 
grupei 342 din anul IV, electro
mecanică, la utilizări electrice. A- 
ceastă disciplină a ihipus fiecărui 
student solicitarea tuturor cunoș
tințelor teoretice și legarea lor de 
cerințele practicii inginerești. Cu 
atît mai mult, rezultatele bune ob
ținute de majoritatea studenților, 
ne-au bucurat. Mulți dintre stu
denții acestei grupe (Crivi Mircea, 
Morak Radu etc.), s-au remarcat 
printr-o pregătire deosebită.

Despre grupa 321, secția biolo- 
gie-botanică din anul IV al Eacul- 
lăfii de științe naturale aflasem 
numai atît : 23 de studenți — 23 
de noie între 7 și 10, la primul 
examen, de geobotanică. Deși la
pidară. relatarea spune mult. 23 
de note intre 7 și 10...

— De fapt, nu e vorba de nici 
un 7 — ne spune studenta Vic
toria Cîocoiu — dar așa se men
ționează in rubrică : „note între 
7 1°r-

Intr-adevăr, studenții grupei 321

nu luaseră nici un 7. Două r.::e 
de 8, trei de 9 și reștul, r:-.a la 
23, numai 10 — iată bilanț^ z -- 
mului examen. Un succes venis- 
bil. Și să menționăm că gecccia- 
nica e obiect de specialitate. Toți 
au studiat sirguincios la această 
disciplină, s-au pregătit per.fn 
fiecare seminar, au conspectat <: 
însușit bibliografia recomandată. 
Mulți dintre ei și-au ales temeie 
pentru lucrarea de diplomă din 
biochimie.

— Dar celelalte examene cum 
vor decurge ?

— Există un proverb — :ni: ■ 
vine Cornel Tarba, secretarul 
U.T.M. al anului — ,^iua bună se 
cunoaște de dimineață*. Toți cu
noaștem acest proverb, pe care nu 
vrem să-l dezmintim.

ir
Ieșiseră amîndoi din sala de 

examen bucuroși la culme. Păreau 
amîndoi la fel de fericiți, de exu
beranți — de parcă toată lumpa 
era a lor.

— Cît ? întrebaseră curioși co
legii.

— jo l 
s!

Cîteva chipuri se întunecară pu
țin.

— Ei, ce e ? Ce v-ați posomo
rit ca niște babe, țipă la ei Do
rin. Nu sînteți mulțumiți ? Să vă 
fie de bine. Eu sînt foarte mul
țumit. Nici nu m-am omorît în- 
vățind, și am băgat un examen la 
buzunar. Pe cînd voi... La reve-

Atac al rapidiștilor la poarta studenților timișoreni.
Foto: EMIL COJOCARU

La București

Rapid, din nou in avalanșă

ceșn (excepfie. pe atocar. laaal tiir-tanr 
la aoza ix? rwrtra se
rost, firi emb:pe fi kps^i de su’-e. Sawtu. •> 
netz (altădată bdfâzeț a > *'.*^7*.
tit performanța, rar miijcti caia- *e —r.rx.’ 
nilor, de a trimite mingea toempied *nn»uE b 
la 8 metri cu vreo 20 m pe densaera : t~r ~in. 
versate.

Gălățenii (treziți și dezme:.-. prte xrz-a 
șansele lor de a rimine in A sex: s^^e-zet uz 
ritul de a fi luai jocul in sene» xux yrrn-*.
minut. Banu, extremul dreapta x qar*i . aar 
virată revelație. Talent. -.xeze =«ezu gază - 
iată calitățile care, outvote atee, ii rr* ar. 4

rir.d in linia jucătorilor de primă mină. La antipo
dul lut. portarul Niculescu — țeapăn, neinspirat și 
groan:c de leneș.

Partida Rapid — Știința Timișoara (atita vreme 
cit gmleștenu au vrut să marcheze) a fost de-a 
dreptul incintătoare. Elevii Iui Valentin Stănescu 
(Andrei, pentru ca de obicei nu prea are de lucru, 
ține să se fac» și el remarcat și țipă necontenit la 
coiegi: cei ms-. zpropiați) formează la ora actuală 
o eznipă exir 00’dinar de bine sudată cu jucători de 
mare 'xr.:ez-e (Dumiinu 11 și 1. lonescu) și alții 
• C Dan. Creaau. Lnpescu. Motroc, Dinu, Georgescu) 

'.rruzzzb:.:. sigun pe cunoștințele lor și deopo-

Cahaie, amreate de cei doi ataconți, centrali — 
dnaă șt două, parte dreaptă — au fost lucrate cu a- 
tata agerii fi sscaszați, incit mă gindesc că timi- 
jotcbb â*RF t’eraic sâ se fi simțit îndemnați să-i 
apdamde pe aatuofri driblingului — Dumitriu 11 și 
L ..-wkx Ca nscal de o-mi atrage mustrările unor 
critg: de aeram, tasfrit ci in condițiile jocu
lui ca face fi aaacri șapte apărători fetiți» a pla
sa: Școala Ț-mfoare ia careul de 16 m). arma cea 
rtx: c~zace sz. de pătmndere râmi ne driblingul. 
ftariririab fhrd bafbritard exeesnd și fără doza de 
edaflg ia care, dai fi daC Daaiihiu II și 1. lonescu, 
gt riwfaae. fâaai pentm amuzamentul galeriei, 
^^amann ariazae, in dese cezari, stearpa — și an- 
fr^Tac**.' ’iwii.ritr datoria sâ elimine dtn jocul

FAXCȘ VEAGL

PE SCURT
Colombetti o victorie ; 
3. Gorohova o victo
rie.

• Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desiășurat la Baltimo
re, tinăra elevă in 
virstâ de 16 ani Deb
bie Thomson, a reali
zat în proba de 100 
yarzi timpul de 10" 
2/10. performanță cu o 
secundă mai bună de- 
cit recordul mondial 
oiiciai deținut de spor
tiva din Australia. 
Marlene Mathews. Per- 
ior—Lcnța sa nu va 
putea ii insă omolo
ge :ă ca nou record 
aoadial. deoarece tim
pul nu a iost înregis
trat cu numărul de 
cmaoaretra regula-

• Etapă trei de de

preoiimp.c ilasc- - 
de baschet de Z* Ge
neva. ia grupă A rea
duce echipa FtbImo: 
iar in grupa B «Sec
ționata Fraz.ec Asc*e- 
le echipe as oțîagat 
toate cele tres aeczx.*-. 
disputate pi=ă ac=- 
în ziua a tresa. Frar- 
ța a invins ca IC®—25 
(44—12) eci-pa Lezez:- 
burgului, iar F«Laaca 
a întrecut ca ®—50
(47—21) ecs-pa Elve
ției. Iată celelaite re
zultate înregistrate : 
Izraei-A^szr.a 62—<5 .- 
Belgia-R. P. Bulgana 
59—57 ; echipa care 
reprezintă formația 
Germaniei umte-Gre- 
cia 78—68 Echipa bul
gari a coctesra: Be
ciul cu BeSgia. partida 
urmind să se re joace.

în pauzele cuplajului bucu- 
reștean, spectatorii au a- 
plaudat o reușită demonstra

ție de călărie

CINE
MADAME SANS GENE (film 

pentru ecran panoramic; ru
lează la Patria orele 9: 11,30;

DIN PAGINA
dore. le mai arunca el în grabă, 
plutind în aceeași bucurie pe care 
numai el o înțelegea.

_ Amîndoi sini colegi. Anton 
Moldovan și Dorin Chiș sint stu
denți in aceeași grupă, 228, anul 
II al Facultății de fizică. Fiecare, 
insă, înțelege bucuria în felul său. 
Anton știe câ bucuria la examen 
vine întotdeauna cind te pregă
tești cu seriozitate tot timpul 
nului, cind te dărui muncii, stu
diului. Dorin, insă, are o altă pă
rere. Pentru ce să te omori învă- 
țind — spune el — doar n-o să 
ieși filozof! La examen trebuie să 
știi cum să faci ca ceilalți să 
creadă că știi ceva. „Ehei, ce știți 
voi — le răspunde, de sus, colegi
lor — voi nu știți să gustați o a- 
setnenea bucurie". Intr-adevăr !

...La examenul de matematici 
superioare cele două păreri au fost 
argumentate pe deplin. în timp ce 
Moldovan vorbea curgător, limpe
de, despre subiectul priyiit, calcu- 
lind la tablă cu siguranța pe care 
ți-o dă cunoașterea, Chiș da din 
colț în colț, îl treceau zeci de su
dori, încurca operatorii între ei, 
îi lua de la capăt, ca să se încurce 
și mai tare. Un ultim „efortM și... 
salvatorul 3 a apărut în carnetul 
de note.

Anemică bucurie, măsurată cu 
milimetrul.

Înălțimea bucuriei lui Mol
dovan se măsoară prin 10.

Comentariul e de prisos.

La fiecare sondă — 
producție sporită 

de țiței
din cei 500 de tineri cititori ai 
bibliotecii tehnice.

Urmînd exemplul lui Mili- 
taru mulți tineri din schela 
noastră au devenit autori ai 
unor inițiative și metode de 
lucru deosebit de valoroase.

Sonda nr. 882 își mic
șora deseori debitul de 
țiței. Intervențiile o aju
tau să revină la normal, 
dar nu pentru multă vreme. 
Era o problemă a cărei re
zolvare trebuia căutată de ser
viciul tehnologic. I-a frămîn- 
tat însă și pe tinerii de aici, 
conduși de brigadierul Nico- 
lae Dîrstaru. In urma unui 
tratament adecvat, sonda a 
revenit la debitul corespun
zător. Brigada lui Dîrstaru 
a făcut această propunere în 
adunarea de grupă sindicală 
și la comitetul U.T.M. Mai de
parte, ea a ajuns la conduce
re care a apreciat-o și a apli
cat-o. O propunere asemănă
toare privind tratarea sondei 
au făcut și tinerii din brigada 
lui Dinu Florică pentru son

da nr. 700. Rezultatul? Debi
tul sondei a crescut simțitor. 
Șirul exemplelor ar putea con
tinua. Bunăoară, propunerea 
tînărului operator de extracție. 
Constantin Polea, care a cerut 
mărirea cursei de la 2 la 2,5 
metri și coborîrea pompei de 
fund’ cu 100 m la sonda nr. 
206, sporindu-i debitul cu 
două tone de țiței pe zi peste 
prevederi. De asemenea meto
dele folosite de tinerii briga
dieri Ion Marinescu, Gheor
ghe Istrate și alții care au re
dus cu mult sub prevederile 
normativelor durata de inter
venție la sonde.

Prin tonele de țiței și gazo
lină date patriei peste plan 
s-au realizat peste 300 000 lei 
economii suplimentare la pre
țul de cost, și la aceasta o 
contribuție însemnată au 
avut-o și tinerii.

Aceste rezultate precum și 
faptul că sondorii noștri, 
vîrstnici și tineri, își îndepli
nesc zi de zi angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, 
sînt garanții că vom depăși 
angajamentul luat în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

14; 16,30: 19; 21,15. AM AJUNS 
ȘI REGE rulează la Carpați 
orele 10; 12; 14; 16: 18.15;
20,30; Capitol orele 9J0; 11,45; 
14; 16,15; 18.45 JL (Grădină ora 
20,30). Modern orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20: (Grădină ora
20,30). Melodia 18; 12; 15;
17: 19: 21): Grădina Progresul 
ora 21). CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop ambele 
serii rulează la Renublica, 
orele 9: 12.45. 16J0; 20.30),
București, orele 8.45; 12^0;
16,30; 20.30; 20.15). Feroviar 
orele 9; 13; 17: 21, Grivița
orele 8: 12; 16: 20, (Grădina 
Doina orele 21): Stadionul Di
namo ora 21. LUMEA COMI
CA A LUI HAROLD LLOYD 
rulează la Festival orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21) (Grădina 
Festival ora 20.30) Tomis orele 
10; 12; 14: 16.30; 18.30, (Grădi
nă ora 20,30, Arenele Libertății 
ora 20.30: Aurora orele 10; 12; 
14; 16: 18.15; Ferentari orele 
10,30; 15.30; 17,30; 19,30: Pati
noarul 23 August ora 21. A- 
VENTURILE UNUI TÎNAR- 
cinemascop — rulează la Vic
toria orele 9,30; 12; 15,15: 18; 21. 
VIAȚA SPORTIVA rulează la 
Union, orele 15: 17,45; 20,30; 
duminică orele 11. CODIN ru
lează la Cultural erele 15; 17; 
19: 21. LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinema
scop — Lumina orele 10; 14 — 
în continuare orele 16; 18,45; 
20,30. TOTUL DESPRE EVA 
rulează la Central orele 9,30; 
11,30; 14,30; 17,30: 20,30. UN 
OM CARE NU EXISTĂ, ru
lează la Doina orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. (Program 
pentru copii ora 10) Arta orele 
16; 18; 20. CEI PATRU CĂLU-

De cîteva zile, iubi
torului de pictură, 
bucureștean i se oferă 
fericitul prilej al unei 
emoționante întîlniri 
cu o artă de veche 
tradiție în țara noas
tră, strălucit ilustrată 
în operele meșterilor 
anonimi: pictura pe 
sticlă. De data aceasta 
meșterul e Mara Bîscă, 
cunoscută pînă acum 
ca sculptoriță și care 
„debutează" în sălile 
Galeriilor de artă din 
str. Galați cu o origi
nală expoziție menită 
să stîrnească nu 
numai un viu interes 
dar și, cum spuneam, 
emoția dăruită de arta 
adevărată.

24 de plăcuțe de 
sticlă răsfrîng în lu
minile culorilor lor, 
un întreg univers de 
simțăminte pline de 
noblețe, izvorîte toate 
din prețioasa idee ar
tistică de a continua 
firul tradiției popu
lare, atît în ceea ce

privește meșteșugul ca 
atare, cît șj ca in
vestigație tematică. 
De altfel titlurile lu
crărilor: „Pe-un pi
cior de plai"* „Cloșca 
cu puii de aur" „Mio
rița", „Toma Aii- 
moș", Meșterul Ma- 
nole“i „Ileana Cosîn-

însemnări

zeana" cărora li se a- 
daugă „Horia, Cloșca 
și Crișan", „1907" (I 
și II), vorbesc de la 
sine despre acest uni
vers de inspirație fol
clorică. Dar nu numai 
despre aceasta e vor
ba. E aici o artă ra
finata de a sugera 
candoarea, în desen 
și alegerea culorilor^ 
în alcătuirea compozi
ției, care amintește^

spre mîndria artistei, 
celebrele, în toată lu
mea, icoane pe sticlă 
ale vechilor noștri 
meșteșugari.

Artista dispune de 
darul de a crea at
mosferă, întemeiată 
pe știința de a relua 
simboluri folclorice 
binecunoscute, adu- 
cîndu-le în fața noas
tră cu o forță de vi
brație deosebită.

Și aproape întot
deauna izbutește să 
fie, artistic, la înălți
mea subiectelor alese. 
Vom reține din acea
stă originală expozi
ție: „Cioban", „Se duc 
fetele, se duc", „Ho
ria, Cloșca și Crișan" 
și „Toma Alimoș" 
care împreună cu 
„Meșterul Manole" 
reliefează, cred, în cea 
mai mare măsură, 
mijloacele remarcabile 
de care dispune arti
sta, impunînd atenției 
o preocupare nobilă.

DINU SĂRARU

Plecarea ministrului comerțului 
și reconstrucției al Austriei

Luni dimineața a părăsit 
Capitala dr. Fritz Bock mini
strul comerțului și reconstruc
ției al Austriei, care ne-a vizi
tat țara timp de mai multe 
zile. Oaspetele a fost însoțit de 
personalități din ministerul pe 
care îl conduce, Uniunea in
dustriașilor austrieci, Camera 
federală pentru comerț și in
dustrie, de directori ai unor în
treprinderi industriale. O par
te din aceste persoane au ră
mas în continuare pentru dis
cuții cu întreprinderile de stat 
romînești de comerț exterior.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față Vic
tor lonescu, ministrul comer
țului exterior,. Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, 
Iancu Horațiu, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și diferite ministere 
economice și conducători ai 
unor întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior.

Au fost prezenți, de aseme
nea, dr. Paul Wetzler, ambasa

dorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Austriei la 

București, dr. Paul Wetzler, a 
oferit luni aupă-amiază un 
cocteil în cinstea dr. Franz 
Josef Mayer-Gunthof, pre
ședintele Uniunii industriași
lor austrieci, ing. Paul Fors
ter, vicepreședinte al Camerei 
federale pentru comerț și in
dustrie, dr. A. Wakolbinger, 
secretar general al aceleiași 
instituții, și a altor personali
tăți care au însoțit pe minis
trul comerțului și reconstruc
ției al Austriei în vizita sa în 
țara noastră.

Au participat Ion Marines
cu, ministrul industriei meta
lurgice, Ion Cîmpeanu, secre
tar general în ministerul Co
merțului Exterior, Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei 
de Comerț, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe, și diferite minis
tere economice, directori ai u- 
nor întreprinderi de stat ro
mînești pentru comerț exte
rior.

(Agerpres)

Specialiști francezi

despre Rominia
La invitația Ministerului 

Indu&tiiei Petrolului și Chi- 
nxei. cîteva zile s-a aflat în 
țara noastră o delegație de 
specialiști francezi în dome- 
■hri industriei petroliere. Ina- 
mie de a părăsi Capitala, 
prnL Rene Navarre, director 
generai ai Institutului francez 
al yrtroliriiri, a avut o convor
bire cu Tudose Nițescu redac
tor al Agenției romine de pre
să -Agerpres", declarîndu-i

«dat venit in Romînia pen- 
tru a suxiia posibilitățile de 
lărgire a colaborării dintre 
specakșț: francezi și romini. 
Deși cuncșieam amploarea 
proiectelor din dcxneniul in
dustrie. petroLere puse in a- 
piicare in Bominia. am fost 
deosebi: de impresionat de 
construcțiile realizate aici, de 
energia și dinamismul de care 
dau dovadă specialiștii romîni, 
de spiritul lor de inițiativă și 
de organizare- Țara dv. posedă

astăzi importante mijloace de 
producție, laboratoare și uni- 
tăți-pilot, care asigură un 
progres tehnic permanent.

Specialiștii dv. din industria 
petrolieră dovedesc mult de
votament față de cauza dez
voltării economice și sociale a 
țării. Am remarcat, de aseme
nea, la dînșii mult entuziasm 
și înțelepciune.

In legătură cu dezvoltarea 
prospecțiunilor geologice pe
troliere, prof. Rene Navarre a 
arătat că unul din scopurile 
vizitei specialiștilor francezi 
este stabilirea unei colaborări 
între geologii din cele două 
țări. In acest sens, el și-a ex
primat părerea că sînt nume
roase perspective în ceea ce 
privește cunoașterea recipro
că a metodelor geofizice ela
borate în Franța și Romînia, 
apreciind că în acest domeniu 
țara noastră a înregistrat pro
grese.

(Agerpres)

M A T O G
GĂRI rulează la Giulești orele 
9: 11.15; 13J0: 15.45: 18; 20,15). 
Bucegî orele 10; 12; 15,30;
17.45: 20: «Grădină ora 20,30). 

DOMNIȘOARA- BARBĂ-AL
BASTRA rulează la înfrățirea 
intre popoare orele 10; 15.45; 
18: 20.15. ÎMBLÎNZITORII DE 
BICICLETE, cinemascop, ru
lează la Excelsior orele 10; 12; 
14: 16; 18.15: 20,30. RENUL
ALB rulează la Dacia orele 
9.30: 11; 1X15; 17; 19: 21).
ANACONDA rulează la Bu-

zești orele 16; 18,15; (Grădina 
ora 20.30), Munca orele 14,30; 
16,45; 19: 21,15. (Grădina Vitan 
era 20.15). FĂRĂ TEAMA 
ȘI REPROȘ rulează la Crîn- 
gași orele 16: 18,15; 20,30; — 
DRAGOSTE LUNGĂ DE-O 
SEARĂ rulează la Unirea 
orele 16; 18,15; DEZRĂDĂCI- 
NAȚII rulează la Flacăra ore
le 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
FOTO HABER rulează la Vi
tan orele 16; 18: 20. CAUZE 
DREPTE — cinemascop ru
lează la Miorița orele 9,30: 
11,45; 14: 16,15; 18,45; 21,15.
Drumul Sării orele 16; 18,15; 
20,30 (Grădina Moșilor ora 
20,15). NU PLECA rulează la 
Popular orele 16; 18,15; 20,30. 
CUM STĂM TINERE? rulea
ză la Moșilor orele 16; 18; 20. 
LIMUZINA NEAGRĂ — cine
mascop — rulează la Cos
mos orele 16; 18: 20. ZILE
DE FIOR ȘI RÎS rulea-.

R A F E
ză la Viitorul orele 16; 18,15: 
20,30. HAIDUCII DE PE CE- 
REMUȘ rulează la Colentina 
orele 16; 18,15 (Grădină ora 
20,30). FRAȚII CORSICANI
— cinemascop — rulează la
Volga orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21. (Grădina Arta
— orele 20,15). TlNĂRUL DE
PE VASUL COLUMB — cine
mascop — rulează la Floreasca 
orele 16; 18,15; 20,30, Flamura 
orele 10: 12; 14: 16,15: 18,15; 
20,30. GOLFUL ELENA rulea
ză la Luceafărul orele 16; 18,15. 
POMPIERUL ATOMIC rulea
ză la Progresul orele 15; 17; 19: 
21; K ALOI AN rulează la Lira 
orele 15: 17,15; 19,30 (Grădină 
ora 20,30). Cotroceni orele 
15; 17; 19; 21. NU SE POATE 
FĂRĂ DRAGOSTE rulează la 
Pacea orele 16;18; 20. DĂ-I
ÎNAINTE FĂRĂ GRIJA ru. 
lează la Grădina Unirea orele 
20,15. GENERALUL rulează la 
Grădina Luceafărul orele 
20,30.Televiziune

MARȚI 9 IUNIE 1964

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune: crește
rea productivității muncii în 
construcții, de ing. Ștefan 
Gheorghiță. 19 00 Jurnalul te
leviziunii. 19 10 — Pentru co
pii: Ce știm despre gimnastica 
artistică? 19.40 — Emisiune de 
știință: Aparate care salvează 
viața. 19.50 — Recitalul pia
nistei Kiyoto Tanaka (Japo
nia). 20.10 — Cîntă Edith Pie- 
ha. 20.20 — Teatrul, artă rea
listă (XII). în încheiere: Bule
tin de știri și buletin meteo
rologic.
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a delegației de activiști ai P.M.R in R. P, Ungară
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Istvanne și Anton
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Vizita in Uniunea Sovietică Semnarea 
unui protocol 

comercial 
romino-italian

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Corespondență specială de la 
Ambrozie Munteanu :

Luni, delegația de activiști 
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 romîni 
asupra activității organizatori
ce a organelor de partid.

în aceeași zi, C.C. al P.C.U.S. 
a oferit uri prînz în cinstea 
delegației de activiști ai P.M.R. 
Au participat M. A.. Suslov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. 
Andropov și V. N. Titov, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., N. G. 
Egorîcev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Moscova, și lucrători cu munci 
de răspundere la C.C. ai 
P.C.U.S: Au fost de fată Nico- 
lae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S., și colabo
ratori ai ambasadei. Tovarășii 
M. A. Suslov și Chivu Stoica 
riu rostit toasturi. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Seara, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, Nicolae 
Guină, a dat o masă în cins
tea delegației de activiști ai 
P.M.R.
Brejnev

membri ai Prezidiului și se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., I. V 
Andropov și V. N. Titov, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S. K. N 
Rudnev, membru în C.C. 
P.C.U.S., vicepreședinte 
Consiliului 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 răspun- 

aparatul C.C. aldere în
P.C.U.S. și Comitetul orășe
nesc de partid Moscova, direc
tori și secretari ai comitetelor 
de partid de la unele uzine 
/lin Moscova vizitate de dele- 

. gația de activiști ai P.M.R.
în timpul mesei, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
Chivu Stoica și L. I. Brejnev 
au rostit toasturi. R. P. MONGOLA : Aspect din 

Ulan-Bator

{Rezultatele alegerilor
<Iîu Luxemburg

a Conferinței de la Geneva

I.
la

Au luat parte L. I. 
și N. V. Podgornîi,

B. Tito
Leningrad

LENINGRAD 8 (Agerpres). — 
La invitația lui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., luni a sosit Ia 
Leningrad pentru o scurtă vizită, 
venind pe calea aerului de la 
Helsinki losip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. •

în aceeași zi, N. S. Hrușciov și 
I. B. Tito au avut o convorbire.-

LUXEMBURG 8 (Agerpres). 
— Duminică s-au desfășurat 
la Luxemburg alegerile legis
lative pentru viitoarea Came
ră a deputaților. Aproximativ 
200 000 de cetățeni s-au pre
zentat la urne pentru a-i a- 
lege pe viitorii 56 de deputați, 
cu 4 mai mulți decît erau în 
vechea Cameră.

După cum transmite agenția 
France Presse, alegerile au 
consacrat un însemnat spor 
de voturi ale socialiștilor și 
comuniștilor, care au obținut 
cu 4 și respectiv trei locuri 
mai mult decît în alegerile 
precedente.

Potrivit cifrelor oficiale, în 
noua Cameră a deputaților 
vor fi 21 socialiști, 21 creștin- 
sociali, 6 liberali, 6 comuniști, 
2 reprezentanți ai partidului 
Mișcarea independentă popu
lară (M.I.P.).

Cele mai importante pier
deri au fost înregistrate de

partidul liberal (5 locuri) care, 
cu cele 6 locuri obținute, se 
situează ” _ _
pe care o deținea în Cameră 
în anul

Comentînd rezultatele aces
tor alegeri, France Presse 
scrie că „pentru prima oară 
în istoria Luxemburgului par
tidul socialist obține același 
număr de locuri ca partidul 
creștin-social, în timp ce co
muniștii își dublează numărul 
locurilor lor“. Agenția Reuter 
subliniază că noua repartizare 
a locurilor în Camera depu
taților „ar putea avea impor
tante consecințe politice, dată 
fiind orientarea spre stingă 
înregistrată în alegerile gu
vernamentale locale din toam
na trecută". Potrivit agenției, 
„Victoria socialiștilor ar pu
tea duce la formarea unui 
guvern de stînga fără social- 
creștini, care au deținut frî- 
nele puterii de aproape 45 de 
ani11.

din nou pe poziția

1958.

GENEVA 8 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței plenare de luni, a 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, a fost a- 
doptată ca 107 voturi pentru, 
nici unul contra și 9 abțineri, 
prima recomandare a Conferinței, 
aprobată anterior în comisii. A- 
ceastă recomandare • se adresează 
statelor dezvoltate din punct de 
vedere industrial, de a-și dubla 
ajutorul acordat țărilor în curs de 
dezvoltare, pînă la concurența u-

nui total de 10 miliarde dolari 
anual.

In ce privește repartizarea can
titativă a acestui ajutor se reco
mandă ca alocația minimală pen
tru fondul destinat să servească 
la ajutorarea țărilor în curs de 
dezvoltare să fie cît mai apropia
tă de 1 la sută din venitul na
ri anal al fiecăreia din țările in
dustrializate.

Delegația 
în favoarea

BUDAPESTA 8 (Corespon
dentul Agerpres A. Pop, trans
mite : •

Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, con
dusă de Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care face o vizită 
de prietenie in R. P. Ungară, 
a fost primită luni de Kăllai 
Gyula, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al guvernului re
voluționar muncitoresc țără
nesc, și Kishâzi Odon, vicepre
ședinte al Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare.

A fost de față și Vass Ist
vanne, președinta Adunării de 
Stat a R. P. Ungare.

Delegația romînă a fost în
soțită de Mihail Roșianu, am
basadorul R. P. Romîne la 
Budapesta.

In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația Marii Adunări 
Naționale a vizitat Combina
tul metalurgic Csepel. Csato 
Lâszlo, directorul general al 
combinatului, a prezentat oas
peților întreprinderea.

Seara, în clădirea Parlamen
tului, Vass Istvanne, președin
ta Adunării de Stat a R.P.U., 
a dat o recepție în cinstea de
legației Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne.

La recepție au participat: 
Biszku Bela, membru al Bi
roului
P.M.S.U.,
P.M.S.U., 
cretarul.

Politic al C.C. al 
secretar al C.C. al 
Kiss Katoly, sc- 
Consiliului Prezi

dențial al R. P. Ungare, 
dr.. Beresztoezy Miklos, și 
Polyac Janos, vicepreședinți 
ai Adunării de stat, Bu- 
g'ar Janosne, locțiitorul se
cretarului general al Consi
liului frontului popular pa
triotic, Bojti Janos și Szarka 
Karoly, adjuncți ai ministru
lui de externe, reprezentanți 
ai vieții publice. La recepția 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească au toas
tat Vass
Moisescu.

ROMA 8 (Agerpres). —
La 5 iunie 1964 a fost sem

nat Ia Roma protocolul comer
cial privind schimburile de 
mărfuri între R. P. Romînă și 
Italia pe anul 1964.

Protocolul prevede o crește
re a schimburilor cu circa 20 
la sută față de anul precedent 
și o lărgire a structurii schim
burilor. La exportul romînesc 
listele prevăd, în special: 
produse chimice, mașini-unel- 
te, instalații, produse siderur
gice, produse ale industriei 
lemnului, bunuri agroalimen- 
tare, iar la import : instalații, 
mașini , și utilaje,. produse si
derurgice, chimicale, fire și fi
bre textile, produse agroali- 
mentare.

R. P. Romîne a votat 
acestei recomandări.

Interogarea
DALLAS 8 (Agerpres). — La 7 

iunie, Earl Warreri, președintele 
comisiei prezidențiale, însărcinată 
cu anchetarea asasinatului pre
ședintelui Kennedy l-a interogat 
în celula sa timp de peste trei ore

Deschiderea tirqului

CE TOATE Greva
din

• 1600 operații Ș>

studenților
Columbia

de la Poznan

pe Jack' Ruby, asasinul lui Lee 
Oswald Harvey.

Este pentru prima oară cînd Un 
președinte al Curții supreme se 
deplasează în persoană pentru a 
interoga un condamnat. Depozi
ția lui Ruby, care a avut loc în 
prezența avocatului său, Joe Țo- 
nahill, a șerifului din Texas, a 
procurorului general Jim Bowie, 
nu a fost dată publicității, dar 
după cum relatează, agențiile dc 
presă, ea nu a aduș nici un ele
ment nou util anchetatorilor.

>nden-

BELGRAD 8 (Agerpres). — 
La 8 iunie 1964 au început 

la Belgrad lucrările celei de-a 
IV-a întîlniri a Comitetelor 
de colaborare balcanică. La a- 
ceastă întîlnire participă re
prezentanți ai comitetelor de 
colaborare balcanică din R. P. 
Bulgaria, Grecia, R.S.F. Iugo
slavia și R. P. Romînâ. De a-

Alegerile parțiale
din Turcia

semenea, participă și observa
tori din Cipru. Delegația 
romînă este compusă din 
Mihail Ghelmegeanu, pre
ședintele Comitetului romîn 
pentru colaborare șl înțelegere 
reciprocă între popoarele din 
Balcani, Octav Livezeanu, 
Sanda Rangheț șl Fejes Iuliu.

Președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a adresat 
participanților la întîlnire un 
mesaj de salut.

în seara aceleiași zile, M. 
Neoricici, președintele Scup- 
știnei orașului Belgrad, a ofe
rit o recepție în cinstea parti
cipanților la întîlnire.

ANKARA 8 (Agerpres). — Du
minică s-au desfășurat în Turcia 
alegeri parțiale pentru reînnoirea 
unui număr de 51 de locuri în 
Senat. Aproximativ 4 722 000 dc 
alegători din cele 26 de vilaiete 
ale țării au fost chemați să aleagă 
pe candidații prezentați de 
Partidul republican .al poporului, 
aflat la putere, Partidul dreptății, 
Partidul Turciei noi și Partidul 
național țărănesc. După cum 
transmite agenția France Presse, 
la alegeri s-au prezentat însă nu
mai aproxipiativ 58., la sută din. 

■■ totalul celor înscriși pe lițtele 
lectorale.

Potrivit ultimelor rezultate ofi- 
‘ dale, Partidul dreptății, aflat iu

opoziție, a marcat un net avans 
față de Partidul republican al 
poporului, condus de primul mi
nistru Ismet Inonil. Conform ci
frelor date publicității. Partidul 
dreptății dispune de aproape 30 de 
mandate din cele 51 pentru care 
s-au desfășurat alegerile. Partidul 
republican al poporului a obținut 
20 de locuri. O victorie impor
tantă a obținut Partidul dreptății 
în vilaietele Mus, Cozum și ls- 
parta. - *

Marii Tiwinși ai acestor alegeri 
.rămîn insa Partâăul Turciei noi și 
Partidul naționdlfyărănesc.

Rezultatele definitive ale ale
gerilor vor fi cunoscute abia 
miercuri.

CONSULTĂRILE

DE LA DELHI

Eminentul chirurg sovietic, 
praf. Evgheni Meșalkin, la
ureat al premiului Lenin, a 

făcut o mie și șase sute de ope
rații pe inimă și vase sanguine. 
El operează nu numai în clinica 
din orașul său natal, Novosibirsk, 
ci deseori se deplasează cu avionul 
la Barnaul, Irkutsk, Krasnoiarski 
Habarovsk, Tomsk, unde face ope
rații complicate și da consultații 
altor chirurgi. Ultimele sale ope
rații le-a făcut dincolo de Cercul 
Polar, în orașul minerilor, Norilsk. 
El a salvat viața a șapte bolnavi, 
din care și a doi copii. Deosebit 
'de periculoasă era situația lui 
Kostea Kulikov, în vîrstă de nouă 
ani. Trebuia înlăturat defectul sen
atului ‘ interventricular. O aseme- 
<nea operație pe inimă a cerut a- 
plicarea hipotermiei — răcirea 
treptată a organismului bolnavu
lui. Toți cei operați se simt a- 
cum bine. Opinia publică din 0- 
rașul de dincolo de Cercul Polar 
a hotărît să înscrie numele prof. 
Evgheni Meșalkin în Cartea de 0- 
noare a Norilskului.

mc îndelungată, . fizionomia 
manifestările, un profesor a în
cercat să vadă dacă poate ghici 
care e Asan și care Kaplan. I-a 
pus să-și schimbe de cîteva ori 
locurile în bănci, i-a urmărit a- 
tent, dar cînd i-a numit a dat greș. 

.La examene, de teamă să nu asculte 
pe unul și să pună, notă celuilalt, 
sînt ascultați de obicei amîndoi o 
dată, iar la sfîrșit sînt întrebați 
care și cum îl cheamă, luîndu-le 
de bună declarația lor. De altfel, cu 
toate că seamănă leit, se îmbracă 
și se comportă la fel, ei sînt doi 
studenți foarte 
.dată nu au abuzat 
tea înlocuirii unuia

BOGOTA 8 (Agerpres). — In 
orașele Barranquilla, Bucara- 
manga și alte orașe din Colum
bia a început o grevă a stu
denților. Greva, la care parti
cipă peste 20 de mii de stu- 
denți, a fost declarată în legă
tură cu campania de calomnii 
dezlănțuită de forțele reacțio
nare ale țării împotriva corpu
lui profesoral și a studenților.

Insemnâri

O Profesorul și gemenii

Soții Aden și Fabria Barati, 
din localitatea iugoslavă 
Kosovska Mitrovița, au doi 

băieți gemeni și doua fete așișde
rea. Băieții în vîrsiă de 22 de ani 
sînt studenți, iar fetele eleve. Bă
ieții seamănă atîț de mult unul cu 
altul, ca și fetele de altfel, îneît 
nici părinții nu reușesc să-i deo
sebească, cu atît mai puțin cuno- 
scuții și mai ales profesorii, ca- 
re-i confundă totdeauna, 
zi, după ce Je studiase

Intr-o 
atent, vre-

silitori și nicio- 
de posibilita- 
cu celălalt. Invitat si, totuși.

© Noi tipuri de televizoare

irma americană „Filko Cor. 
jj poration" a produs un nou 

tip de televizor adaptat 
pentru emisiunile, colorate.

O altă firmă — „General E- 
lectric" — urmează să producă 
în luna septembrie 1964 televi
zoare portative cu tranzistori, 
primul tip de acest gen în S.U.A. 
Ecranul acestui televizor va avea 
9 centimetri pătrați.

• Balenă neobișnuită

Vînătorii dc balene, de pe va
sul „Rianîi" au prins în O- 
ceanul Pacific un cetaceu 

de o mărime cu totul neobișnuită. 
După ce a fost ridicată, cu mare 
greutate pe bordul bazei plutitoare 
„Dalnii Vostok", balena uriașă a 
fost măsurată și cîntărită. Lungi
mea ei atinge aproape 30 metri, 
iar greutatea 135 tone.

I

neinvitat...

jheorghița. 
în pre- 

a invitați- 
ian deschi-

sel a văzut re

este al

pui dinșaselea

întreaga lume 
care s-a născut

ologică din Ba

treilea

gorilei

la". El

La Londra, în toiul pregătirilor 
pentru conferința primilor mini
ștri ai țărilor Commonwealth-ului 
s-a ivit o încurcătură: Rhodesiei 
de sud să-i fie expediată obișnuita 
invitație sau să i se refuze guver
nului de la Salisbury participa
rea la -reuniune? Organizatorii 
britanici trebuiau să fie atenți la 
ceea ce gîndesc partenerii afro- 
asiatici. Atitudinea lor de denun
țare a rasismului promovat la Sa
lisbury trebuia menajată. Dar cal
culele politice aveau în vedere și 
necesitatea dc a evita' o ruptură 
cu guvernul sud-rhodesian. Găsi
rea unei soluții n-a fost lesni
cioasă. Un veritabil slalom 'diplo
matic a trebuit practicai în cău
tarea unei formule acceptabile. 
Evaluînd pozițiile, oficialitățile 
engleze au'hotărît să nu invite 
Rhodesia de sud la conferință.- O 
absență care, probabil, nu-va pro
duce regrete. Insă, anunță agen
ția „REUTER", cu referire la sur
se autorizate, 
sud-rhodesian 7 
viziteze Londra la o dată pe care 
o pirate' alege: -î

lor. a avut Ioc Ia 
derca festivă a cel 
Tîrg jntemaponaL 
au participat Wladi 
prim-secretar a 
Jozef Cyrankie 
Consiliului de 
Polone, și alți 
R. P. Polone. In 
participă 54 de ț 
continente. Sînt 
mâr de 19 deîi 
peste hotare.

Din partea R.
cipă o delegație condusă de Bu
jor Almâjan. ministrul nunelor și 
energiei electrice.

R. P. Romînă participă la acest 
Tîrg cu un oficiu de informații 
tehnice și comerciale.

In cursul zilei, oficiul R. P. Ro- 
a fost vizitat de conducăto

rii de partid și de stat polonezi 
partidpanți la deschiderea tîrgu
lui. Ei au fost ratimpinați de Bu
jor Almâjan, 
gației romîne, 
ambasadorul 
R. P. Pol 
consilier 
soane.

de-al 33-lea 
a deschidere 
iw Gomulka, 

il CC al P.M.U.P.. 
,cz, președinte al 
liniștii al R. P- 
conducători ai 
acest an, la Tîrg 
ăn din cele cinci 
prezente un nu- 
igații oficiale dc

P. Romine parti-

mi

La Grădina zo

cent lumina zi-

pui al 

„Achil-

în captivitate

primul ministru 
a fost' invitat să

o poate' alege: înainte sau după 
conferința țărilor Commonwealth- 
ului. Mai mult, s-au -promis cu 
acest prilej și discuții privind vii
torul constituțional ăl Rhodesiei 
de sud.

Printre diriguitorii de la Salis
bury decizia britanică a produs 
amărăciune. Pfetnierul lan Smith, 
coleg de idei cu Verwoerd, a vor
bit despre „decepția" sa și a emis 
reproșuri în sensul încălcării a 
ceea ce el a denumit „spiritul 
Commonweal th -ului “.

Iar, deocamdată, n-a dat nici un 
răspuns invitației de a se deplasa 
la Londra. Jignit, flutură amenin
țări...

Dosarul sud-rhodesian rămîne, 
cel puțin pentru moment, com
plicat la maximum. Problema- 
cheie este aceea a atitudinii pe 
care Anglia o va adopta față de 
viitorul acestei țări în care lo
cuiesc 3 500 000 africani și 230.000 
albi. Pot fi nesocotite 
și interesele vitale 
3 500 000 de negri ?

existența 
ale celor

E. O.

conducătorul dele- 
Gh. Diaconescu, 

R. P. Romîne în 
mâ. de Nicolae Suciu, 
comercial, și alte per- SEUL : Aspect de la una din recentele demonstrații studențe ști atacată de poliția sud-co- 

reeană

p e scurt»;Pe scurt
GENEVA. — După o între

rupere de șase săptămîni, la 
Palatul Națiunilor din Gene
va se reiau astăzi (marți) lu
crările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. După 
cum se știe, la lucrări partici
pă reprezentanții Republicii 
Arabe Unite. Birmaniei, Bra
ziliei, R. P. Bulgaria, Canadei, • 
R. S. Cehoslovace, Etiopiei, In
diei, Italiei. Marii Britanii, 
Mexicului. Nigeriei, Ri P. Po
lone, R. P. Romîne, S.U.A., 
Suediei și Uniunii Sovietice.

întreruperea sesiunii la 
sfîrșitul lunii aprilie s-a hotă- 
rît în vederea acordării unui 
răgaz țărilor participante pen
tru studierea propunerilor fă
cute și desfășurarea de consul
tări.

în vederea reluării lucrări
lor, la Geneva au sosit șefi ai 
delegațiilor țărilor participan
te.

Prima ședință a fost fixată 
pentru după-amiaza zilei de 
azi și va fi prezidată de Cor
reia de Lago (Brazilia).

ne privind convocarea unei reu
niuni în Elveția care să ia în dis
cuție problema Laosului. Potrivit 
acestei propuneri, la reuniune sînt 
invitați să participe reprezentanții 
Pploniei, Canadei; și Indiei, ca 
membri ai Comisiei internaționale 
de supraveghere și control stabi
lită prin acordurile de la Geneva, 
U.R.S.S. și Marii Britanii, în cali
tate de copreședinți ai conferinței 
do la Geneva pentru Laos, și re
prezentanții ' celor trei părți lao- 
țierie. • ■

Greva argaților, 
dijmașilor și arendașilor 

din Italia

ROMA. —' La chemarea Confe
derației Generale a Muncii din 
Italia, două milioane de argați, 
dijmași și arendași au declarat 

■ luni o grevă de 24 de ore. Greviș
tii urmăresc ca prin această acțiu- 

. ne să determine Uniunea marilor 
moșieri să înceapă tratative pri
vind încheierea unui contract de 
muncă pe plan național cu argații 
și să continue tratativele între
rupte cu dijmașii și arendașii pri
vind un contract similar.

Ceremonia 
de la Allahabad

tre-DELHI. — Luni dimineață, 
nul special care a transportat urna 
cu .cenușa fostului prim ministru 
indian, J. Nehru, a sosit la Alla
habad, orașul natal al defunctului. 
De la gară, un cortegiu de cîteva 
sute de mii de oameni au urmat 
urna. La amiază, a avut loc cere
monia imersiunii urnei cu cenușa 
lui J. Nehru, potrivit dorinței ex
primate de el in testamentul său, 
la confluența 
ale Indiei — 
rasvati.

celor trei mari fluvii 
Gange, Jumna și Să-

— Un purtător deNICOSM.
cuvînt al O.N.U. în Cipru a făcut 
cunoscut luni că maiorul britanic 
Edward Macey, care îndeplinea 
funcția de ofițer de legătură între 
Comandamentul O.N.U. și vice
președintele Kuciuk, precum și 
șoferul său, au fost dați dispăruți, 
în prezent continuă . cercetările 
pentru găsirea, lor.

5 000 000 lire. Folosirea muncii co
piilor care se practica pe scară 
largă de către feudalii din Zanzi
bar, a fost interzisă, iar cei care 
nu se vor supune acestei preve
deri, vor fi pasibili de pedepse 
aspre.

P.S.D. sprijină 
candidatura lui Liibkc

BONN. — Agenția Reuter infor
mează ca Partidul social-democrat 
din Germania, aflat în opoziție, a 
hotărît să sprijine realegerea pre
ședintelui R.F.G. — Henrich Lubke 
pe o nouă perioadă de cinci ani. 
Hotărîrea a fost luată în urjna 
ținui vot secret care a avut loc în 
Consiliul partidului, Comisia de 
control și Comitetul executiv al 
partidului. Realegerea lui Liibkc a 
fost propusă de Uniunea creștin- 
democrată, în ciuda opoziției Parti
dului liber-democrat aflat împreu
nă cu acesta in coaliția guverna
mentală. Alegerile vor avea loc 
luna viitoare, be pare că la ale
geri va participa și candidatul 
Partidului liber-democrat, Ewald 
Bucher, ministru al Justiției în gu
vernul de ia Bonn.

PARIS. — în sala „Grand Pa
lais de Paris41 s-a deschis expo
ziția internațională de filatelie 
„Philatec 1964”, la care țara noa
stră este prezentă cu un număr de 
6 mari panouri cu timbre romî- 
nești.

VIENTIANE. — Agenția Reuter 
anunță că un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe a declarat 
că guvernul britanic a comunicat 
oficial prințului Suvanna Fumma că 
a acceptat propunerea R. P. Polo-

VARȘOVIA. — Agenția P.A.P 
, anunță că la invitația ministrului 
■ comunicațiilor al R. P. Polone, 
între 5 și 7 iunie s-a aflat la Var
șovia 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 
oficial al președintelui Johnson. 
Ministrul american a fost primit 
de J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, de E. 
Ochab, vicepreședinte al Consi
liului de Stat și a avut o convor
bire cu W. Trampezynski, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Polone.

ZANZIBAR. — Luînd cuvîntul 
în cadrul unei reuniuni do tineret, 
Abâid Karume, prim-vicepreședin- 
tele Republicii Unite Tanganica și 
Zanzibar, a declarat la 8 iunie că 
în cursul acestei luni va fi dat pu
blicității planul trienal de dezvol
tare economică a țării. în cadrul a- 
cestei perioade, a spus Karume, în 
Zanzibar vor fi construite 19 uzine, 
care vor contribui la valorificarea 
marilor resurse naturale ale țării. 
Totodată, planul prevede măsuri 
importante în ce privește educația 
si învățământul, pentru care se va 
aloca o sumă de aproximativ

Petiția unor universitari 
sud-airlcani

CAPETOWN. — 431 de proiesori 
și lectori universitari din Republi
ca Sud-Africană au adresat minis
trului justiției, Vorster, o petiție 
în care arată că legea cu privire 
la detențiunea pe timp de 90 de 
zile a oricărei persoane bănuite 
de lipsă de respect față de guvern 
„este incompatibila cu orice prin
cipii democratice". Universitarii 
sud-africani au cerut guvernului să 
renunțe la intenția de a cere par
lamentului să prelungească vala-
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DELHI. — Duminică seara s-au 
încheiat la Delhi convorbirile în
tre Lal Bahadur Shastri, însărci
nat cu constituirea noului gu
vern indian, și principalii condu
cători ai partidului Congresul Na
țional Indian cu priyire U com
ponența cabinetului. Noul" guvern 
va cuprinde, potnWr'imbr «surse 
informate citate de agenția France 
Presse, 18 sau 19 persoane. Func

ția de ministru al afacerilor ex
terne, deținută timp de mulți ani 
de Jawaharlal Nehru, va fi în
credințată fiicei acestuia, Indira 
Gandhi. O serie de personalități, 
care nu au făcut parte din gu
vern în cursul ultimului an, vor 
fi incluse din nou în componența 
cabinetului.

Comerțul exterior
cehoslovac

PRAGA 8 , (Agerpres). — 
C.T.K. transmite: Volumul 
exportului cehoslovac a cres
cut pe primul trimestru al a- 
nului în curs, în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut, cu peste 20 la sută.

Cehoslovacia a exportat în 
această perioadă către țările 
capitaliste cu 30 la sută mai 
mult, iar către țările socialis
te cu 20 la sută mai mult de
cît în perioada corespunză
toare a anului trecut.

Și importul cehoslovac a 
înregistrat o tendință de creș
tere. în comparație cu primul 
trimestru al anului 1963, din 
țările socialiste s-au importat 
cu 14 la sută mai multe măr
furi, iar din țările capitalisto 
cu 38 la sută mai multe.

bilitatea acestei legi, care expiră 
la sfîrșitul lunii iunie.

DAR-ES-SALAM. — Ziarul gu
vernamental „The Nationalist" a 
anunțat că guvernul Republicii 
Unite Tanganica și Zanzibar va 
recunoaște în curînd guvernul 
angolez în exil, condus de Rober
to Holden. Astfel, numărul țări
lor care au recunoscut acest gu
vern se ridică la 15, printre a- 
cestea numărîndu-se Algeria, 
Marocul, Ghana, Republica Ciad 
și altele.

Sărbătoarea națională a 
Suediei

STOCKHOLM. — Pe stadionul 
din Stockholm a avut loc la 6 iu
nie o festivitate în legătură cu 
sărbătoarea națională a Suediei — 
Ziua drapelului. Miile de partici
pant au tost salutați de regele 
Gustaf al VI-lea al Suediei. Au fost 
de față numeroase persoane oficia
le, precum și șefi ai reprezentan
țelor diplomatice acreditați la 
Stockholm.

Furtunâ în Austria

VIENA. — Asupra regiunilor 
centrale ale Austriei s-a abătut o 
puternică furtună, urmată de ploi 
torențiale. In regiunea riului Wa
chau au fost întrerupte comunica
țiile telefonice și traficul feroviar. 
Șoseaua dintre localitățile Rossatz 
și Rossazbach a fost acoperită de 
un strat de apă, care a atins gro
simea de o jumătate de metru. 
Multe orașe, numeroase locuințe 
au fost inundate. Furtuna a prici
nuit daune considerabile viilor și 
pomilor fructiferi.


