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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID I
.... ! ' --------- •---------------------- I

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA IAȘI !
A doua zi a vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași începe sub lumina unui soare strălucitor, care aurește cele șapte coline pe care se află așezată vechea cetate de scaun, cupolele monumentelor istorice, siluetele verticalelor de beton și sticlă din noile cartiere. De la Bucium, de pe dealul Cetățuia, de la Repedea se vede panorama largă a lașului înnoit, miile de steaguri care-1 împodobesc festiv.Ora 9. Oaspeții se îndreaptă spre Muzeul Unirii, fosta reședință domnească a lui Cuza- Vodă pînă la 1862, monument istoric al unei epoci de strălucită afirmare națională, locul de unde au răsunat biruitor versurile celebrului cîntec : „Hai să dăm mînă cu mînă / Cei cu inima română / Să-n- vîrtim hora frăției / Pe pă- mîntul României“.Prin fața oaspeților, care parcurg cu atenție numeroasele săli ale muzeului, se perindă prețioase mărturii și documente, chipurile unioniști- lor, ale deputaților pontași în divanul ad-hoc, intre care desigur Moș Ion Roată, figurile marilor bărbați ai epocii — Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălnicea- nu, Vasile Alecsandri, Ana- stase Panu, Costache Negri, C. A. Rosetti, frații Golești, Gh. Magheru, ale tuturor acelora care prin lupta și simțirea lor generoasă au contribuit la făurirea României u- nite și neatîrnate. Din pergamente și acte străvechi, din mărturii și fapte ale domnilor și cărturarilor acestui pămînt, reiese cu elocvență că ideea unității de neam și de limbă— năzuință a întregului popor— s-a dezvoltat în Moldova', Țara Românească și Transilvania din timpuri vechi. „Pohta ce am pohtit... unirea Transilvaniei, Moldovei și a Țării Ro- mînești“ — este un act de temelie, scris de mîna lui Vodă Mihai Viteazu — înfăptuitor al primei unități naționale — în fața căruia oaspeții se o- presc. Ideea unității naționale străbate și din alte documente expuse în muzee, cronici ale lui Miron Costin și Neculce, scrieri ale lui Constantin Can- tacuzino și Dimitrie Cantemir, cristalizîndu-se pe deplin în programul pașoptiștilor: „...sîntem același popor, omogen, identic ca nici un altul, pentru că avem același început, același nume, aceeași limbă, aceeași religie, aceeași istorie, aceeași civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în trecut, același viitoriu de asigurat și în sfîrșit aceeași misie de împlinit...“Exponatele — documente, fotocopii, gravuri, tablouri, o- biecte — compun un impresionant film al nădejdilor și luptei de secole, mfățișînd amplu mai ales momentul istoric al Unirii de la 1859. Cele două urne ale divanului ad- hoc, tronul de domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza, mobilierul, costumele, obiectele care au aparținut marilor bărbați ai Unirii evocă tulburător atmosfera acelor vremi, romantismul generos al epocii și al oamenilor care au reprezentat-o.— Este important, remarca tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind bună organizare a a- cestei instituții ieșene, ca muzeul să se dezvolte în continuare, să achiziționeze noi mărturii și documente, pentru a pune în valoare și mai bine amploarea tuturor etapelor luptei poporului nostru pentru unitatea națională, pentru făurirea unui stat unitar și independent. Secretarul general al C.C. al partidului îi sfătuiește pe cercetătorii muzeului să nu omită nimic, nici o mărturie și nici un document care ar putea contribui la punerea în lumină a adevărului istoric privind revoluția de la 1848 și Unirea, precum și poziția marilor puteri europene și a diferitelor categorii sociale din Țările Române față de aceste momente de răscruce din istoria poporului nostru. Referindu-se la respectarea pe care o datorăm trecutului de vitejie și afirmare, tradițiilor glorioase ale poporului român, tovarășul Ceaușescu a insistat ca muzeele regionale din întreaga țară să re-

In lata machetei în reliet a lașujwLa Palatul culturi'.

onoare a mu-au scris :
țării. Gîndurile, și năzuințele lor astăzi înfăptuire și deplină în Repu-

Muzeul se i culturii, Unirii, îndreaptă , a cărui

prezinte, alături de mărturiile locale, o oglindă în Muzeului de dului revoluționare din România.în cartea de zeului oaspeții„Am vizitat cu mult interes Muzeul Unirii care înfățișează în imagini emoționante lupta înaintașilor noștri, înflăcărați patrioți pentru unire, pentru libertate și independența idealurile au devenit trainică blica Socialistă România. Felicităm pe organizatorii acestui interesant și de seamă muzeu“....Părăsind conducătorii spre Palatul siluetă majestuoasă a devenit un adevărat simbol al lașului. Imaginea orașului se găsește aici redusă la scara unei machete în relief. în fața machetei au loc discuții cu reprezentanții organelor locale și ai unor ministere despre perspectivele dezvoltării orașului. Sînt prezentate zeci de schițe de sistematizare și tablouri statistice, care ilustrează sobru reîntinerirea lașului, înflorirea lui la dimensiunile unui mare oraș socialist. Reiese grija pentru punerea în valoare a vechilor monumente istorice și arhitectonice, păstrarea atmosferei specifice pline de pitoresc a lașului. Oaspeții se interesează de viitoarele construcții consacrate dezvoltării industriale a orașului. Secretarul general al C.C. al P.C.R. invită pe reprezentanții ministerelor să prezinte pe machetă locul de amplasare și caracteristicile tehnice principale ale fiecărei unități.dăm întâi spune Ceaușescu. ministrului

mic a istorie a Parti- Comunist, a mișcării și democratice

cuvîntul tovarășul Prim-ad- chimiei,— Să chimiei, Nicolae junctul Ion Velea, înfățișează proiectele. Unul dintre acestea vizează extinderea actualei fabrici de mase plastice. Sporul de producție scontat se va cifra la 12-14 000 tone. Prin aceleași prefaceri va trece și fabrica de antibiotice. Obiectivul principal al chimiei îl va constitui însă noua uzină de terilenă, produs care înlocuiește lina.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de rezultatul studierii comparative a eficacității construirii întreprinderii — la Săvinești sau la Iași — în funcție de avantajele pe care le oferă unul sau altul din amplasamente. Urmează să se analizeze din nou, comparativ, toate aspectele celor două variante.— Se pot face economii importante și sînt convins că dumneavoastră, specialiștii din Iași, vă veți strădui să reduceți volumul investițiilor — subliniază tovarășul Nicolae

zo- în- de

Ceaușescu, adresîndu-se academicianului Cristofor Simio- nescu.— De pe acum s-au făcut propuneri judicioase în această direcție, răspunde președintele filialei Academiei, citind cifre edificatoare din studiul alcătuit de oameni de știință ieșeni.Referindu-se la partea nei industriale rezervate treprinderilor de bunuri consum, Nicolae Popa, adjunct al ministrului industriei ușoare, prezintă viitoarea țesătorie de mătase și face cunoscut punctul de vedere al ministe- rului și organelor locale, potrivit căruia ar fi indicată realizarea unei fabrici de tricotaje din fire de mătase și blănuri artificiale la Pașcani și nu la Iași, cum se prevăzuse inițial. în această ordine de idei tovarășii Nicolae Ceaușescu și Emil Bodnaraș se interesează de disponibilitățile de forțe de muncă existente.Informînd despre extinderea actualei uzine metalurgice, ministrul industriei metalurgice, Ion Marinescu, subliniază că sporul de producție prevăzut va fi asigurat în spațiul existent unde, printr-o mai bună organizare, se vor da în exploatare noi instalații de țevi sudate și profile îndoite.Intervenția celorlalți specialiști completează tabloul perspectivelor pe care le deschide cincinalul industriei ieșene. Așa cum subliniază cu mîndrie gazdele, în Iași vor fi prezente aproape toate ramurile industriale. (Continuare in pag.- a Ill-a)

Ieșenii ii intimpină călduros pe conducătorii de partid și de stat

...Ora 11. Gazde sînt acum locatarii noilor cartiere Dimitrie Cantemir, Nicolina — Socola. Fațadele zecilor de blocuri împodobite cu covoare, sutele de oameni ieșiți la balcoane și la ferestre, dau vizitei un cadru sărbătoresc. Ieșenii îi întîmpină apoi călduros pe conducătorii de partid și de stat în drumul spre noua zonă industrială a orașului. La intrarea în uzina metalurgică — pilon al industriei ieșene — oaspeții sînt salutați de tovarășii Ion Sălă- jan, directorul întreprinderii, de reprezentanți ai organizației de partid și comitetului sindical, de numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni. Conducătorii de partid și de stat vizitează uzina, intere- sîndu-se de desfășurarea procesului tehnologic al celor trei linii de țevi sudate, al noii linii de profile îndoite, intrată recent în funcțiune. Sub bolțile uriașei hale se aud acordurile grave ale simfoniei metalului. De aici spre uzinele și șantierele țării, precum și peste hotare au pornit — de cînd s-a început producția și pînă în prezent — peste 53 milioane metri liniari de țeavă, în circa 300 de tipuri și dimensiuni. Producția anului acesta va fi de două ori și jumătate mai mare decît în 1964, primul an de funcționare — reprezentând circa 16 la sută din întreaga cantitate de țevi fabricate în țara noastră. în cursul vizitei, muncitorii salută țire pe oaspeți,buchete de flori. Tovarășulcu însufle- oferindu-Ie
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Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători răspund cu căldură manifestărilor de dragoste ale oamenilor muncii.Luîndu-și rămas bun de la entuziaștii metalurgiști ieșeni, secretarul general al C.C. al partidului apreciază realizările obținute de muncitorii, inginerii și tehnicienii acestei întreprinderi, recomandînd colectivului, conducerii sale, precum și ministerului de resort, o grijă mai susținută pentru utilizarea judicioasă a spațiului și capacităților de producție, pentru gospodărirea atentă a mijloacelor investite, pentru îmbunătățirea continuă a indicilor calitativi ai produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită harnicul colectiv ieșean, urîndu-i tot mai mari succese în activitatea viitoare....Coloana de mașini străbate în continuare zona industrială a orașului. în dreptul centralei de termoficare și a uzinei de prelucrare a maselor plastice oaspeții fac un popas. In fața unei planșe se discută despre amplasarea viitoarei țesătorii de mătase și a fabricii de mase poliesterice. Conducătorii studiază proiectul noilor construcții și fac recomandări în privința soluțiilor de realizare a viitoarelor o- biective.Oaspeții trec apoi prin cartierul Tudor Vladimirescu, urcă cornișa Tătărașului, străbătând un nou microraion a- flat în construcție. întîmpinați pretutindeni de entuziasmul locuitorilor, parcurg străzi vechi și noi ale lașului și coboară dealul Păcurarilor spre Mircești.De-a lungul traseului de peste 60 km, conducătorii au fost salutați de mii de țărani cooperatori din Lețcani, Po- du Uoaie, Bălțați, Tg. Frumos, cu nespusă dragoste. Ei le-au ieșit în întâmpinare cu tradiționala pîine și sare, cu vin și plăcinte moldovenești.După ce străbate pădurea de stejari de la Strunga, șoseaua șerpuiește peste coline molcome de deal și coboară spre Lunca Șiretului, în peisajul descris atât de sugestiv în pastelurile lui Alecsandri.Stejari bătrîni, cîmpuri mănoase mărginite în zare de sălcii și fagi, priveliști calme pline de poezie și visare vestesc apropierea de Mircești.întregul sat a îmbrăcat haine de sărbătoare. Pretutindeni flutură steaguri roșii și tricolore, scînteie în soare culorile vesele ale scoarțelor românești, care împodobesc gardurile și casele. Locuitorii din Mircești și din satele vecine îi întîmpină pe conducătorii de partid și de stat cu brațele pline de florile culese din Lunca Șiretului. Mașinile trec încet prin- tr-un adevărat culoar viu, sub o ploaie de flori. Răsună ura- le și ovații, cuvinte de salut în cinstea Partidului Comunist Român.în fața casei în care Vasile Alecsandri și-a trăit cea mai mare parte a vieții, oaspeții

Pînă la jumătatea lunii mai, regiunea Maramureș înregistra printre rezultatele sale mai deosebite, executarea lucrărilor la ordinea zilei la cultura sfeclei de zahăr în proporție de 81 la sută.Din cele 3 505 hectare cultivate cu această plantă pe terenurile cooperativelor agricole din regiune, fuseseră efectuate lucrările pe aproape 2 850 hectare. în același timp, însă, la floarea-soarelui și la cartofi nu se pu-

încăperea în a trăit și și-a scris ope- marele poet, care și-a talentul, întreaga for- creatoare în slujba

sînt întâmpinați de președintele Sfatului popular comunal, Constantin Vrabie, care urează cuvinte fierbinți de bun venit. Potrivit datinei, li se o- feră oaspeților pîine și sare și vin din ulcele de lut înflorate. Străbătând parcul cu arbori seculari, conducătorii se îndreaptă spre muzeu. Școlarii din Mircești se apropie și le oferă buchete de flori, cravate, insigne pionierești, îi îmbrățișează. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători trec pragul ușii scunde, pătrunzînd în care rele pus țăpoporului, a năzuințelor sale scumpe de libertate și progres. Documentele evocă bogata activitate creatoare a lui Vasile Alecsandri, patriotismul său fierbinte, rolul de seamă pe care l-a jucat personalitatea sa în viața social-politică și culturală a României în a doua jumătate a veacului trecut. Fotografii, manuscrise, tipărituri, scrisori, ilustrează trainica sa prietenie cu Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, C. Ne- gruzzi, atestă înflăcărarea cu care poetul a participat la revoluția din 1848, la înfăptuirea Unirii Principatelor Române. Se conturează clar rolul important pe care l-a avut Alecsandri în afirmarea poeziei populare, în circuitul valorilor artistice universale, pe meleagurile țării noastre în întemeierea teatrului și făurirea limbii noastre literare, în înflorirea culturii românești și în afirmarea ei peste hotare. Conducătorii străbat încăperile care păstrează mobilele originale, numeroase obiecte și cărți care au aparținut poetului. Oaspeții se îndreaptă apoi spre mausoleul din parc, unde, acoperit de o lespede de marmură albă, se află mor- mîntul poetului. La încheierea vizitei, oaspeții scriu în cartea de onoare: „Cu profunde emoții am vizitat casa bardului de la Mircești, luptător și patriot pașoptist, cărturar înaintat și făurar de seamă al limbii românești, poetul ce-a cîntat cu adîncă și generoasă simțire „Deșteptarea României“, exprimînd în stihuri înflăcărate visul de unire al întregului popor român, idealurile de neatîrnare și propășire, care își găsesc astăzi împlinire în patria noastră socialistă“.în curtea vastă, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de mii și mii de oameni dornici să-și exprime căldura simțămintelor de nețărmurită dragoste și încredere în Partidul Comunist Român, continuatorul nobilelor tradiții ale celor ce au luptat pentru apărarea unității și demnității naționale, pentru libertate și progres.
MIRCEA MOARCĂȘ 
PAUL DIACONESCU 

VICTOR BÎRLĂDEANU 

tea vorbi de întreținerea culturilor decît pe 25—28 la sută din totalul suprafețelor însă- mînțate, iar Ia porumb, lucrările erau abia într-un început neconvingător : doar 3 la< suiă dintr-o suprafață de aproape 59 000 hectare.Timpul optim este cel care impune de fiecare dată urgentarea lucrărilor. Dar în vreme ce țăranii cooperatori din unele comune se supun necondiționat a- cestei legi a a- grotehnicii, că- utînd să aibă un folos din fiecare zi prielnică, în altele se amînă nejustificat intensificarea ritmului, sperîn- du-se mereu că ziua următoare va fi poate mai bună.Exemplele a două raioane vecine, Cărei și Satu Mare, care au condiții climatice asemănătoare, sînt aproape egale ca întindere, dar înregistrează rezultate diferite, sînt cit se poate de concludente.în raionul Cărei, de pildă, prima jumătate a lunii mai s-a încheiat cu rezultate pe măsura așteptărilor. Pe suprafața însămînțată cu sfeclă de zahăr prașila I era efectuată aproape în întregime, iar la cartof și floarea-soarelui lucrările de întreținere depășesc jumătate din suprafață.Tinerii mecanizatori de la S.M.T. Tășnad și Cărei, care s-au situat în primăvara aceasta pe primele locuri din regiune, nu se dezmint nici în aceste zile : lucrările efectuate de ei primesc de cele

Tinărul Damian Butnarii, din secția sculerie a Uzinelor „Gri- 
vi(a roșie" aspiră la titlul de fruntaș. El iși depășește in lie- 

care lună sarcinile de plan cu 20—25 la sută

A CITI,
A RECITI

de ȘTEFAN IUKEȘ ________ .
Casa nu știe, nu bănu

iește ce se petrece în acea
stă clipă. Dacă ar ști, dacă 
ar bănui, cred că o mare 
și solemnă tăcere i-ar în
vălui cele șapte etaje; lu
mea ar păși în vîrful pi
cioarelor. Dar poftim : o 
vecină a scos pe balcon niș
te carpete și le scutură so
nor de praf cu bătătorul, în 
alt balcon doi bărbați joacă 
table scoțînd exclamații de 
ciudă ori de satisfacție, o 
tînără pereche poartă, în 
bucătăria cu fereastra des- 
:hisă, o discuție 
acută în con
tradictoriu, ci
neva t 
ușa de 
în sfîrșit curtea 
e plină de copii, 
cu mingi mari 
și mici, patine 
cu rotile, bici-

trîntește
ia mt,
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clete cu sonerii, pistoale cu 
pocnitori. Vacarm! Totul și toate pentru că nimeni 
n-are habar că undeva, la 
scara D, apartamentul 28, 
un anume Alexandru are, 
tocmai în acest moment, 
prima sa întîlnire, memo
rabila sa întîlnire dintîi cu 
numitul William, Shakes
peare.

Intre băiețașul de nouă 
ani și jumătate, pe de o 
parte, și faimosul personaj 
în vîrstă de 52 ani plus pri
mele 350 leaturi de nemu
rire, pe de altă parte, s-a 

T E L E G RAM Ă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Comitetului Central al P.C.R.
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România BucureștiDragi tovarăși,Permiteți-mi ca în numele poporului bulgar, al guvernului Republicii Populare Bulgaria și al meu personal să vă transmit dv. și poporului frate român cele mai cordiale mulțumiri pentru compasiunea profundă exprimată în țesătură cu pierderile umane și materiale cauzate de inundațiile, din apropierea orașului Vrața.

TODOR JIVKOV, y 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar. 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

mai multe ori calificativul „foarte bine“.De asemenea, prășitul porumbului cunoaște de la o si la alta un ritm mereu ma intens. Cooperatorii din cor muna Berveni, care au intrat în lan cu 6 rotative imediat după ce porumbul a răsărit, au prășit de acum peste 300 de hectare. La sfecla de zahăr, după ce s-a terminat prașila I pe întreaga suprafață, s-a exe
TIMP
OPTIM

cutat și cea de a doua prașila pe 150 de hectare.Exemple asemănătoare se pot întîlni la Mihăileni, Sta- nislău — care au terminat prima prașilă la floarea-soarelui, Urziceni, Tiream, Pe- trești și altele.în raionul Satu Mare în schimb, întreținerea culturilor se desfășoară cu încetineală inexplicabilă. Pînă la data de mai sus, sfecla de zahăr fusese prășită doar în proporție de 60 la sută (deși suprafața însămînțată e numai de 850 hectare, nu de 2 500 ca în raionul Cărei). De asemenea, din cele 4 200 hectare pe care s-a cultivat floarea-soa-
D. MATALĂ 

corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiunea 

Maramureș
(Continuare in pag. a II-a)

Foto: O. PLEC AN 

interpus cu acest prilej o 
carte: „Povestiri DUPĂ piesele lui Shakespeare“. 
Domnul Alexandru, lecto
rul cu pantaloni scurți, ia 
cunoștință de galaxia în 
care va călători toată viața, 
deocamdată cu ajutorul 
unui fel de ghid literar, 
modest dar bun. Nu, doam
ne ferește, un ,,reader di- 
gest", o pilulă rezumativă, 
ci o povestire aparte, cu 
propriile sale legi poetice, 
îi conduce fantezia pe stră
zile Veronei ori sub bolțile 

castelului Elsenor, în hăți
șurile pădurii Arderi ori în 
fortăreața cetății Ciprului, 
în decorurile de ațîtea ori 
schimbate, viața, plină de 
gesturi extreme, de întâm
plări extraordinare, de 
spectacule fabuloase, are ce 
spune și unui școlar de-a- 
bia în clasa a IlI-a.

Și, într-adevăr, fruntea 
aceasta boltită, de copil, pe 
care neobservat o privesc 
de. un ceas întreg, e oglinda 
emoției pure, străină de

(Continuare in pag. a ll-a)



3. FOLCLORUL ȘI CREAȚIA
COMPOZITORILOR

Ascultați oricare fragment 
din rapsodiile lui Enescu. Ni
meni dintre noi, ascultând a- 
ceastă muzică nu se poate să 
nu se gîndească la minunatele 
cîntece populare românești, la 
măiestria cu care George E- 
nescu a surprins pe portative, 
cu ajutorul acestor intonații 
populare, crîmpeie din sufle
tul poporului român.

Dar nu numai Enescu a 
contopit în muzica sa creația 
poporului său, nu numai Enes
cu a adus izvoarele muzicii 
populare în albia minunatului 
fluviu al creației simfonice.

Multe din marile creații 
muzicale, incepînd de la mi
niaturile preclasice italiene la 
lucrările lui Haendel și Haydn, 
Liszt și Mussorgski, Smetana și Dvorak, Rossini și Schu- 
bert, pînă la sonatele lui Enes
cu și simfoniile lui Sibelius 
sînt împlîntate în glia artisti
că a popoarelor, sînt legate 
mai mult sau mai puțin de 
seva cîntecului popular. („Fie
care cîntec popular — scria 
Bartok —■ este modelul au
tentic al perfecțiunii artistice 
de cel mai înalt grad. în mic, 
îl consider o capodoperă tot 
atât de mare pe cit este în lu
mea formelor mari o fugă de 
Bach sau o sonată de Mozart. 
O astfel de melodie este 
exemplul clasic al expresiei 
de inegalabilă concentrare ă 
gîndirii muzicale, de evitare 
a tot ceea ce ar putea fi în- 
tr-însa de prisos“).

Folclorul a contribuit sub
stanțial la nașterea marilor 
forme muzicale, la dezvolta
rea mijloacelor de expresie ale 
muzicii simfonice. Decenii în 

au 
Și

șir, dansurile populare 
stat la baza unor genuri 
forme muzicale. în secolele 16 și 17 suita — pe care s-au în
temeiat apoi toate formele 
muzicii simfonice — era o în
șiruire de dansuri populare 
aparținînd celor mai diferite 
popoare europene (Pavana, 
Sarabanda, Giga, Siciliana, Ta- 
rantella, Rondo-ul, Lăndlerul 
etc.).

în secolul 19, un nou val de 
dansuri populare au pătruns 
în creația simfonică, odată cu 
creația marilor reprezentanți 
ai școlilor naționale. Să ne a- 
mintim numai de polonezele 
lui Chopin, „Ceardașul" lui 
Liszt, „Gopakul“ lui Mus
sorgski.

în veacul nostru, cîntecul 
popular a hrănit din plin cu 
bogăția sa de idei muzicale 
creațiile marilor reprezentanți 
ai noilor școli naționale (Stra- 
winski într-o primă perioadă 
a activității sale, Janacek, 
Bartok, Enescu, Szymanovski, 
De Falia, Villa-Lobos).

în seria noastră de audiții 
(organizată mai puțin după 
rigorile unei „gramatici mu
zicale" și mai mult pe ideea 
stabilirii unor legături cir alte 
domenii ale creației artistice 
care vor facilita înțelegerea 
mesajului muzical), vă propu-

nem să ascultați de astă dată 
cîteva piese care să vă înles
nească cunoașterea modului 
în care folclorul a influențat 
de-a lungul veacurilor creația 
simfonică.

Din păcate, de astă dată, ca 
material bibliografic, nu vă 
putem recomanda nici o lu-

melor pe care ni le propunem 
în audițiile noastre.

Diverse sînt căile de pătrun
dere a creației folclorice în 
muzica simfonică. Transcrieri 
și armonizări ale cîntecului 
popular, citarea în 
simfonice a unor 
populare și, în sfîrșit,

FARA

crare specială (o lectură inte
resantă cu privire la valorile 
muzicale folclorice vă oferă 
unele din articolele lui Bartok 
din cartea — „însemnări asu
pra cîntecului popular“ apă
rută în 1956). Există însă trei 
lucrări de popularizare — 
(„Muzica este greu de înțe
les?" — Editura muzicală și 
„Sensurile muzicii“ — Editura 
tineretului — de George Bălan 
și „Prima cărticică despre mu
zică“ de V. Vasina-Gross- 
mann), în care puteți găsi 
multe elemente teoretice ne
cesare înțelegerii tuturor te-

piesele 
melodii 
crearea

unui limbaj muzical cu puter
nice trăsături naționale dar în . 
același timp cu amprenta 
personalității proprii a com
pozitorului — iată modalități, 
căi de pătrundere și dezvolta
re a creației populare în mu
zica simfonică.

Lucrările pe care vi le pro
punem pentru audiție vă vor 
exemplifica două din caracte
risticile acestor modalități.

Ascultați imprimările (pe 
care le găsiți în orice disco
tecă publică) cuprinzînd Cele două rapsodii ale lui Enescu și cea de a V-a Simfonie a lui Ceaikovski.

Revenind în țară de la stră
lucitele sale studii în străină
tate în anii de la încrucișarea 
ultimelor două veacuri, tână
rul Enescu, a simțit nevoia de 
a continua, la. cîțiva ani după 
compunerea Poemei Române, 
opera sa de valorificator al 
comorilor artistice ale po
porului.

Pe baza cîtorva cîntece 
populare, Enescu construiește 
prin rapsodii două monumen
te de arhitectură muzicală ro
mânească, intrate în istoria 
muzicii universale ca exemple 
ale acestui gen de compoziție.

Cu toate că nu au la baza 
lor nici un fel de program li
terar cele două rapsodii ale 
lui Enescu trezesc imagini 
sugestive din viața poporului 
român: prima, datînd din 
1901, evocă o fermecătoare pe
trecere populară, iar a doua 
scrisă în 1902, este dedicată 
eroismului popular.

Prezentând rapsodic cîteva 
melodii lăutărești de largă 
circulație, pe care compozito
rul le transfigurează fără a le 
modifica 
ra, Enescu 
unească 
făurind o 
trecutului 
am putea 
tărîrii cu

substanțial structu- 
reușeșfe să le 

într-un tot organic, 
evocatoare baladă a 
de luptă, un imn 
spune, închinat ho- 
care poporul a în-

friintat de-a 'lungul istoriei 
sale cele mai diferite încer
cări, rezistând împilării, asu
pri rit. (în capitolul „Rapsodul“ 
pag. 54 — din lucrarea lui G. 
Bălan „George Enescu“ — Ecl. 
muzicală găsim o amplă ana
liză a celor două lucrări enes- 
ciene care vă vor fi de un real 
ajutor în audiția rapsodiilor).

La această audiție vă mai 
propunem să ascultați cea de 
a 5-a Simfonie 
kovski, 
te“ în decursul 
luni ale anului 
a V-a ocupă un loc deosebit în 
istoria creațiilor compozito
rului rus, prin profunzimea 
ideilor ce o străbat, prin for
ța de sugerare, prin frumuse
țea melodiilor, prin măiestria 
formelor. (La pagina 589 a mo
nografiei lui A. Alșvang „P. I. 
Ceaikowski“ găsiți toate de
taliile muzicologice asupra a- 
cestei lucrări).

O atenție deosebită ar tre
bui să acordați (în această au
diție ce-și propune să vă cre
ioneze cîteva din elementele 
legăturilor organice dintre 
folclor și creația compozitori
lor), ultimei părți a simfoniei, 
înfocate dansuri populare ru
sești, dobîndesc aici o magis
trală prelucrare simfonică.

în sfîrșit, dacă aveți timpul 
necesar, ascultați oricare din
tre baladele, mazurcile, polo
nezele lui Chopin (indicativele 
discurilor le găsiți în 
„Discul“ de E. Elian 
în 1964). Din primul 
vă. veți da seama cît 
datorează inimitabila lui Chopin geniului creator al 
poporului său.

IOSIF SA VA

a lui Ceai- 
scrisă „pe nerăsufla- 

a numai două 
1888, Simfonia

cartea 
apărută 
moment 
de mult 
artă a

Sosirea unei delegații
a Partidului Comunist din JaponiaSîmbătă a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist din Japonia, condusă de tovarășul Kasuga Shoichi, membru al Prezidiului C.C. al partidului, deputat în Camera superioară, care la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte tovarășii Nishizawa Tomio, membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.J., locțiitor al conducătorului delegației, Suwa Shigeru, Narita Satoshi, membri supleanți ai

C.C. al P.C.J., Nishizawa Shu- nichi, activist la C.C. al P.C.J.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost în- tîmpinată de tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Vasile Patilineț, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass, Ion Iliescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
INFORMAȚIISîmbătă, 21 mai, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Iosif Pogace, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare, ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Albania în Republica Socialistă România.

★Sîmbătă a avut loc în Capitală o Ședință lărgită a Biroului Comitetului român pentru colaborare și înțelegere reci-
—•—

Prefață la un turneuPe scena Casei de cultură a tineretului din raionul „Gri- vița roșie“ a avut loc ieri ultima repetiție a unui nou spectacol al Ansamblului artistic al U.T.C. Dirijorul Ionel Budișteanu, apreciat și îndrăgit de public pentru arta dinamică și nuanțată pe care a dovedit-o întotdeauna în conducerea formațiilor de muzică populară, coregraful Dumitru Th. Vasilescu, compozitorul George Grigoriu p'tecum și regizorul Nicolae Frunzetti, urmărind evoluția interpreților, aduceau ultimele retușuri de amănunt pentru a asigura deplina omogenitate și cursivitate a spectacolului.Multiplu și tineresc, spectacolul va putea fi apreciat în cursul săptămînii viitoare de spectatorii din Mare, Cărei și de Ansamblul în turneu.— „Sper — regizorul Nicolae — că și de această dată evoluția artiștilor noștri — mulți împlinindu-și pe scenă o a doua pasiune — să întrunească elogiile spectatorilor, să se bucure de buna lor primire“.Urmărind desfășurarea spectacolului-repetiție se pu-

Oradea, Satu Baia Mare unse va deplasane-a declarat Frunzetti,

teau desprinde numeroase argumente în favoarea acestei afirmații. Mai întîi impetuoasa desfășurare de vitalitate ritmică și grație pe care o impune formația de dansuri prin „Dansul muntenesc“, „Călușarii“, „Dansul din Bihor“, „Suita oltenească“ și „Dansul de pe Someș“. Acestora li se adaugă evoluția soliștilor de muzică populară — Benone Sinulescu, Maria Bu- taciu, Mihai Oprea, Ioan Bog- za, Maria Pietraru, Aurelia Răceanu sau a soliștilor de muzică ușoară — Anca Age- molu, Petre Geambașu, Pom- pilia Stoian. Melodiile populare — „Mult mi-e dragă țara mea“, „Trotuș, rîușor de munte“, „M-am suit în Dealul Clujului“, „Mi-a scris mîndra din Siriu“ sau cele de muzică ușoară datorate lui George Grigoriu, V. Veselovschi, Camelia Dascălescu, N. Kircule- scu și Radu Șerban, sînt o invitație în plus la spectacol.în sfîrșit, un spectacol în care de-a lungul a două ore evoluează cu talent zeci de in- terpreți și în care ținuta artistică și nota tinerească se impun cu pregnanță.
M. COSTEA

procă între popoarele din Balcani, prezidat de prof, Mihail Ghelmegeanu.Cu această ocazie au fost discutate probleme privind a Vl-a întîlnire a reprezentanților comitetelor de colaborare balcanică, care va avea loc în capitala Republicii Populare Bulgaria între 23 și 26 mai a. c.în seara aceleiași zile a plecat spre Sofia, pentru a participa la lucrările acestei în- tîlniri o delegație formată din Mihail Ghelmegeanu, președintele Comitetului român pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, șeful delegației, Octav Livezeanu, membru al Biroului, Titus Cristureanu și Ion Dermengiu, membri ai Comitetului.
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Vineri și sîmbătă, în Capi
tală s-au desfășurat lucrările 
celei de-a doua sesiuni știin
țifice a tineretului, organiza
tă de Institutul de matemati
că și Centrul de statistică 
matematică ale Academiei.

în cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor sesiunii, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei și director al Institu
tului de matematică a relevat, 
printre altele, sporirea numă
rului participanților care a de
venit dublu în comparație cu 
prima sesiune de acest fel, din 
iunie 1964.

Apoi, tineri matematicieni, 
asistenți, lectori și conferen
țiari de specialitate din insti
tutele de cercetări și de învă- 
țămînt superior din 
și alte orașe, au 
86 comunicări în 
algebrei, geometriei 
giei, analizei funcționale, pro
gramării matematicii și mași
nilor de calcul, teoriei proba
bilităților și statisticii mate
matice, mecanicii teoretice etc.

(Agerpres)
In scopul stimulării continue a 

muzicii ușoare românești. Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
organizează cea de-a patra ediție 
a Concursului și Festivalului 
muzică ușoară romanească.

La concursul de creație de 
zică ușoară se primesc lucrări 
dite șau create în perioada de la 
ultimul concura pînă la data în
scrierii. Lucrările trimise vor trebui 
să abordeze o tematică inspirată 
din realitatea nouă a tării, să cla
ie optimismul și dragostea de 
viată a poporului nostru, frumu
sețile patriei socialiste, munca, 
tinerețea, iubirea, prietenia.

Concursul se desfășoară în trei 
etape : etapa 1 de la 21 mai—10 
iunie, în care se va face înscrierea 
la concurs și o primă selecționare 
a lucrărilor prezentate; etapa a 
Il-a de la 10 iunie—8 august, data 
deschiderii Festivalului de la Ma
maia — în care se va organiza de 
către Consiliul Muzicii o largă 
popularizare a lucrărilor selecțio
nate în prima etapă, prin emisiuni 
speciale la radio, televiziune, prin 
discuri, tipar, spectacole de es
tradă ele. ; etapa a lll-a se va 
desfășura în cadrul Festivalului 
unde, după prezentarea lucrărilor 
în concerte publice, se va face 
ultima selecționare și premierea.

Partiturile vor purta înscrise 
pe copertă numele compozitorului 
și al autorului versurilor, precum 
și adresa lor. Lucrările vor fi pre
zentate în reducție pentru pian și 
vor fi insolite de tentele respec
tive. Numărul lucrărilor înscrise de 
un participant este nelimitat. Se
lecționarea și premierea lucrărilor 
vor li făcute de către un juriu 
cătuit din personalități artistice 
specialitate, oameni de artă 
cultură și din reprezentanți ai 
stitutiilor care colaborează cu pre-

mii. La siirșilul primei 
concursului, juriul va 
presă titlurile lucrărilor 
în etapa următoare.

Festivalul de muzică
va avea loc la Mamaia între 8-18 
august, va constitui o trecere în 
revistă a forjelor componistice și 
interpretative ale genului, va re
prezenta o confruntare nemijlocită 
și organizată a acestora cu publi
cul larg, ajutind la ridicarea nive
lului artistic al creajiei și al in
terpretării muzicii în acest sens. 
In concertele din cadrul Festivalu
lui vor fi prezentate lucrările se
lecționate de juriu 1a prima etapă 
a Concursului de creajie, în inter
pretarea celor mai valoroși soliști 
și formații de muzică ușoară.

Se vor acorda următoarele pre
mii :

— Marele premiu al Festivalului, 
In valoare, de 14 000 lei (muzică 
și text) acordat de C.S.C.A.

— Premii speciale oferite de 
Uniunea Compozitorilor, Uniunea 
Scriitorilor, C.C. al U.T.C., Radio- 
televiziunea română, Sfatul popu
lar orășenesc Constanta, O.N.T. 
„Carpati", U.C.F.S. — fiecare 
premiu fiind de 10 000 Iei (muzică 
și text).

Se vor acorda premii și mențiuni 
tinerilor interpret! pentru cele mai 
valoroase interpretări.

Juriul are latitudinea să nu 
acorde unele premii în cazul cînd 
nu au putut fi selecționate lucrări 
corespunzătoare.

Decernarea premiilor de creație 
precum și acordarea mențiunilor 
pentru tinerii interprefi se vor face 
în cadrul unui concert festiv cu 
care se va încheia Concursul și 
Festivalul de muzică ușoară ro
mânească 1966.

Informații suplimentare la Con
siliul Muzicii din C.S.C.A. sau la 
Uniunea Compozitorilor.

NOAPTEA IGUANE1
rulează la Patria (orele 9;
11,15, 13,45: 16.15: 18,45:
21,151. Grivi/a (orele 9; 
11,30. 14: 16.30, 19, 21,30). 

GENTLEMENUL DIN COCODY
rulează la Republica (orele 8,30, 
10.30, 14,30; 16,45; 19; 21.45), 
Festival (orele 8,45: 11,15; 13.45, 
16.15, 18,45, 21,15), Modern 
(orele 9,45, 12; 14.15, 16,30;
18.45, 21), completare. Cartiere 
noi în București.
GENUNCHI MĂ ÎNTORC LAIN

TINE
rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30-, 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
completare. Orizont științific 
nr. 2.

SOȚIE FIDELĂ
rulează la București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21).

HAIDUCII — cinemascop
rulează la Gloria (orele 9i 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,45), 
Tomis (orele 6,15,- 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), completare. 
Orizont științific nr. 2.

DOMNUL — cinemascop
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
completare. Geologii.

DUPĂ MINE, CANALII I - cine
mascop

rulează la Lumina (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Munca 
(orele 10,30: 16. 18.15, 20,30).

AMERICA, AMERICA
rulează la Central (orele 9,30; 
12,45; 16,15; 19.45).fifi Înaripatul
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), completare. 
Al VHI-lea Congres al U.T.C. 

JUDEX
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), completare 
1 Mai 1966. — Program pentru 
copii ora 10.

MIC ROMAN — CULORI ÎN 
PICTURA — PESCARI AMATORI 
- CARNET DE SCHIȚE - SUB 
ARIPA VULTURULUI.

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare)

BEATA
rulează la Feroviai (orele 9,15;
II, 30, 13,45; 16; 18,30; 21), com
pletare, Pîrvu Mutu - zugra- 
vu

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Fetoviar (orele 9.15;
IJ, 30;, 13,45; 16^18.30; 21), Chi
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TIMP OPTIM
A RECITIFory Eterle în „Serbările galante”

deasupra

György
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o 
nu 
ne

dată 
artei 

româ-

adresa 
con-

partizanilor 
ocupanților 
inspirat și 
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iugoslave.

Adevărata 
fascismului,

Umbrelele

cei năzdrăvani 
într-o bună zi, 
din vremea co-

PE SCURT 
DESPRE RELUĂRI

Cu acest prilej 
constatare care 
trebuie însă să 
mire : actorii români
susțin cu brio parti
tura filmului alături 
de colegii francezi, 
într-o confruntare care 

o 
a

Neamul $oimărești- 
lor — Chiar dacă proza

Serbările galante. 
Un René Clair este în
totdeauna un René 
Clair ! Chiar dacă 
„Serbările galante" nu 
egalează marile creații 
anterioare ale acade
micianului cineast (e 
suficient amintim

Jean Pierre Cassel
(l-am mai văzut în
„A trecut o femeie"), 
Philippe Avron (vi-1 
amintiți din „Fifi îna
ripatul" ?), Jean Rich- 
ard (a mai apărut pe 
ecranele noastre 
„Legea e lege").

sadoveniană nu a 
un interpret prea 
în filele scenariului, 
filmul lui Mircea Dra
gan rămîne o 
care curajoasă 
aborda tema 
într-o peliculă de mare 
amploare.

• Turneul 
tului republican masculin 
chef s-a încheiat aseară 
Floreasca din Capitală cu 
formației Steaua București 
partida decisivă a întrecut 
scorul de 82—71 (41—37) pe Dina- 
mo București, cîștigînd astfel, tit
lul de campioană. In celelalte 
două meciuri s-au înregistrat re
zultatele : Rapid București — Uni
versitatea Timișoara 98-71 (52-22) s 
Politehnica București — Universi
tatea Cluj 75-67 (41-38).

• Aseară pe ringul montat în 
„potcoava" stadionului Republicii 
din Capitală, s-au desfășurat fina
lele campionatului republican de 
box. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea categoriilor : C. Ciucă 
bate la 
cîștigă 
Puiu | 
puncte 
dispune la puncte de 
M. Dumitrescu obține 
puncte în fața Iui 
C. Ghiță învinge Ia puncte pe 
I Hodoșan; I. Covaci bate la punc
te pe H. Stumph; Gh. Chivăr cîști
gă prin abandon repriza 1 Ia I. Ma- 
nole î I. Monea obține decizia la 
puncte în fața lui V. Trandafir ;

N. 
la 

V. Ântoniu 
A. Farcaș ; 

victoria la 
I. Mihalic î

Campionatul ca
tegoriei A la fot
bal continuă as
tăzi cu desfășu
rarea etapei a 
XXII-a. în Capi
tală, pe stadionul 
„23 August" de 
la ora 15,30 în 
program cuplat 

echipele Dinamo Bucu- 
Bucu-

• Astăzi pe 
ceni din Capitală va fi inaugurat 
sezonul internațional de parașu
tism. Incepînd de la ora 9 se vor 
desfășura întrecerile din prima zi 
a întîlnirii dintre echipele Româ
niei și Iugoslaviei, 
cuprinde printre alții 
Băcăoanu, Elisabeta 
lin, Gheorghe Iancu,

bul Uzinelor Republica i
16; 18; 20).
FOST ClNDVA HOT 

mascop
rulează la Înfrățirea 
popoare (orele 10; 15,30;
20,301, Rahova (orele 16: 18 15) 

OPERAȚIUNEA „I"
rulează ta Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30. 18, 20,30), com
pletare, Al VlII-lea Congres al 
U.T.C.

ADEVĂRATA FATĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Dacia (orele 9,30: 15» 
continuare, 17,45; 20,30)

NU PLÎNGE PETER I - cinema
scop

rulează la Buzeștl (orele 13,30; 
16, 18,30), completare. Două 

gră-

cine-

între
18;

• CONTINUĂRI

relativ recentele
„Frumusețea diavo
lului", „Marile mane
vre", „Porte de Lilas" 
sau mai îndepărtatele 
„Ultimul miliardar", 
„Sub acoperișurile Pa
risului", „14 iulie" 
etc, etc), René Clair 
desfată, totuși spectato
rul de azi așa cum în 
urmă cu cîteva decenii 
o făcea cu bunicii si 
părinții noștri. „Serbă
rile galante" este o 
demonstrație de vervă 
și fantezie acidă la a- 
dresa războiului luat' 
îrj general, ceea ce nu 
scutește însă filmul de 
rezonanțe la 
actualității și 
temporanilor.

Realizat de cineaștii 
francezi în colaborare 
cu cineaștii români, fil
mul reunește sub' ba
gheta liti ' Clair <5 dis
tribuție bogată. îi from. 
revedea pe ~. 
Kovacs, Fory Eterle, 
Florin Vasiliu și Dem 
Rădulescu alături de

arată încă 
clasa înaltă 
interpretative 
nești.

Semnale 
orașului. Lupta patrio- 
ților și 
împotriva 
hitleriști a 
acest film 
studiourile 
Este o poveste palpi
tantă, cu reale virtuți 
ale genului de aventuri 
în care partizanii în
treprind acțiuni de o, 
mare îndrăzneală chiar 
sub „nasul" fasciști
lor.

frămîntatei 
istorii și-a găsit totuși 
un loc însemnat 
acest film ce se 
stituie capitol al ace
lei mult rîvnite epo
pei naționale cinema
tografice a poporului 
român și pe care, în 
fine, studiourile
noastre și-au propus 
să o realizeze.

Dacă mergeți 
cinematograf însoțiți 
de copii puteți viziona 
următoarele filme : 
Fifi înaripatul, Old 
Shatterhand, Winne- 
tou, Parcarea interzisă, 
O clasă neobișnuită.

Nu pierdeți aceste 
filme : Noaptea Igua- 
nei. Atentatul, Opera
țiunea î. 
față a 
Aventura, 
Cherbourg,

noastre

orice disimulări. După ochii 
plini de grele lacrimi pot 
ghici că, acum chiar, Juli- 
eta se deșteaptă din som
nul ei letargic și, văzîn- 
du-și iubitul mort, se în
junghie. După rîsul în ho
hote limpezi pot jura că 
Puck, spiridușul, a făcut 
vreo faptă năstrușnică, 
vreo boroboață de tot ha
zul, spre necazul trecător 
al altor îndrăgostiți. Deo
camdată, indignarea împo
triva netrebniciei, ura și 
disprețul sufletului pentru 
ticăloși, compasiunea în 
fața eroului integru dar 
naiv și înșelat, bucuria de 
a răsplăti pe merit binele 
și răul, acestea și toate ce
lelalte sentimente din uni
versul Shakespeare, crista
lizează spontan, dau reacții 
puternic detașate, verdicte 
simple și clare.

Dar se scurge un timp și 
fostul băiețaș, purtând de

astă dată pantaloni lungi, 
va trece de la cartea de in
troducere în Shakespeare 
(a lui Charles și Mary 
Lamb) la Shakespeare în
suși. Va privi cum îi trece 
pe dinainte imensul corte
giu de prinți, neguțători, 
războinici, filozofi, meșteșu
gari, zarafi, bufoni, seniori, 
valeți, hangii, actori, călu
gări ; se va minuna de scli
pitoarele jerbe de artificii 
ale celui mai fantastic verb 
poetic din toate timpurile ; 
va încerca să măsoare 
adincimea unei cugetări, 
numai în trecere, aruneînd 
în ea o întrebare, ca pe o 
piatră lăsată să cadă în go
lul puțului. Adolescent, tâ
năr, foarte tînăr, va goni 
mai departe, citind mereu 
altceva, devotând totul, cu 
foamea superbă a spiritului. 
Intr-o zi se va crede la 
capătul călătoriei...

într-o zi m-am întors la 
o carte. într-o zi ne întoar
cem toți la cîte o carte, a cărei călătorie am făcut-o 
o dată, de mult, Tot „dru
mul“ e o descoperire de 
sensuri nebănuite atunci, 
prima dată. Au căzut niște 
văluri ? Bat reflectoarele 
mai departe-?. Pentru că

știm fabulația privim mai 
atent priveliștile de o parte 
și de alta a drumului ? Ce 
s-a întâmplat ?

— Nimic. Vreau să spun 
Totul. Am trăit.

între timp, am trăit. Au 
murit rînduri de celule în 
noi și s-au format altele; 
ne-au încercat bucurii și 
dureri; ne-am izbit de pra
guri ; am început să abstragere. esențe. Am deve
nit .mai echilibrați, mai re
flexivi, ape mai liniștite 
dar mai adinei. La prima 
lectură din „Război și pace“ 
cine n-a trecut în fugă, ne
răbdător, peste paginile de 
meditație tolstoiană asupra 
filozofiei istoriei ? Pe atunci 
voiam să aflăm mai re
pede dacă gingașa Natașa 
va fugi ori nu cu desfrî- 
natul Kuraghin, dacă prin
țul Andrei Bolkonski 
moare ori nu de pe urma 
rănii primite la Borodino. 
Dar la a treia, ori la a patra 
lectură, tocmai acele con
siderații de ordin teoretic 
ne rețin mai întâi atenția 
și, chiar dacă respingem de
terminismul fatalist al lui 
Lev Nicolaevici, monumen
tala sa demonstrație ne tre
zește o admirație de neîn-

vins pentru capacitatea ge
niului de a descoperi nece
sitatea în haosul de întâm
plări. Chiar de la început, 
de cînd, vrăjiți, am murmu
rat pentru prima oară „A 
fost odată ca-n povești/ a 
fost ca niciodată...“ ne-am 
simțit pătrunși de farmecul 
muzical al poemului, dar 
la a zecea ori la o suta oară, 
suferința Luceafărului, sus
pendat în abisuri peste o 
lume prea strimtă pentru 
el, înțelesurile adinei ale 
acestui simbol ne rețin în
delung, făcînd să vibreze 
în noi clape neștiute...

A citi — înseamnă a 
trage cu arcul, e azvîrlirea 
unei săgeți care poate fi, 
uneori, pierdută. A reciti 
— a-ți regăsi arma, bume
rang, la picioare, de fiecare 
dată cu o altă zburătoare 
alături.

Pînă la urmă, autorul și 
eroul său, deveniți o singură imagine, pleacă cu noi 
împreună la vînat.: Cer- 
vantes cu Don Quijotte. De 
Coster cu Till Eullenspie- 
gel, Creangă cu Nică a lui 
Ștefan a Petrii, Hașek cu 
Sveik, toți 
descoperlți 
neuitată zi 
pilăriei.

relui (exact aceeași suprafață ca în raionul Cărei), doar 440 de hectare au cunoscut sapa pînă în prezent. La capitolul „nerealizat“ se adaugă cele aproape 15 000 hectare de porumb, a căror primă prașilă, în ritmul actual de lucru, nu va fi terminată decît într-un viitor greu de precizat.în alte cîteva raioane, Vișeu, Sighet, Lăpuș, prășitul porumbului nici nu a început încă, deși pe unele suprafețe plantele au răsărit.Asemenea situații fac ca rezultatele întregii regiuni Maramureș să rămînă mult în urma posibilităților reale.Timpul optim este același (bineînțeles, nu calendaristic), însă modul diferit de folosire a lui duce la diferențele arătate. Se impune ca în aceste zile hotărîtoare pentru soarta recoltelor, în toate cooperativele agricole din regiune să se acorde mult mai multă atenție organizării muncii, participării tuturor țăranilor cooperatori la prașile. De lucrările actuale depind în foarte mare măsură producțiile din toamnă.

16; 18,30), completare. 
săptămîni în Yemen. 
dină — Umbrelele din Cher
bourg ora 20,30.

DESENE SECRETE 
rulează la Crlngașl (orele 16;
18; 20,30), ---------

LA PORȚILE 
nemascop 

rulează la 
18; 20), completare. Un 
neobișnuit. Cosmos (orele 
18: 20)

INSPECTORUL I 
rulează la Bucegl (orele 10; 
12,15; 16; 18.15; 20,30),
completare. Cînd iarna tri
umfă

CHEILE CERULUI 
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15), completare, Orașul care 

iubește, grădină — Traseul 
rnorții ora 20.

completare. Politețe.
PĂMÎNTULU1 — ci

Viltorul forele 15,30; 
bloc 

16;

TELEVIZIUNE
DUMINICA 22 MAI 1966g 8.30 ; Ora exactă ; 8.38 : Rețeta gospodinei; 9.00 : Emisiu- Ine pentru copii și tineretul școlar : Motanul încălțat; Te- Ilejurnalul pionierilor ; Poftiți la autodrom ; 10.30 : Emisiune pentru sate ; 12.00 : închiderea■ emisiunii de dimineață ; 14.00: Studioul A...; 19.00 : Telejurnalul ; 19.20 : Imagini suceve-Ine ; 19.50 : Interpretul preferat ; 20.15 : Varietăți... pe pe-Iliculă ; 20.40 : Memoria peliculei (Secvențe de film cu Maria Tănase) ; 20.55 : Filmulg „Trenul fantomă“ ; 22.15 : Fil- ■ mul muzical „Omul și camera ITV“ ; 22.45 : Telejurnalul;22.55 : Telesport; 23.15 : închiderea emisiunii.


