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auiunista Párt főtitkára javaslatokat 
»jitrjeszt elő a politikai-ideológiai tevé- 
(nsenység, a párttagok, az összes dolgo
sok marxista-leninista nevelésének ja 
v ítá sá ra  vonatkozó intézkedésekről. A 
^Végrehajtó Bizottság megvitatta és jó- 
sdiáhagyta a javaslatokat. * M 71. 7. 
t - ^ 4 .
. 50 éve, 1923 : A Szovjet Szocia
l i s t a  Köztársaságok Szövetsége első al- 
nlcotmányának elfogadása.
i — 75 éve, 1898-ban Lipcsében szüle
j é t  Hanns EISLER német zeneszerző, 
d  ̂ bécsi konzervatórium, majd Schön- 
g isrg  tanítványa volt. Mesterének tech
n ik a i  elveit nem vette át ; zeneszer
ző k én t egyéni útját járta, egyszerűbb, 
öscözérthetobb zenei nyelvezet híve volt. 
ti  ̂ húszas években került kapcsolatba 
эп német munkásmozgalommal s ez dön- 
noően befolyásolta emberi és alkotói te- 
Ziékenységét ; a szocializmus ügyének 
jlozolgálatát vállalta. 1933-ban, a hitle- 
ms.zmus uralomra jutása után távoznia 
ílísellett Németországból. Hosszabb időn 
s Jt az Amerikai Egyesült Államokban 
i li t  és dolgozott, ahol az Amerika-el- 
onenes bizottság 1947-ben bebörtönözte, 
>[ji^ajd a nemzetközi tiltakozás hatására 
ds^abadon bocsátotta. 1950-től haláláig 
8Q1962) zenepedagógiai tevékenységet 
[sej tett ki a Berlini Zeneművészeti Fő

niskola tanáraként. Fontos szerepet vál
lfáit a Német Demokratikus Köztársa
sá g  zenei életének fellendítéséért fo- 
ó fó  munkában, a német munkáskóru- 
áa>k szervezésében, irodalmának gya- 
iqjapításában (Szolidaritás dala, Egység
fr o n t-d a l  stb.). Színpadi kísérő- és 
mialmzenéje részben Gorkij, Büchner és 
аза recht munkáihoz kapcsolódik [Az anya, 
fQ an ton  halála, Kuhle Wampe stb.). 
nis zimfonikus zenéjéből : Német szimfó- 
,nina, Kamara-, Kis szim fónia; vokál- 
niszimfonikus művei közül : Lenin lialá- 
алЫга. * (-kő)
—  80 éve, 1893-ban Passyban halt 

sprineg Guy de MAUPASSANT francia 
jdblbeszélő, regényíró és költő. Életmű- 
návének legértékesebb részét elbeszélései 
olíalkotják. Maupassant a modern novel
l a  egyik legkiválóbb mestere. (Sz. 

cTI850. aug. 5. Miromesnil)
----  95 éve, 1878-ban Paltamóban szü-
>J'jletett Eino LEINO finn költő, regény
írás drámaíró, elbeszélő, műfordító. A 
ni finn új romantika klasszikus költője. 
A™A finn költészetnek nem volt még, és 
гэ/később sem született ilyen sokoldalú, 
aoilcnyűgöző erejű tehetsége. Költői te- 
bdhetségének kibontakozása egybeesik az 
U< »Ifjú Finnország« nevű mozgalom mű- 
öáködésével, amelynek célja a finn ha- 
y^gyomány és az európai műveltség egye
li sítése“ (Képes Géza : Finn versek és 
sh dalok. 1959). (Mh. 1926. január 10. 
rTTuusula) Finn elbeszélők, 1969; 
D Gellért Sándor : Csillagok Suomi egén. 
В 1972 Kriterion.

------125 éve, 1848 (r.n. június 24) Bucu-
n  re?ti : Az ideiglenes kormány rende- 
э1 lete propagandabiztosok kiküldéséről.

A propagandabiztosok feladata volt a 
forradalmi eszmék hirdetése, a forra
dalom szervezése vidéken. Ehhez az 
akcióhoz kapcsolódik Bálcescu Manilá
iul bunului román (A jó román kézi
könyve. Párbeszéd egy propagandabiz
tos és egy polgár között) c. forradal
mi kátéja. „E párbeszéd alapelveit és 
okfejtését — írja Bálcescu — hasonló 
jellegű kiadványokból vettem át, s össz
hangba hoztam a román nép törek
véseivel és szükségleteivel“ (Vál. m. 
1956).

július 7.
— 25 éve, 1948-ban halt meg $tefan 
POPESCU román festő és grafikus. 
Tanulmányait Münchenben, Párizsban 
végezte. 1937-ben Iserrel, Petrajcuval, 
Steriadival, Dáráscuval együtt meg
alapítja az Arta társaságot. Sokat uta
zott Európában és Afrika északi ré
szén. Utazásainak eredményei több 
olaj tájkép, s főleg több rajz és met
szet. Ábrázolásmódja egyrészt a meg
lehetősen konvencionális lirizmus, más
részt az életből ihletődött festészet kö
zött ingadozott ; nem egyszer erőteljes 
és meggyőző realizmusról tanúskodó 
műveket alkotott : Aratók ebédje, A 
Davide^ti-i malom, Kompozíció, Delelő 
a mezőn stb. Mint grafikus, nagyszá
mú vázlatot, portrét és tájgrafikát al
kotott. (Sz. 1872) * (BK)
— 75 éve, 1898-ban Kolozsvárt halt 
meg Szemerjai SZÁSZ Béla költő és 
műfordító, egyetemi ta n á r; a Székely 
Hírlap, majd a kolozsvári Kelet szer
kesztője, 1883-tól az MTA lev. tagja 
volt. Munkái : Költemények, 1861 ; A 
kandalló előtt. Kv 1874 ; Költeményei, 
1883. Főleg angolból fordított (Tha
ckeray, Longfellow). (Sz. 1840. április 
23. Enyed)
— 80 éve, 1893-ban Zágrábban szüle
tett Miroslav KRLEZA horvát költő, 
regény- és drámaíró, esszéista és kri
tikus, Ivó Andric mellett Jugoszlávia 
irodalmi és szellemi életének kiemel
kedő vezéralakja. Tiszt volt az osztrák
magyar hadseregben (akárcsak Liviu 
Rebreanu fiatal korában), az első vi
lágháború után utat talált a munkás- 
mozgalomhoz, amelyben vezető szerep
hez jutott ; a horvát és az egész ju 
goszláv haladó szellemű realista író- 
nemzedék vezetője lett. Műveiben a 
feudális és tőkés rend, a társadalmi 
és nemzeti elnyomás ellen küzd. A 
Horvát hadisten (1922) című elbeszé
lése az imperialista háború emberte
lenségének leleplezése ; A Glembayok 
dráma-ciklusban (1928—1932) egy pol
gári család bomlását ábrázolja ; Filip 
Latinovics hazatérése című regénye 
(1932) a kispolgári értelmiség politikai 
tehetetlenségének rajza. Számos esszé
vel és kritikával a közéletben is hal
latta szavát. * (Büchl)
— 115 éve, 1858-ban született Alexan- 
dru DAVIDESCU román építészmér
nök, jeles szakíró. Számos dolgozatá

ban a műszaki tudományok több ágá
val foglalkozott : írt a Duna-hajózás, 
a városrendezés kérdéseiről, a talaj- 
javításról, s dolgozata jelent meg a 
hidraulikus gépekről. (Mh. 1937)
— 400 éve, 1573-ban Rómában halt 
meg Giacomo Barozzi (Barocchio) da 
VIGNOLA építész és szakíró. Tanul
mányait Bolognában végezte, I. Fe
renc francia király építésze volt, majd 
visszatért Bolognába, ahol a Bocchi pa
lotát építette. 1550-től Rómában mű
ködött, eleinte Vasari és Ammanati 
társaságában dolgozott (Villa Giulia, 
Villa Farnese stb.). Főműve a Gesű 
templom (1568-tól építette), mellyel a 
barokk stílus kiváló kezdeményezőjének 
bizonyul. Palladio mellett Vignola a 
század második felének legnagyobb 
olasz építésze, s ugyancsak jeles elmé
leti írója is (Regola delli cinque or
dini d' architettura, 1562). (Sz. 1507. 
okt. 1. Vignola)

Július 8.
— 70 éve, 1903-ban született Carlo 
ZECCHI olasz zongoraművész, kar
mester, a római Santa Cecilia Inté
zet és a salzburgi Mozarteum tanára. 
Zenei tanulmányait Ferruccio Busóm
nál, Arthur Schnabelnél, majd pedig 
Hans Münchnél végezte. A kamara
zene-irodalom értékes alkotásait En
rico Mainardi gordonkaművésszel nép
szerűsítette. Hazánkban is többször 
hangversenyezett. * (-kő)
— 90 éve, 1883-ban születet Fritz 
PLATTEN, a svájci munkásmozgalom 
kiemelkedő személyisége. (Mh. 1942. 
április 22.)
— 100 léve, 1873-ban Miskolcon halt 
meg LATABÁR Endre színész, szín- 
igazgató, zeneszerző és színpadi fordí
tó, a hírneves színészcsalád őse. (Sz. 
1812. nov. 15. Kiskunhalas)
— 125 éve, 1848 (r. n. június 26) : A 
Pruncul Román c. forradalmi lapban 
Cátre frafii no$tri din Moldova (Mol
dovai testvéreinkhez) címmel manifesz- 
tum jelenik meg, amely az önkényura
lom megdöntésére hívja fel a moldo
vaiakat, hogy „az egész román nem
zet szabad legyen, hogy alkosson a ro
mán nemzet egyetlen államot s test
vérek egyetlen népét“. — Ugyanezen 
a napon jelenik meg a kormány ren
deleté a bojári uradalmak cigányrab- 
jainak felszabadításáról.
— 150 éve, 1823-ban Edinburghban 
halt meg Henry RAEBURN skót fes
tő, korának egyik kiemelkedő arckép
festője. Eleinte miniatúrákat, később 
olaj képeket festett. Széles ecsetkezelé
sű képein a fény és árnyékjátékok 
döntő szerephez jutnak. Munkái közül : 
Mrs. Kenneth Murchison portréja. (Sz. 
1756. március 4. E) * (OI)
Július 9.
— 1971 Bucurejti : Az ideológiai, a 
politikai és kulturális-nevelő tevékeny
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