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Obiective ce impun o puternică maiflizape a tuturor fortelar din agrioiltură

Secerișul orzului - urgentat la maximum! 
Culturile duble - însămânțate neîntârziat!

• Lanurile de orz au ajuns la maturitate pe mari supra
fețe, ceea ce impune extinderea ariei secerișului și intensifi
carea la maximum a ritmului de lucru.

• întreaga producție de orz trebuie strinsă și pusă la 
adăpost in trei-patru zile din momentul începerii recoltării în 
fiecare unitate agricolă.

• In condițiile timpului instabil, specialiștii trebuie să ur
mărească permanent starea culturilor, pentru a nu pierde nici 
o oră bună la seceriș și pentru a putea declanșa recoltarea 
griului de îndată ce s-a copt.

• In fiecare unitate agricolă trebuie să se asigure exe
cutarea în flux a tuturor lucrărilor, astfel incit însămînțarea 
culturilor duble să se poată face in cel mai scurt timp pe te
renurile de pe care a fost strinsă recolta.

• Prin organizarea temeinică a transportului, întreaga 
producție trebuie livrată și depozitată in același timp cu re
coltarea.

incit, in 3—4 zile Întreaga producție să fie strinsă și pusă la adăpost.Pină in seara zilei de 12 iunie, orzul, care se recoltează în 14 judele din zona I, a fost strins de pe 90 193 hectare, ceea ce reprezintă 14 la sută din suprafața cultivată. In județul Dolj, orzul a fost recoltat de pe 56 la sută din suprafață. Teleorman — 52 la sută, sectorul agricol Ilfov, Mehedinți și Olt — intre 30 și 44 la sută din suprafață. Datoria specialiștilor este de a urmări cu cea mai mare atenție starea lanurilor de orz pentru a se continua secerișul. De asemenea, trebuie urmărită zi de zi evoluția lanurilor de griu pentru ca acolo unde este posibil secerișul să fie declanșat fără nici o întîrziere.O atenție deosebită trebuie acordată livrării întregii producții de orz obținute in aceeași zi în care a fost recoltată direct la. locurile de depozitare stabilite de întreprinderile județene de specialitate

pe cele trei destinații : fond de stat, fond de furaje și sămînță. Referitor la orzul de sămînță, specialiștii au datoria să urmărească gradul de umiditate, care, în momentul recoltării, să nu depășească 16 la sută. Desigur că realizarea acestor importante obiective impune o foarte bună organizare a transportului direct din cîmp 4a bazele de recepție, respectîndu-se traseele indicate, preluarea fără întîrziere a întregii producții.Chiar dacă ploile căzute în ultima perioadă au produs unele greutăți la recoltarea orzului, ele au creat condiții foarte bune de răsărire a culturilor duble si succesive. existînd în ajest an posibilități mai mari ca oricînd de a se obține producții bune de pe toate suprafețele. De aceea, imediat dună seceriș terenurile trebuie eliberate de paie, pregătite și insă- mînțate cu culturi duble și succesive, sarcină ce trebuie realizată pină la 1 iulie.Cu prilejul recentei vizite de lucru întreprinse în mai multe unități agricole din sectorul agricol Ilfov și în județele Ialomița și Călărași, analizînd la fața locului modul in care se acționează pentru înfăptuirea măsurilor stabilite privind desfășurarea secerișului și a celorlalte lucrări agricole din campania de vară, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subliniat din nou cerința strîngerii și depozitării în timp cît mai scurt și fără pierderi a recoltei bune din acest an, cit și a însămințării fără întîrziere a culturilor duble și succesive pe toate suprafețele planificate.

Corespunzător Îndeplinirii acestor sarcini de cea mai mare importanță pentru recolta acestui an. în fiecare județ și in fiecare unitate agricolă, prin mobilizarea puternică a tuturor forțelor mecanice și umane și organizarea temeinică a întregii activități, să se asigure, zi de zi, realizarea și depășirea vitezelor stabilite la fiecare lucrare în parte. Desigur, pentru perioada actuală, cea mai stringentă problemă o constituie, pe de o parte, extinderea ariei secerișului orzului în toate zonele și în toate județele unde lanurile s-au copt și, pe de altă parte, intensificarea la maximum a ritmului recoltării, astfel
-L a.

Competență și angajare
Trecerea țării noastre la stadiul de tară socialistă mediu dezvoltată presupune o nouă atitudine față de conducerea micro și macroeconomică. în sensul amplificării rolului și locului pe care aceasta le are in strategia dezvoltării economico-so- ciale. Transformarea conducerii intr-un veritabil vector al creșterii e- conomice este un rezultat firesc al noilor orientări referitoare la dezvoltarea preponderent intensivă a economiei românești, centrată oa calitate, eficiență, optimizare, echilibru și proportionalitate. în țiile valorificării superioare surselor materiale, umane nanciare. Această idee de a fost pregnant pusă in evidență de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- vîntarea la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. desfășurată la începutul lunii martie a.c. : „Cadrele de conducere trebuie ca, împreună cu întregul colectiv, cu consiliile oamenilor muncii, să administreze cu rezultate cit mai bune unitățile respective, să asigure creșterea continuă a beneficiilor, a rentabilității fiecărui sector de activitate". Ideea a căpătat noi reliefuri cu prilejul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 19 mai a.c., cînd a fost pusă in discuție necesitatea îmbunătățirii în continuare a rentabilității tuturor produselor și activităților prin reducerea cheltuielilor, și în primul rinei a consumurilor materiale și de energie, creșterea productivității muncii și respectarea strictă a normelor de personal.De bună seamă, atingerea unor cote ridicate de calitate și e- ficiență in dezvoltarea economi- co-socială a patriei este dependentă de creșterea calității șl eficacității conducerii, tn ansamblu și la nivelul principalelor sale subsisteme : organizatoric. , informațional. metodologic și decizional. Ca etare, unul din . _ "ai conducerii il constituie capacitatea sa ca. prin corespunzătoare.ciență in domeniile conduse. Asemenea interdependente dintre calitatea conduoerii și eficienta rezultată trebuie abordate nuanțat, de la o activitate la alta, de la un domeniu la altul. Indiferent însă de manifestarea acestor aspecte, certă este influența decisivă pe care conducerea o exercită asupra nivelului șl calității eforturilor și Implicata de derularea umane.O conducere calitativ _______este eficientă în măsura în care este capabilă să condiționeze obținerea unor rezultate superioare cu un consum redus de resurse. Eficacitatea conducerii se face simțită in primul rînd prin gradul de realizare a obiectivelor asumate, reflectat prlntr-o serie de indicatori econo- mico-financiari. cantitativi și calitativi. precum producția fizică, pro- ducția-marfă, producția-marfă vîn- dută și încasată. productivitatea muncii, cheltuielile totale și materiale La 1 000 lei producție-marfă. beneficiul ș.a. Este tot mal evidentă corelația dintre îndeplinirea acestora și calitatea conducerii, dată mai ales de calitatea deciziilor adoptate. O asemenea constatare este pe deplin justificată dacă avem în vedere că printr-o conducere de calitate se înțeleg structuri organizatorice dinamice, suple și eficiente, sisteme informaționale favorizante adoptării de decizii și inițierii de acțiuni superior fundamentate, promovarea și utilizarea unui instrumentar evoluat de conducere, a unor stiluri de conducere participative, o funcționalitate ridicată a organismelor autoconducerii.

condi- a re- și fi- fond

parametrii esențialidecizii și acțiuni să genereze efi-

efectelor acțiunilorsuperioară

Tratarea mai amplă a problematicii eficienței și a impactului calității conducerii asupra acesteia reliefează o cu acțiune vă asupra cunoaștere celor mai adecvate decizii și acțiuni de sporire a efectelor sau de diminuare a eforturilor necesare obținerii lor. Avem în vedere variabile contextuale, reflectate de strategiile de dezvoltare macroeconomică, de resursele disponibile, de situația internă și internațională, variabile macro și microeconomice, date de natura proceselor tehnologice, gradul de specializare și cooperare, diversificare și combinare, mărimea unităților economice, utilizarea unor pîrghii economico-financiare etc., precum și variabile individuale ce țin de numărul și calitatea personalului muncitor, gradul de motivare a acestuia ș.a.Etapa pe care o parcurgem reclamă o conducere rațională, eficientă la toate eșaloanele organizatorice

multitudine de variabile favorizantă sau restricti- nivelului său. a căror poate facilita adoptarea

(Continuare în pag. a V-a)
Secerișul orzului — ritm șl calitate, la Cooperativa Agricolă de Producție Domnești, sectorul agricol Ilfov

cu prilejul SimpozionuluiIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și al meu personal, aducem un fierbinte omagiu marelui poet Mihal Eminescu, care, prin nemuritoarea sa operă, a cîn- tat poporul român, trecutul, prezentul și viitorul său, înscriindu-se pentru totdeauna in conștiința întregii noastre națiuni și in patrimoniul culturii universale ca exponent al unor luminoase idealuri și năzuințe de dreptate socială și națională, de gfirmare liberă, demnă și independentă a României.Simpozionul omagial, prin care oamenii de știință și cultură cinstesc memoria poetului național Mihal Eminescu, constituie un puternic imbold pentru toți creatorii de literatură și artă din țara noastră de a-și pune intreaga lor creație - urmînd strălucitul exemplu al marelui lor înaintaș — în slujba poporului. a dezvoltării cuceririlor sale revoluționare, a făuririi socialismului și comunismului, a ridicării României pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Poet al poporului său, Mihal Eminescu a lăspt posterității imaginea unui artist legat trup și suflet de pămintul țării sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare, receptiv la problemele majore ale epocii in care a trăit, ale luptei pentru apărarea și afirmarea ființei naționale — care au constituit în permanență izvorul veșnic viu al minunatei sale creații.Nimeni mai mult decît Mihai Eminescu n-a dat expresie și n-a contribuit într-o asemenea măsură la afirmarea și punerea în valoare a frumuseții limbii române, a spiritului de înțelegere a legilor dezvoltării lumii. Cît de minunat sună și astăzi genialele versuri din poezia „La steaua" : „La steaua care-a răsărit / E-o cale-atît de lungă, / Că mii de ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă“.In opera lui Eminescu și-au găsit o nemuritoare oglindire paginile cele mai glorioase ale istoriei naționalei profundul patriotism al poporului român, gata să-și opere cu orice sacrificiu viața demnă și libertatea. Cit de minunat răsună cuvintele pline de demnitate prin care Mircea cel Mare afirma - în „Scrisoarea a lll-a" - hotărîrea poporului român de a-și apăra libertatea și independența I„Eu ? îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul... / Șl de-a,ceea, tot ce mișcă-n țara asta, rîul, ramul, / Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este".Prețuind toate popoarele și valorile create de ele, Eminescu i-a urit pe cei care s-au rupt de popor și s-au pus în slujba străinilor. Neîndurătoare, dar profund îndreptățite, izvorite din cel mai curat patriotism, răsună versurile sale din „Doina" : „Cine-a îndrăgit străinii / Minca-l-ar inima cîinii, / Minca-i-ar casa pustia, / Și neamul nemernicia !“.Opera lui Eminescu a dat expresie marilor lupte sociale, încrederii în rolul proletariatului, al muncitorimii, pe care a chemat-o - prin versurile sale devenite legendare, din poezia „împărat și proletar" - la luptă unită împotriva vechii orînduiri : „Zdrobiți orinduiala cea crudă și nedreaptă, / Ce lumea o împarte în mizeri și bogați I / Atunci cind după moarte răsplată nu v-așteaptă, / Făcețl ca-n astă lume să aibă parte dreaptă, / Egală fiecare, și să trăim ca frpți I".Cît de profund legată de creația Iul Eminescu, de prezentul și viitorul țării noastre, cît de luminoasă și înălțătoare se arăta dragostea lui pentru pămintul patriei I „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, / Țara mea de glorii, țara mea de dor ? / Brațele nervoase, 
l_

omagial „Mihai Eminescu"arma de tărie, / La trecutu-țl mare, mare viitor I... Dulce Românie, asta ți-o doresc".Această fierbinte urare a lui Eminescu și-a găsit astăzi deplina împlinire în patria noastră socialistă, liberă și independentă, <în care poporul - zdrobind orînduirea cea crudă si nedreaptă, lichidînd pentru totdeauna exploatarea și asuprirea - își făurește, în strinsă unitate, sub conducerea partidului nostru, pro- • priul său viitor, socialist și comunist.Constituie o mare mindrie pentru poporul român faptul că în anii ce au trecut de la eliberarea țării, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului - care a inaugurat o perioadă de profunde transformări revoluționare in toate domeniile —, România a obținut strălucite realizări în făurirea societății socialiste, în creșterea potențialului economic și a avuției naționale, în înflorirea științei, artei și culturii, in ridicarea generală a nivelului de trai, material și spiritual, al tuturor oamenilor muncii.Toate aceste istorice realizări ilustrează cu putere Justețea politicii partidului nostru comunist, forța și superioritatea orînduirii socialiste, pe care o edificăm cu succes în România, minunata capacitate a poporului român de a asigura — sub Conducerea partidului - progresul și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Omagiind astăzi opera luminoasă a lui Mihai Eminescu - ca de altfel a tuturor marilor creatori din toate domeniile — avem datoria să dezvoltăm și să îmbogățim permanent, cu noi și noi creații, minunatul patrimoniu național — tezaur de gindire înaintată, revoluționară, care, prin conținutul de idei și mesajul profund umanist și patriotic, reprezintă o contribuție de seamă la mobilizarea întregului popor în edificarea noii orînduiri, la formarea și educarea omului nou, înaintat, ’constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului in România.Apreciind munca și realizările creatorilor de artă șl cultură contemporani, partidul, societatea’ noastră le adresează acestora chemarea de a realiza noi opere literar-artistice, de toate genurile, care să reflecte pe larg marile înfăptuiri ale poporului român, strălucitele fapte ale constructorilor socialismului care, in1- tr-o perioadă istorică scurtă, au ridicat patria noastră la un nivel înalt de civilizație și cultură, transformînd năzuințele și visurile înaintașilor despre un viitor liber și fericit intr-o realitate concretă a României de azi.Așa cum a făcut însuși Eminescu, numai trăind împreună cu poporul, realizind creații legate de viața poporului, participînd activ la făurirea prezentului și viitorului patriei noastre, creatorii de literatură și artă de ăzi pot realiza opere de înaltă valoare, își pot îndeplini nobila misiune ce le revine în amplul și complexul proces al dezvoltării revoluționare a societății noastre, in care tot ce se realizează este destinat înălțării patriei, creșterii bunăstării și fericirii omului, a întregii națiuni, întăririi independenței și suveranității Rorhâniei.Cinstind memoria Iul Mihal Eminescu, să facem totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programului partidului de construcție socialistă, pentru' înflorirea continuă a artei și culturii românești, pentru sporirea forței sale educative, a mesajului său profund umanist, revoluționar, să creăm și să dăm poporului noi și valoroase opere care să slujească progresului și înălțării patriei, ridicării conștiinței socialiste, 'dezvoltării înaltelor trăsături ale omului nou, înaintat, făuritor conștient al, celei mai drepte și umane societăți, al visului de aur al omenirii - comunismul I
NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA ADRESATĂ 
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de participant» la Simpozionul omagial dedicat centenarului „Mihai Eminescu''

• reportaje • însemnări •Ca un însemn al tradiției, pe emblema orașului Drobeta-Turnu Severin și a județului Mehedinți, la loc de cinste se află ancora. Sub semnul și împlinind parcă vocația izvo- rită din negura vremurilor ei, severinenii au transformat numele lor de mari meșteri de nave in renume. Realitatea aceasta are acoperire în treptele urcate în timp, trepte săpate în memorie, străluminate de exponatele din Muzeul Județean de Istorie, dar mai ales de navele purtînd inscripția „Severnav'*. Adică, întreprinderea de Construcții Navale ; adică, marcă de prestigiu purtată cu semeție îndreptățită de multe nave ce străbat oceanul planetar în lung și-n lat, sub cele mai diferite pavilioane ale lumii. Și dacă in muzeu inima ne tresaltă de emoție in contactul direct cu mărturii ale artei constructorilor noștri de corăbii trainice (căci da, există o artă a făuritorilor de veliere pe care-o stăpînesc doar cei rea aceasta, care, recent, a temerari pe drumuri de ape și, printre aceștia, la loc de frunte au fost și sint și românii, aici în „șantier", cum îi spun severinenii pe scurt întreprinderii, sentimentul care urcă tonic in noi este al mîndriei. Nave in diferite stadii de construcție, pe cale sau prinse în parîme la cheu, de diferite mărimi își etalează liniile suple, maiestuoase. Parcă freamătă așteptind depărtările.Atmosfera marelui șantier... Totul se află într-un acord tinzind spre perfecțiune, un angrenaj func- ționînd continuu. în cara fiecare sector este conectat la înalta tensiune a mun- ^cil. Iar senzația aceasta o

ai oriunde ai intra : în biroul directorului sau în hala de debitare a tablei, în încăperile proiectanților sau in docurile de montaj. Peste tot mișcare, peste tot preocupare, incit abia ai timp să „rupi“ pe cineva, citeva minute, de la treburile sale. Și o faci cu inima strinsă.Directorul, inginerul Stelian Stăncioiu. Om amabil, vrea să ne arate multie, să

mai ne-a dat
te rind’.ri, președintele țării a fost aici, in mijlocul nostru, și ne-a ajutat — ultima oară chiar in luminoasa lună a lui anul acesta —orientări clare și precise. A- cum, în al 45-lea an de la mărețul August 23 al revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă ne aflăm printre firmele constructoare de nave cu re-

Constructori de nave,
constructori de oameni
ne explice cum in anii socialismului, mai cu seamă în epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului nostru, intreprinde-intrat în cel de-al 14-iea deceniu de viață, s-a dezvoltat continuu, ajungînd un reper de înaltă importantă în producția de nave a patriei. „Aici, in șantierul naval — ne mărturisește — m-am format și profesional, și, îndeosebi, ca om. Iată, se împlinesc 30 de ani de cînd sint na- valist. Sint fericit că fac parte din generația care contribuie la realizarea saltului in construcțiile de vapoare, în epoca pe care, cu îndreptățită mindrie patriotică, o numim Epoca Nicolae Ceaușescu. Făuritorului României socialiste moderne îi datorăm și noi înscrierea pe verticalele progresului. în nenumăra-

lume“.nume în întreagaPrivim machete, grafice, albume ilustrind drumul urmat de șantierul naval severinean în acești ultimi 24 de ani ; de la barje, șa- lande, șalupe și pină la nave complexe, de mare tonaj, atit pentru flota maritimă și fluvială românească, cît și pentru parteneri de peste hotare. Ce spun beneficiarii externi despre navele realizate de navaliștii severineni ? Iată mărturia unuia dintre ei -• „Pentru modul în care a realizat navele contractate, pentru calitatea superioară a lucrărilor se acordă întreprinderii «Severnav» Diploma de onoare « Lenin»" (am citat din documentul însoțitor distincției). A doua mărturie : „Oamenii care lucrează la întreprinderea de construcții navale din Drobeta-Turnu Severin realizează nave careI

corespund nivelului tehnic al secolului 21“ (extras din reportajul dedicat na- valiștilor severineni de către revista sovietică „No- voe Vremia", numărul din luna septembrie 1988). Mărturii de acest gen ar mai putea fi citate. Ne oprim insă aici.Ascultăm explicațiile directorului despre înzestrarea cu tehnică de vîrf a întreprinderii. Calculatorul a devenit aici o prezență obișnuită pe fluxul de producție ; ni se vorbește despre realizările de excepție obținute todotare, despre de inteligență a lor de inovatori tatori ale șantierului terializată in agregate și dispozitive de mare randament ce și-au găsit perfectă aplicare în activitățile desfășurate. Modernizarea continuă face parte din însăși caracteristica întreprinderii, pentru că cerințele beneficiarilor sînt mereu altele, în consens cu exigențele apărute in construcția de plan mondial, ambiția miilor de navaliști este să-și știe mereu onorată și îmbogățită cartea de vizită. Explicațiile inginerului Stelian Stăncioiu sînt mereu întrerupte, pentru că la intervale de timp, mai lungi sau mai scurte, intră în birou oameni cu diferite probleme, care nu suferă amînare, vin cu propuneri in rezolvarea unor probleme de producție, solicită aprobări sau, pur și simplu, cer o consultație tehnică, consultație de la un om cu mare experiență profesională. Gazda noastră îi ascultă, intră în dialog cu fiecare

prin au- investiția colective- și inven- ma-

nave pe pentru că

(Continuare în pag, a V-a>y

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,Particlpapții la Simpozionul omagial dedicat centenarului Mihai Eminescu vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — marele Erou intre eroii neamului românesc, ilustru conducător de partid și de țară, strălucita personalitate a lumii contemporane, înflăcărat luptător pentru libertatea, independența și prosperitatea națiunii române — un cald și vibrant omagiu, expresia sentimentelor de aleasă stimă, nețărmurită dragoste și fierbinte recunoștință pe care scriitorii, oamenii de știință, cultură și artă, asemenea întregului nostru popor, le nutresc față de exemplara și prodigioasa dumneavoastră activitate consacrată înfloririi patriei, formării omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste șl comuniste in România.Exprimăm, totodată, cu adine respect, sentimentele noastre de aleasă considerație și deosebită; prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și In- vățămintului, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi adresăm, și cu acest prilej, întreaga noastră gratitudine pentru îndrumarea și sprijinul permanent acordate literaturii șl artei, activității din domeniul științei, culturii, educației și invățămîntului.Participanții la simpozion au primit, cu profunde sentimente de respect Și satisfacție, căldurosul mesaj adresat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin care se exprimă un fierbinte omagiu și cea mai înaltă cinstire adusă marelui nostru poet, pe a oglindit in opera sa, ca nimeni altul, trecutul, prezentul și viitorul țării, alesele însușiri ale poporului român, aspirațiile sale de dreptate, libertate și înălțare a României, apreciere de autentică simțire patriotică ce ilustrează dragostea și prețuirea pe care noi toți o purtăm Luceafărului poeziei românești.Evocind valoarea fără egal a creației eminesciene, in cadrul lucrărilor simpozionului au fost subliniate cu pregnanță grija permanentă și înalta considerație manifestate de conducerea partidului, personal de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de cunoașterea și valorificarea operei, de aprofundarea cercetărilor privind viața și activitatea poetului. Cu deosebită satisfacție, participanții la simpozion au evidențiat că, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — moment de însemnătate istorică in dezvoltarea economico-socială și politică a țării, in descătușarea energiilor creatoare ale întregii națiuni — a fost întreprins un vast program de valorificare critică a moștenirii noastre literare, în cadrul căruia s-au înscris la loc de frunte cercetarea și editarea creației eminesciene, operă monumentală a culturii române, tipărită și difuzată in sute de mii de exemplare, asigurîndu-se, astfel, pătrunderea și cunoașterea ei de către întregul popor.Punind in lumină înalta valoare națională și universală a creației eminesciene, comunicările prezentate

au reliefat, în același timp, semnificațiile majore ale generoasei politici culturale a partidului și statului nostru de păstrare și dezvoltare a tradițiilor umaniste ale poporului român și ale culturii naționale, permanenta preocupare pentru ca, o dată cu progresul remarcabil pe plan economic și social al patriei, să se asigure înflorirea continuă a vieții spirituale și a creației literar-artistice.Desfășurindu-se în anul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și al celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — evenimente de mare însemnătate in viața so- cial-politică a țării —, lucrările simpozionului omagial, manifestările consacrate centenarului Eminescu au evidențiat cu putere hotărîrea fermă a oamenilor de cultură și artă ca, asemenea întregului nostru popor, strins uniți în. jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sa-și sporească contribuția la continua înflorire a patriei, la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la ridicarea nivelului lor de cunoaștere. Acționlnd neabătut pentru înfăptuirea strălucitului program ideologic al partidului, avind permanent drept călăuză tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică fundamentate- în magistrala dumneavoastră operă, ne angajăm să facem totul pentru a spori contribuția oamenilor de cultură și artă la realizarea de noi creații, care să oglindească, uriașa muncă a poporului nostru, in care eroii principali să fie muncitorii, țăranii, intelectualii, cu preocupările lor, cu dorințele lor de progres, de bunăstare, cu hotărirea lor de a contribui la făurirea socialismului și comunismului în România.Reafirmăm, ,și cu acest prilej, deplina aprobare și profunda incredere a tuturor creatorilor din domeniul științei, culturii și artei față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, strălucit concepută și înfăptuită de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al poporului ronjân, care, printr-o activitate eroică și o gindire vizionară, asigurați mersul ferm al României pe calea socialismului și comunismului, sporirea prestigiului său in lume, afirmarea demnă, liberă și suverană a patriei.Intr-o vie și deplină unanimitate, participanții la Simpozionul omagial Mihai Eminescu folosesc- acest prilej pentru a vă exprima dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu; dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai calde sentimente de aleasă dragoste și nețărmurit respect, satisfacția deplină și intreaga recunoștință pentru strălucita activitate politică, revoluționară și patriotică pe care o desfășurați, asigurindu-vă că vom face totul pentru dezvoltarea științei, culturii și artei, astfel ca aspirațiile Luceafărului poeziei românești să-și găsească o minunată împlinire in ampla operă de edificare a celei mai drepte și demne orin- duiri — comunismul, visul de aur al omenirii!
PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL OMAGIAL 
DEDICAT CENTENARULUI MIHAI EMINESCU

Emoționanta manifestare a prețuirii 
marelui nostru poet național
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CADRU LARG DEMOCRATIC EXISTĂ RIPOSTĂ FERMĂ LIPSEI
CUM ÎȘI ÎNDEPLINESC ATRIBUȚIILE

ORGANELE AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
tovarășului la ședin- al C.C. evidențiazăîn cuvîntarea NICOLAE CEAUȘESCU ța Comitetului Politic al P.C.R. din 2 iunie o seamă de aspecte esențiale care privesc afirmarea plenară, tot mai puternică, a principiilor democratice de conducere, ale autoconducerii și autogestiunii intreprinderilor, creșterea rolului organelor de conducere colectivă în soluționarea complexelor probleme pe care le ridică, în etapa actuală, desfășurarea activității productive, munca și viața a milioane și milioane de făuritori ai bunurilor materiale și spirituale. După cum se știe, România dispune de un larg sistem democratic, care în cei 20 de ani de funcționare

rostită Executiv a.c. se și-a dovedit pe deplin justețea,' superioritatea, determinînd o înaltă eficiență economico-socială. în deplin consens cu acest adevăr, cu evoluția rapidă a transformărilor pe care le implică procesul revoluționar de edificare a socialismului multilateral dezvoltat în patria noastră, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea perfecționării în continuare a activității organelor de conducere colectivă, pledind pentru ideea ca toate problemele unităților să fie dezbătute cu colectivele de oameni ai muncii. — în întreprinderi, în învățămînt, în cercetare, în agricultură, in cooperative, în întreprinderi de stat, în toate domeniile de activitate.

Din perspectiva acestei cerințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că : „Nu se poate concepe construirea socialismului și comunismului fără participarea întregii națiuni, a poporului, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate — și aceasta trebuie bine înțeleasă de toți conducătorii noștri din toate sectoarele de activitate".Cum își îndeplinesc organele de conducere colectivă din intreprinderi atribuțiile ce le revin ? Cu ce eficiență sînt soluționate problemele producției ? Iată numai două din întrebările cărora le-am căutat răspuns într-un sondaj mai amplu efectuat intr-o serie de unități economice.
De la sarcinile fiecăruia, h sarcinile întregului colectiv

DE RĂSPUNDERE ÎN MUNCĂ

întreprinderea „Laminorul de Tablă" Galați este o unitate fruntașă pe ramură și implicit in cadrul economiei județului. In prezent, aici se realizează laminate pentru o serie de sectoare de virf ale economiei : ' nuclear, aeronautic,' energetic, de autoturisme ș.a., ceea ce — evident — impune organizarea temeinică a activității, stimularea și valorificarea potențialului creator al colectivului, o deplină angajare a tuturor muncitorilor și specialiștilor in soluționarea numeroaselor și deloc ușoarelor probleme pe care le ridică desfășurarea producției.Așadar, bunul mers al activității întreprinderii este strîns legat de modul in care se desfășoară munca și conducerea colectivă, factori e- sențiâli în mobilizarea forțelor întregului colectiv. „Modalitățile de lucru folosite — ne spune Lucian Podlați, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii — cred că asigură soluționarea corespunzătoare a tuturor problemelor din unitatea noastră, începînd de la cele care țin de mersul producției și pînă la organizarea timpului liber al oamenilor muncii".Anticipînd concluziile sondajului ! nostru se poate spune' că. de fapt, activitatea acestei puternicp unități economice confirmă încă o dată a- devărul că răspunderea colectivă se afirmă prin răspunderea personală a fiecărui muncitor, a fiecărui specialist, a fiecărui cadru de conducere in îndeplinirea sarcinilor stabilite. Iată doar citeva argumente. Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii se întrunește aproape zilnic. Se analizează stadiul execuției fiecărui produs care concură la■ îndeplinirea planului la producția- • marfă și fizică, la export. Se fac raportări in legătură cu funcționarea utilajelor pe parcursul ultime- lor.24 de ore sail cu evoluția con- materiale și energetice, bazei tehnico-materiale.

în acest mod, orice neajuns, cit de mic, este cunoscut operativ și se caută soluții pentru desfășurarea activității productive în cit mai bune condiții.Firește, asemenea preocupări derivă din sarcinile stabilite de adunările generale ale oamenilor muncii pe întreprindere. Iar pentru ca obiectivele stabilite șă nu rămînă doar pe hîrtie, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii rapor*- tează periodic, in cadrul ședințelor consiliului oamenilor muncii, cum au fost aplicate măsurile sfa

s-a apelat la sprijinul Centralei Industriale Siderurgice Galați, care a acceptat folosirea unor șutaje și capete de tablă groasă de la laminoare- le de tablă groasă nr. 1 și 2 ale Combinatului Siderurgic Galați pentru' realizarea de platine, materia primă pentru laminoarele unității.Se poate afirma așadar că prin felul in care acționează consiliul oamenilor muncii se asigură îndeplinirea operativă, la termenele stabilite, a măsurilor inscrise in planul aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii. Demn de reținut este

£

frec- ac- uni- săp-

lor ,',|24 de ;sumîiyilor asigurarea I
Ședințemult clare răspunderileSint de pe care țe are consiliul de conducere într-o cooperativă agricolă, precum și modul in care trebuie să lucreze pentru ca unitatea respectivă să desfășoare o activitate cu rezultate bune. Numai că, in uneie cazuri, activitatea consiliilor de conducere, din cooperativele agricole este minată de formalism, cu toate urmările negative ce decurg din a- ceasta. Este și ceea ce se intâmplă la Cooperativa Agricolă Găiseanca, județul Brăila. Rezultatele de producție și economico-financiare ale unității respective — cafe nu sint de invidiat — impuneau, o dată în plus, ca organul colectiv de conducere să fi analizat cauzele care determină situația necorespunzătoare, să gindească și să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea activi- ■ tații. Or, ce se intimplă, de fapt, aici ?Iată, de pildă, urmărind ordinea de zi a ședințelor consiliului de conducere pe o perioadă mai îndelungată, se constată nu numai formalism, ci și dezordine, atit in ce privește problemele puse in discuție, cit și în modul cum sint analizate și rezolvate acestea. Să ne referim doar la ultimele trei ședințe, deși modul in care s-au desfășurat acestea nu diferă de cele ținute mai înainte. La ședința din 13 februarie 1989 • au fost discutate materialele ce urmau să fie prezentate adunării generale, s-au prelucrat decizia și procesul-verbal de control referitor la prevenirea și stingerea incendiilor. Totodată, au fost prezentate cererile cooperatorilor care au solicitat loturi in folosință. Adevărul este că discuțiile purtate în consiliul de conducere s-au referit mai mult la lătura administrativă, să spunem așa, a activității, și anume la atribuirea loturilor in folosință. Cu alte cuvinte, nu o analiză temeinică a nivelului producției și a rezultatelor financiare, nu o discuție serioasă asupra conținutului dării de seamă ce urma să fie supusă dezbaterii adunării generale, ci consemnarea unor aspecte destinate doar pentru folosul procesului-verbal.Ședința din 7 martie și-a propus să analizeze programul de consolidare economică a cooperativei agricole pe anul 1989. Deci o temă de cea mai mare însemnătate pentru cooperativă. Un colectiv întocmise un proiect de măsuri in această privință, in general măsuri bune, deși unele dintre ele constituie parte integrantă a programului de producție curent — aplicarea de a- mendamente, redarea de. teren in circuitul agricol — dar altele — renunțarea la lucrările efectuate mecanizat — pot fi puse sub semnul întrebării. Care a fost atitudinea membrilor consiliului de conducere față de problema pusă în discuție, ce observații au formulat, cu ce idei și soluții concrete au contribuit la corectarea sau îmbogățirea planului ? Din cuvintul celor care au participat la discuții a reieșit că nu a fost depășit stadiul preocupării exclusive pentru probleme tehnice comune, elementare, că lipsesc capacitatea de gindire economică, previziunea economică, într-o perspectivă largă. Să exemplificăm. Alexandru Bădără, șef de fermă, s-a referit la curățirea terenului de resturi vegetale și transportul gunoiului de grajd ; Gheorghe Iacob, șef

bilite. O modalitate de lucru vent folosită în conducerea tivității economico-sociale a tații o constituie întrunirea tăminală a biroului executiv lărgit al consiliului oamenilor muncii, un adevărat comandament, alcătuit din organul- de execuție amintit, precum și din specialiști, cadre tehnice din . întreprindere. Scopul acestor întruniri îl constituie dezbaterea directă, cu factorii implicați nemijlocit în realizarea producției, a anumitor probleme de stringentă actualitate pentru bunul mers al treburilor uzinei. „Avantajul acestei metode, ne spune secretarul comitetului de partid, este că atît dezbaterea, cit și transmiterea sarcinilor se realizează direct de către factorii ce a- sigură coordonarea execuției. Bine se lucrează în cadrul acestor comandamente cu maiștri principali, care răspund de activitatea atelie- relor“vîn urma unor asemenea dezbateri, pildă, a apărut necesitatea de a elimina o dereglare în asigurarea platine, primite, de regulă, de o unitate din afara județului.de se cu laCum producția nu putea să aștepte

și faptul că, pentru întărirea răspunderii personale în cadrul organului de conducere colectivă, fiecare rtiem- bru al consiliului oamenilor muncii raportează cel puțin o dată pe an cum și-a îndeplinit sarcinile ce ii revin. Totodată, se prezintă rapoarte ale comisiilor pe domenii. în luna a- prilie, de exemplu, a raportat comisia pentru calitate și eficiență economică; în cursul trimestrului I — comisia de pregătire, perfecționare, încadrare și promovare în muncă ; pentru luna iunie este programat raportul comisiei pentru dezvoltare, investiții și progres tehnic.Urmărirea îndeaproape, insistentă a problemelor de producție asigură îndeplinirea unor obiective economice dintre cele mai importante, așa cum a fost cazul realizării în premieră națională a instalației de zincare electrolitică a tablelor — după proiectul și cu asistența Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Produse Plate șl Acoperiri Metalice Galați. în prezent, la fel se procedează pentru mărirea capacității de cositorire a tablelor, pe de o parte prin creșterea producției pe

t

Instalația actuală și, în același timp, prin execuția unei noi instalații.Printre problemele aflate în atenția consiliului oamenilor muncii se află și cele de natură socială. Ținînd seama de propunerile făcute in a- dunarea generală a oamenilor muncii pentru crearea unor condiții mai bune de viață, s-au efectuat o serie de lucrări de întreținere și reparații la căminul muncitoresc pentru tineret al unității. Totodată, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea. mesei la cantina restaurant a întreprinderii, prin extinderea gospodă- riei-anexă și prin organizarea unei grădini de legume cu solar de circa 4 000 mp, teren din incinta unității ș.a. Hotărirea de a se asigura mai buna petrecere a timpului liber al oamenilor muncii s-a materializat în organizarea cel puțin a unei excursii pe an în țară pentru fruntașii în Întrecerea socialistă, cheltuielile fiind suportate din fondurile de premiere ale unității, precum și frecventarea sistematică a spectacolelor Teatrului Muzical „N. Leonard“și ale Teatrului Dramatic din Galați.Rezultatele obținute în producție — îndeplinirea lună de lună a indicatorilor de plan — precum și in e- ducația comunist-revoluționară a oamenilor muncii confirmă stilul eficient de lucru al organului colectiv de conducere al unității. II confirmă, de asemenea, și cele șase distincții „Ordinul Muncii" (din care 4 de clasa I) primite de colectivul acestei unități economice. Iar succesul muncii organului colectiv de conducere se explică in mare parte prin răspunderea cu care se achită de sarcini fiecare dintre membrii consiliului oamenilor muncii, prin implicarea tuturor, fără excepție, alături de colectivele pe care le reprezintă în soluționarea problemelor ridicate de activitatea economico-socială a întreprinderii.
Dan PLĂEȘU corespondentul „Scinteii"

în folosul...de fermă legumicolă. Ia necesitatea întocmirii tabelelor cu cei care vor lucra in acord global ; Dinu Ștefan, inginerul-șef, motiva că pregătirea campaniei de primăvară intirzie deoarece nu se asigură motorina ; Niță Caloian, șef de . fermă vegetală, pe lingă citeva probleme tehnice, a remarcat că a crescut numărul membrilor fermei. Președintele cooperativei agricole, tovarășul Traian Brebenel, a criticat faptul că in lunile ianuarie și februarie nu se

proceselor verbale?Or, in această privință la Cooperativa Agricolă din Găiseanca se dă dovadă de multă superficialitate, din care cauză chiar și puținele măsuri bine gindite rămîn nefinalizate, Aceasta se datorează faptului că aici consiliul de conducere nu urmărește stadiul înfăptuirii măsurilor oarece, siliuiui loc pebat programul campaniei agricole de
stabilite. Spunem aceasta de- la următoarea ședință a con- de conducere, cea care a avut 31 mai, in care a fost apro-

IA COOPERATIVA AGRICOLA GAISEANCA, JUDEȚUL BRAILA

înregistrează actele contabile, ..situație pe care trebuie să o analizăm in modul cel mai serios". Tovarășul Ștefan Sava, secretarul comitetului comunal de partid și primar al comunei: „Șefii de fermă nu-și fac datoria, in activitatea de conducere a cooperativei agricole se de multă superficialitate lism, evidența forței de este făcută bine, iar, in consiliul de conducere să ia măsuri împotriva celor care nu respectă eficiența economică".Problemele de fond au rămas doar înscrise in planul amintit, nemeer- c>ndu-se in nici un fel definirea căilor, mijloacelor de înfăptuire.a lor.Tot atit de important este ca problemele discutate de Ia o ședință la alta să nu fie date uitării, după cum hotăririle luate trebuie urmărite pas cu pas pentru a fi îndeplinite.

dă dovadă și forma- muncă nu concluzie,

vară — din păcate aceiași vorbitori ca la ședințele precedente — nu s-au mai făcut referiri deloc la cele hotă- rite anterior. Prin urmare, pe lingă faptul că problemele se discută așa cum se discută, fără să fie aprofundate, se dau uitării foarte repede.Organismele de conducere democratică din unitățile agricole — consiliile de conducere și adunările generale — se află său ar trebui să se afle toate la maturitate. Anii care au trecut de cind acestea funcționează au adăugat, fiecare, o experiență în plus, la care se alătură fap- tul că nivelul general de cunoștințe, de organizare a crescut. Despre maturitatea acestor organisme vorbesc foarte convingător rezultatele din foarte multe unități — întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole. Referindu-ne la cauzele deficiențelor in activitatea consiliului de conducere al cooperativei agricole a-

mintite, care pot fi întâlnite și în activitatea altor consilii, pe mul plan trebuie puse ficienta informare • a membrilor consiliului cu privire la întreaga a cooperativei, insuficienta stăpîni- re a elementelor de ordin economic și tehnic caracteristice respectivei unități. Așa se face că la Cooperativa Agricolă Găiseanca, dar și în alte unități, mulți din membrii consiliilor de conducere sînt împovărați de problemele curente ale campaniei, preocupați doar de ferma sau locul lor de muncă, de chestiuni mărunte, vizind dpar aria lor de activitate, neavind o viziune cit de cit cuprinzătoare asupra întregii activități de producție și economice a unității.Știința conducerii colective, democratice trebuie învățată continuu, însușită continuu. Âr fi necesar ca înseși organismele județene de specialitate să acorde mult mai multă atenție tuturor problemelor ce țin de funcționarea la cote superioare a consiliului de conducere, de metodologia, de stilul de muncă al acestora, să asigure o participare activă, calificată a tuturor la bunul mers al activității cooperativei agricole. Este un fapt real, constatat și in cazul de față, ca și în altele de altfel, că problemelor conducerii nu li se a- cordă atâta atenție cît celor de ordin tehnic. Cadrul democratic in agricultură e creat de mult, și-a dovedit din plin eficiența, îneît unitățile rămase in urmă din acest punct de vedere au de unde învăța. Trebuie numai stimulat interesul pentru aceasta.
Ioan HERȚEG

pri- Insu- tuturor respectiv activitate

în aceste zile, oamenii muncii din agricultură sînt puternic angajați în efectuarea lucrărilor agricole de vară, lucrări deosebit de complexe, in cadrul cărora se detașează cele privind strîngerea, transportul și depozitarea, într-un timp cît mai scurt și fără pierderi, a întregii recolte de cereale păioase, precum și a altor produse.La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., In care a fost analizat Raportul privind măsurile luate pentru buna desfășurare a campaniei agricole de vară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului Agriculturii, organelor agricole județene, cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, organelor și organizațiilor de partid să acționeze energic în vederea efectuării tuturor lucrărilor agricole de vară în termene scurte, pentru a se evita orice pierderi, pentru însămînțarea neîntârziată a suprafețelor cu a doua cultură.Decretul Consiliului de Stat privind asigurarea desfășurării in bune condiții a actualei campanii agricole de vară prevede obligația Ministerului Agriculturii, Ministerului Achiziționării și Contractării Produselor Agricole șl Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție să ia măsuri ca în fiecare unitate agricolă și în fiecare localitate, prin mobilizarea întregului personal muncitor, a membrilor cooperatori, mecanizatorilor. specialiștilor, a cadrelor de conducere, a celorlalți oameni al muncii, a tuturor locuitorilor apți de muncă, să se efectueze lucrări în termene precise și de cea mai bună calitate.La îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numeroase unități agricole de stat și cooperatiste se muncește intens, cu înaltă responsabilitate și exigență la recoltarea orzului, transportul produselor obținute, precum și la însămînțarea culturilor duble, Ia întreținerea celorlalte culturi, aceasta demonstrind modul in care locuitorii satelor au înțeles să acționeze, sprijiniți de organele și organizațiile de partid, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin.O asemenea mobilizare de forțe există și în agricultura județului Giurgiu, unde organele și organizațiile de partid, organele agricole locale, conducerile unităților agricole, sub directa conducere a comitetului județean de partid, acționează pentru mobilizarea întregului personal muncitor — cooperatori, mecanizatori, specialiști, cadre de conducere și alți lucrători ai ogoarelor — la efectuarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole.în această atmosferă de mobilizare generală a forțelor pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce revin unităților agricole în campania de vară, cu atît mai condamnabile sînt acele fapte, izolate, ce constituie a- bateri de la normele de muncă, de la ordinea și disciplina in producție, de la etica profesională a unor cadre învestite cu munci de răspundere in conducerea unităților agricole sau in ministerul de resort. Un asemenea fapt, cu adinei implicații negative în buna desfășurare a activității productive, s-a petrecut, zilele trecute, la întreprinderea Agricolă de Stat Vedea, din județul Giurgiu.în timp ce lucrătorii din întreprindere se aflau mobilizați la cîmp, la efectuarea muncilor agricole, cadre din conducerea unității, respectiv directorul Gheorghe Chira șl contabilul-șef Cristea Spiru, au organizat, în ziua de 10 iunie 1989, o masă la camera de oaspeți a unității, care a durat ' pînă sea- La această masă prelungităau participat, în afară de director și contabilul-șef, medicul veterinar Sorin Hiotu, precum și Ion Nițulescu, directorul direcției de organizare, control, personal, învățămînt, și Ion Cojocariu, inspector general din Departamentul Agriculturii de Stat. Deosebit de grav este și faptul că la această masă, la care s-au servit mincăruri preparate la cantina unității fără să se plătească, s-au consumat băuturi alcoolice in- . troduse ilegal in unitate de către directorul și contabilul-șef ai întreprinderii, ceea ce constituie o Încălcare flagrantă a prevederilor decretului care interzice consumul de băuturi alcoolice in sediile instituțiilor și intreprinderi.Participanții la plenara extraordinară a comitetului de partid și la adunarea generală extraordinară a

ra.

reprezentanților oamenilor muncii din întreprinderea Agricolă de Stat Vedea au dezbătut cu înalt simț de răspundere și exigență comunistă faptele săvîrșite, adoptând măsuri drastice împotriva celor vlnovați. în intervențiile lor, Marin Pața, mecanizator, Victor Lazăr, medic veterinar, Mihai Obreascu, șef formație de combine, au arătat cu indignare că, în această perioadă, cind volumul mare de lucrări reclamă prezența în cîmp a conducerii unității, a celorlalte cadre, cei în cauză și-au permis, încâlcind grav disciplina in muncă, atribuțiile și sarcinile care le reveneau, să Irosească timp prețios, să dezerteze de la muncă, pentru a procura alimente și băuturi în vederea pregătirii petrecerii, antrenînd în acest scop și alte cadre din unitate, care au fost sustrase de la îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Este dezbaterilor de a fi analizat cu simț de răspundere aceste fapte babile prin prisma felului în care unitatea iși îndeplinește sarcinile economice și de producție. Din verificările făcute de colectivul Comitetului Central al P.C.R. împreună cu comitetul județean de partid, care au analizat acest caz de o gravitate deosebită, a reieșit că ceea ce s-a întîmplat nu este un fapt izolat, în activitatea contabilului-șef a devenit o practică organizarea unor asemenea petreceri. Numai în cursul acestui an, și chiar în ultima lună, la I.A.S. Vedea au mai avut loc asemenea petreceri, la care au participat diferite cadre de conducere din unitate și din afara ei. Evocînd răspunderea ce revine conducerii unității, Teodora Clejanu, secretara comitetului de partid, Gheorghe Bă- răscu, combiner, Marin Epure, mecanic agricol, au subliniat că nu întâmplător, în anul trecut, unitatea a încheiat activitatea economico-finan- ciară mare mult bazeiîn trebarea : ,_____aibă loc asemenea fapte reprobabile, care sfidează și umbresc munca întregului colectiv ? Comuniștii au arătat fără ocolișuri că acestea sînt urmare și a neexercitării, conform prevederilor statutare, a controlului permanent de către comitetul de partid și birourile celor opt organizații de- bază din ferme, de către adunarea generală nilor muncii, a activității punzătoare desfășurate de _________de conducere al unității. Sever Iuf- cea, secretarul comitetului U.T.C., Constantin Gherman. inginer-șef. Stan Orfan, șeful fermei nr. 2, au semnalat in intervențiile lor o anume scădere a combativității, o tocire a spiritului critic, generată de o atmosferă de cocoloșire a lipsurilor, toate acestea favorizînd abuzurile în activitatea de conducere a unității.Toți participanții la dezbateri, a- rătînd cu tărie că persoanele vinovate au pierdut încrederea colectivului. că fantele lor sint incompatibile cu calitatea de partid, pă. au severe,Pe plenara comitetului de adunarea generală a muncii din întreprindere __  ......„......următoarele măsuri : excluderea din rindurile membrilor de partid a lui Gheorghe Chira, Spiru Cristea. Sorin Hiotu și destituirea lor din funcțiile deținute. De asemenea. Gheorghe Cristea a fost destituit din funcția de șef sector hidroconstrucțil.Dovedind maturitate politică și conștiință revoluționară, particlpan- ții la dezbateri au arătat măsurile luate vor duce la nătățirea climatului de din unitate, la întărirea nii și disciplinei. Chiar cest cadru au fost făcute propuneri concrete care să determine o schimbare radicală in organizarea producției, a întregii activități, astfel incit să se asigure îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție și economice ce revin fiecărei ferme, în numele tuturor lucrătorilor din unitate, participanții la dezbateri au exprimat hotărirea și angajamentul ferm de a executa la timp și de cea mai bună calitate toate lucrările agricole, pentru a realiza în acest an

meritulrepro-

cu însemnate pierderi, ca a producțiilor realizate sub nivelul posibilităților, tehnico-materiale asigurate, dezbateri s-a pus deschis cum a fost posibil
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ur- cu alln- să

inclusiv a oame- necores- consiliul

membru de care le ocu- unor măsuriprezentate, partid și oamenilor au adoptat

că îmbu- muncă ordi- !n a-

toți indicatorii de plan la nivelul sarcinilor stabilite, obținind în acest fel cea mai mare producție agricolă de pînă acum.în aceeași zi a avut loc adunarea generală comună a organizației de partid și a oamenilor muncii din Departamentul Agriculturii de Stat din Ministerul Agriculturii, care a analizat faptele reprobabile comise de Ion Nițulescu, directorul Direcției de organizare, control, personal, învăță- mint, și Ion Cojocariu, inspector general din cadrul departamentului.In dezbateri a reieșit că, în plină campanie de recoltare a cerealelor păioase, deplasîndu-se în județul Giurgiu pentru a acorda sprijinul necesar organizării și desfășurării lucrărilor agricole din această perioadă, în loc să treacă efectiv la îndeplinirea sarcinilor ce le reveneau, au participat și ei la petrecerea organizată la I.A.S. Vedea. Prin calitatea lor, aceștia aveau obligația să împiedice unitățile agricole să încalce legea, să asigure mobilizarea tuturor cadrelor de conducere din întreprinderile agricole de stat din județul Giurgiu pentru a putea, așa cum prevede decretul apărut recent, să strîngă orzul în 3—4 zile și să efectueze celelalte lucrări de sezon de bună calitate. Ei au preferat insă, închizind ochii la încălcarea Decretului 400 privind interzicerea consumului de băuturi alcoolice în unități, să-și irosească o mare parte a timpului, distrăgînd de la activitățile conducere și această unita- lor este condam-
lui, curente cadre specialiști de te agricolă. Atitudinea cu atit mai mult de ________nat, întrucît în ziua următoare, la întreprinderea Agricolă de Stat Cle- jani, din același județ, ei au stat opt ore, timp în care au văzut o fermă de vaci și au făcut o plimbare pe cîmp, fără să constate și să stabilească vreo măsură pentru îmbunătățirea și organizarea muncii în această unitate cu rezultate nu dintre cele mai bune.Participanții la dezbateri — Nicolae Șaga, Petre Ciobotaru, Vasile Băcilă, Constantin Ilie, Eneia Simion, Florea Gruia, șeful departamentului, și Gheorghe David, ministrul agricul- turii — au arătat că cele două cadre de conducere, care, prin natura funcțiilor lor, aveau datoria să organizeze și să sprijine activitatea deosebit de grea din unitățile agricole, să asigure introducerea ordinii și disciplinei, să nu admită încălcarea eticii și echității socialiste, au adoptat o atitudine de indiferență față de sarcinile ce le reveneau în calitatea lor de reprezentanți ai conducerii Departamentului Agriculturii de Stat, de neobservare a neajunsurilor existente in unități, chiar a încălcării legilor.De aceea, cei care au luat cuvîn- tul au cerut ca în întreaga activitate de îndrumare și control să fie introdus un spirit înalt de ordine și disciplină, să se manifeste maximum de exigență, astfel incit activitatea întreprinderilor agricole de stat să fie ridicată la nivelul cerințelor și exigențelor impuse de noua revoluție agrară, de sarcinile stabilite de conducerea partidului privind creșterea rolului acestor unități.Adunarea generală a organizației de partid a aprobat, în de voturi, excluderea membrilor de partid a Iul Ion Nițulescu și Ion Cojocariu. De asemenea, adunarea generală a oamenilor muncii a hotărît destituirea lor din funcțiile deținute, precum și trimiterea lor să lucreze în unități direct productive în afara municipiului București, in funcție de pregătirea lor profesională.Dezbaterile care au avut Ioc Ia I.A.S. Vedea, precum și la Departamentul Agriculturii de Stat au pus încă o dată in evidență necesitatea întăririi spiritului de răspundere al cadrelor de conducere, a ordinii șl disciplinei in întreaga activitate din unitățile agricole de stat, ridicării pe o treaptă superioară a întregii activități din această importantă ramură a agriculturii noastre socialiste.Se impune ca din această situație să se tragă toate concluziile, acțio- nindu-se cu toată răspunderea pentru strîngerea la timp a întregii recolte și efectuarea celorlalte lucrări agricole, pentru îmbunătățirea radicală a activității intreprinderilor a- gricole de stat.
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CE A CONDUS LA RISIPA DE RESURSE

Turnate pentru

iată de- ce. Așa

PORNIND DE LA UN CAZ DE „MODERNIZARE"

UN PLUS DE ÎNCASĂRI PENTRU UN MINUS DE CALITATE?

numai efectul asu- s-ar putea acesta este un de a fi urmat.

Modernizarea, un proces al cărui rost este, înainte de toate, să asigure sporirea eficienței economice. Deopotrivă la unitatea care iși modernizează produsele sau tehnologiile și la beneficiarii acestor produse. Așa este normal, așa este util pentru societate, așa se întimplă de cele mai multe ori. Dar, din păcate, nu întotdeauna....Pină nu de mult, întreprinderea de Fier Vlăhița realiza piesele turnate din fontă prin turnare manuală — procedeu cu o productivitate a muncii scăzută. Firesc, el a fost înlocuit cu turnarea mecanizată, cîști- gul fiind cu atît mai însemnat cu cît seriile de fabricație sint mai lungi. Iar in cazul carcaselor de motoare electrice executate la Vlăhița, producția este de ordinul zecilor de mii de bucăți anual. Așadar, trecînd la turnarea mecanizată, sporește productivitatea muncii, capacitatea de fabricație, produc*ia-m.''- fă. beneficiile și eficiența activității întreprinderii de piese turnate. Pînă aici, toate bune. La o analiză izolată, urmărind pra unității in cauză, chiar crede că exemplu demn ... ___In realitate insă, lucrurile nu stau deloc astfel. Și cum a fost el realizat efectiv, noul procedeu atrage după sine o risipă inadmisibilă de resurse, consumuri de materiale cu pină la 50 la sută

mai mari. Cu alte cuvinte, o măsură care, in fapt, păgubește economia națională, este „travestită" sub faldurile eficienței, cu sprijinul unui mecanism de formare a prețului cel puțin curios. Să concretizăm.Față de vechile carcase de motoare turnate manual, greutatea brută a semifabricatului realizat meca-
îl putem denumi astfel... Producătorul lor. cel care și-a „modernizat" in acest fel producția, ar putea — mal știi ? — să fie felicitat pentru rezultate, așa cum apar ele în evidența acestuia. De ce ? Pentru că el nu vinde, așa cum ar fi normal, piese turnate, ci... tone de piese turnate 1 Iar creșterea adaosului de

nizat Ia^Vlăhița este cu 30—50 la sută mai mare, ca urmare a unui adaos de prelucrare suplimentar. Astfel, pentru un anumit tip de carcase, greutatea brută crește de la 64 la 87 kg, pentru altul — de la 35 la 55 kg etc. Numai pentru trei tipuri de carcase livrate in decurs de un an întreprinderii „Electromotor" Timișoara s-au consumat suplimentar peste 460 tone de fontă. Adaos care, evident, este înlăturat, ulterior, prin prelucrări' mecanice — deci cu alte consumuri : de energie, de scule așchietoare, derea, reală, pentru țională se localizează beneficiarul pieselor
de timp. Pier- economia na- insă numai la turnate, dacă

prelucrare antrenează majorarea prețului de livrare, pe bucată, sporirea producției-marfă realizate. Pentru cele trei tipuri de carcase de motoare electrice luate ca exemplu, prețul unitar, pe bucată, crește cu 50 la sută și chiar mai mult. Ca urmare, pentru peste 30 mii carcase livrate in ultimul an întreprinderii „Electromotor" Timișoara, întreprinderea de Fier Vlăhița a încasat în plus aproape 9 milioane lei. Un spor de producție-marfă și de producție fizică — tot... tone, nu bucăți 1 — care nu înseamnă altceva decit o risipă de resurse.De bună seamă, nu procedeul mecanizat de turnare poate fi incriminat. La „Electromotor" aflăm că șl

întreprinderea de Piese Băilești realizează carcase motoare electrice, dar aici turnarea mecanizată a adus, in mod firesc, o reducere a prețului unitar, o dată cu scăderea adaosului de prelucrare. Deci se poate. De altminteri, inginerul-șef al întreprinderii de Fier Vlăhița. Vato. Vilmos, este de a- ceeași părere : „Deoarece unele carcase nu pot fi turnate mecanic in forma lor inițială s-a produs o creștere a greutății lor brute. Preocuparea noastră este ca, impreună cu beneficiarii, in special întreprinderea din Timișoara, să aducem acele modificări formei constructive a carcaselor pentru a le reduce greutatea, menținîndu-le parametrii teh- nico-funcționali".întrebarea care se pune este însă de ce nu s-au adus aceste modificări înainte de a se trece la turnarea mecanizată ? Pentru a evita repetarea unor asemenea nedorite situații, pentru extinderea in formula optimă economic — eficientă nu numai pentru producător, ci și pentru beneficiar — a noii tehnologii ar fi nevoie, în primul rind, ca „tehnologia" de stabilire a prețului pieselor turnate să fie adusă la normal. Să nu mai fie posibil un plus de încasări pentru un minus de calitate, iar modernizarea să aducă un ciștig efectiv și real societății.
Eugen RADULESCU

Imagine dintr-una din secțiile întreprinderii de Utilaje 
din Botoșani

și Piese de Schimb 
Foto : Sandu Cristian
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Emoționantă manifestare a prețuirii marelui nostru poet național, 
a creației sale nemuritoare inspirată din viața și idealurile poporului român

SIMPOZIONUL OMAGIAL CONSACRAT CENTENARULUI MIHAI EMINESCU
La Ateneul Român s-au desfășurat, marți, lucrările In plen ale Simpozionului omagial consacrat centenarului Mihai Eminescu, in organizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste și a" Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă Romania.In mijjoc de iunie, in anotimpul florilor de tei, oameni de cele mai diferite virste și profesii, din Capitală și din intreaga țară, și-au dat intilnire sub cupola impunătorului edificiu străjuit de statuia poetului nostru național pentru a omagia creația și viața lui Mihai Eminescu, la un veac de la trecerea sa in eternitate.La manifestare au participat tovarășii Emil Bobu, Constantin Olteanu, Dumitru Popescu, Suzana Gâdea, Ioan Toma. Ion Ursu.Au luat parte reprezentanți de frunte ai vieții cultural-științifice din țara noasttă, precum și oaspeți de peste hotare, cunoscători ai operei eminesciene.întreaga desfășurare a simpozionului omagial care încununează bogata suită de manifestări organizate la orașe și sate cu prilejul acestui centenar, s-a aflat sub semnul de emoție și noblețe al ideilor și aprecierilor cuprinse in Mesajul adresat participanților de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Mesajul a fost prezentat de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Mesajul conducătorului partidului și statului — vibrantă cinstire și prețuire a marelui nostru poet, a creației sale nemuritoare, inspirată de viața și idealurile poporului din mijlocul căruia s-a ridicat — a fost primit cu profundă satisfacție și gratitudine de către participanți. Aprecierile formulate la adresa nobilei misiuni educative a literaturii și artei, caldele îndemnuri adresate creatorilor de a-și pune talentul și puterea de muncă in slujba aspirațiilor legitime ale omenirii de pace și progres pe planeta noastră, a nobilelor idei umaniste de modelare a conștiințelor, constituie pentru toți oamenii de artă și cultură, un mobilizator program de acțiune in vederea realizării unor opere valoroase, care să vorbească posterității despre mărețele împliniri ale prezentului socialist.Aceste ginduri și sentimente, pregnant puse în evidență de-a lungul desfășurării simpozionului național, s-au regăsit în telegrama pe care participanțil la manifestarea de la Ateneul Român_ au adresat-o, la încheierea lucrărilor, intr-o atmosferă entuziastă, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.In numele celor prezenți la simpozion, telegrama a fost citită de tovarășul Radu Voinea, președinte al Academiei Republicii Socialiste România.în cuvîntul său. tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a spus :Ne aflăm astăzi aici pentru a omagia pe Mihai Eminescu, poetul născut și crescut pe plaiul românesc, printre oamenii acestui pămint, pe poetul ce din fragedă copilărie și-a contopit simțirea cu frumusețile tării sale, pe cel care și-a umplut sufletul de comorile făurite de timpuri Îndepărtate și cărora el avea să le dea strălucire fără egal, scuturînd colbul „de pe cronice bătrtne", cer- cetînd cu nesaț tot ce ii vorbea despre zilele de luptă și de glorii ale Înaintașilor săi. De pe aceste pă- mtnturi, dintre acești oameni și din această țară, căreia din fragedă tinerețe l-a dorit „la trecutul mare, mare viitor", a pornit gîndul lui Eminescu, cutezătorul său gînd de a-șl Însuși fără preget și fără odihnă ceea ce geniul omenesc a acumulat in necurmata cale a cunoașterii. Poezia sa, zămislită din sevele nemuritoare ale naturii românești, țesută In firele de aur alb glasului românesc nepereche, impregnată de dorurile. visurile șl gîndurile poporului, reprezintă una din cele mai adinei, cele mai patetice expresii ale setei de a pătrunde în esența fenomenelor vieții, ale Cosmosului, ale istoriei.Veacul care a trecut de la moartea lui Eminescu a însemnat veacul nemuririi sale. Opera sa. tipărită in ediții științifice și de largă popularizare, studiată în numeroase țări, tradusă în zeci și zeci de limbi, a cunoscut, aici, la noi. și pe toate continentele, o impresionantă răspîn- dire.Ne vor rămîne adine întipărite In minte și vor constițui pentru noi toți un semn de referință cuvintele emoționante prin care tovarășul Nicolae Ceaușescu omagiază personalitatea lui Eminescu în Mesajul transmis astăzi participanților la Simpozionul omagial, pentru care dăm glas mulțumirii noastre .profunde.Gindul nostru se întoarce și astăzi către partidul comunist, prin a cărui înțeleaptă politică s-a produs valorificarea întregului tezaur cultural național. Gîndul nostru de adine respect și înaltă gratitudine se îndreaptă spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre tovarășa Elena Ceaușescu, de numele cărora este nemijlocit legată înflorirea continuă a științei și culturii românești.îl sărbătorim astăzi pe Mihai Eminescu, cu sentimentul certitudinii că opera sa este o sărbătoare a sufletului românesc. II sărbătorim cu mindria de a putea afirma că prețuirea operei eminesciene a căpătat adevăratele sale dimensiuni și semnificații in anii revoluției socialiste și în special în această epocă de restaurare a tuturor marilor valori ale culturii naționale — „Epoca Nicolae Ceaușescu".In comunicarea „Mihai Eminescu, contemporanul nostru", prezentată de Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii Scriitorilor, se arată : Sintem profund emoționați de faptul că secretarul general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat parti- cipanților la Simpozionul omagial un mesaj, ce pune incă o dată in lumină înalta sa prețuire fată de genialul poet Mihai Eminescu, chintesență a spiritualității românești, artist adine implicat în viața poporului, ctitor al limbii, literaturii și culturii române modeme.în suta de ani care s-a scurs de la acel 15 iunie 1889. Eminescu nu a Încetat o clipă să fie prezent in evenimentele care au însemnat nașterea României moderne. Pătrun- zînd adine în istoria unul veac, el n-a rămas numai istorie, pildă pentru viitorime. Eminescu a continuat să fie — și este — mereu printre noi, contemporanul nostru. Este cea mai fascinantă osmoză între omul de geniu și poporul din care s-a născut.Ce este, pentru noi, Eminescu ? Poate cel dinții dintre răspunsurile pe care sintem datori să le dăm este acesta : Eminescu este patria! Cu mai mult de o sută de ani în urmă, Eminescu ridica flamura măreață a acestor versuri de aur : „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, / Tara mea de glorii, țara mea de dor?“. Se află aici, în cadențele acestei poezii- program, chipul de o genială intuiție al patriei însăși. Țara „de dor", tărîm al aspirației spre mai bine, de valorificare absolută a atit de bogatei zestre a poporului, a unui neam Ivit dintr-o fericită geneză, dar care a trebuit să și Înfrunte adesea nefaste conjuncturi. „Țara de dor" pe care Eminescu a absorbit-o in in

treaga sa ființă, el a cunoscut-o „in sărăcia și nevoile" ei. cu extraordinara lui simțire, luciditate și neliniște, „Țara de dor", pe care Eminescu a identificat-o în dimensiunile ei interioare, esențiale : conștiința națională, a unității de neam și limbă, nestinsă flacără a idealurilor independentei, apărării vetrei strămoșești, creării României moderne, in consens cu tot ce cuprindea mai înaintat timpul.La un secol de la trecerea sa in eternitate, Eminescu ne apare ca un puternic și generos arbore al cunoașterii. Un simbol de cultură, un reper fundamental pentru edificarea programatică a construcției noastre spirituale. Cu Eminescu, literatura română realizează racordul major la literatura lumii, dar. totodată, impune lumii un scriitor avid de cultură. neobosit in a cunoaște, crein- du-se și creînd, după un adevărat program. Eminescu este omul deplin al culturii românești, etalon nu numai pentru literatură. Din exemplaritatea efortului său dedicat cunoașterii — de la viața cotidiană pină-n ădincimile istoriei sau misterele etosului popular, pină la cercetarea profundă a lingvisticii, a științelor exacte, artelor plastice — se constituie un model de creație valabil pentru intreaga evoluție spirituală a României din veacul care a trecut.Pentru cultura românească, Eminescu inseamnă un secol căruia i-am putea Spune : Secolul Eminescu. Opera și Poetul exercită un adevărat efect magnetic asupra literaturii. dar și cu iradieri puternice și benefice in toate compartimentele vieții sociale, Reînnoirea României, renașterea națională de după eliberare. mari propulsii ale revoluției au in substanța lor nuclee de foc din dorul de mai bine eminescian. Vasta exegeză .consacrată lui Eminescu a reunit, ca sub cupola aceleiași Academii, erudiția și aspirațiile culturii românești. O titanică muncă de studiu a operei eminesciene, desfășurată în spațiul ultimelor zeci de ani, constituită în marea ediție „Eminescu", in mii de alte lucrări, se înscrie ca participare a generațiilor de astăzi la e- terna omagiere și cunoaștere a poetului nostru național. S-a realizat și continuă să se edifice o adevărată „Cultură Eminescu".Omagiem astăzi poetul care ne-a lăsat drept moștenire un luceafăr pe cer, poetul pentru care literatura națională formează focarul spiritului național, unde concurg toate razele din toate direcțiile vieții spirituale, ea arătînd nivelul vieții publice spirituale. Omagiem omul înzestrat — după Călinescu — să exprime sufletul unei mulțimi simple ce se afla în primejdia de a fi smulsă din locul rădăcinilor sale. Omagiem Omul prin care gtndirea și sensibilitatea românească au trăit o extindere a orizontului lumii, al cugetării și al simțirii, care ne-au transformat în mod esențial.Ca semn al înaltei cinstiri aduse celui mai mare poet al românilor, dați-mi voie să rechem cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România : „Aducem omagiul nostru memoriei marelui poet național Mihai Eminescu, acela care o dală cu opera sa literară a făcut să apară pe bolta culturii românești un astru care va străluci în veci de veci, revărsînd lumină și căldură în sufletele oamenilor, al poporului nostru".O sută-de ani de pemurire se împlinesc în această lună de cînd Mihai Eminescu face parte integrantă din istoria poporului român, din istoria și gloria poporului român.O cultură care-și cinstește înaintașii, se cinstește pre sine. Poporul nostru, sărbătorindu-1 pe Eminescu, se sărbătorește pe sine. Asistăm astăzi la o sărbătoare a poporului român. Prin Eminescu, pentru intîia oară, esența noastră ni s-a dezvăluit în plenitudinea sa. Eminescu este astăzi o carte deschisă a destinului nostru, o carte rămasă deschisă în fața eternității.In comunicarea „Opera lui Eminescu, strălucită întruchipare a marilor idei ale umanismului, a înaltelor idealuri și aspirații ale poporului român", prezentată de Dumitru Ghișe, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, se spune : Opera marilor poeți călătorește în timp nealterată in strălucirea ei încărcată de senstiri și semnificații, aducînd, pentru fiecare generație, noi moduri de a o percepe, un interes aparte. Mesajul poetic e- minescian nu numai că nu s-a istovit o dată cu vremea în care a apărut, dimpotrivă trecerea anilor i-a sporit frumusețea, profunzimile si aria de înțelesuri, oferind răspunsuri — 

surprinzătoare în prospețimea lor — pentru sensibilitatea și gindirea noastră, a celor de astăzi.In continuare, după ce este subliniată receptarea poetului de-a lungul timpului, in comunicare se a- rată : Eminescu pe care il omagiem astăzi nu ne mai apare doar ca un monocord poet pesimist, nici ca un geniu intors cu fața spre trecut sau spre o lume a himerelor și care visa la repaosul absolut. Prin studiul și publicarea postumelor, imaginea lui Eminescu a devenit tot mai apropiată de prototipul ei real. A ieșit la iyealâ și un Eminescu titanic, revoluționar și profetic. El este expresia sufletului românesc, o flacără mereu vie a sensibilității și gindirii noastre.Dacă in multitudinea manifestărilor sale creatoare, indiferent că este vorba de poezie, filozofie, economie sau publicistică politică, se poate vorbi totuși de anumite dominante ale creației eminesciene, acestea sint, fără nici un .dubiu, umanismul și patriotismul înflăcărat al poetului. Integritatea spirituală a poporului român era, pentru Eminescu, mai presus decit orice.După cum o demonstrează articolele sale politice, Eminescu a păstrat un cult special istoriei. Ca intr-un pelerinaj la un templu sacru, el cobora in trecut să-și reîmprospăteze energiile credinței și ale întăririi, in lupta cu o realitate social- politică nu întotdeauna la înălțimea trecutului glorios. Nu întîmplător, pentru Eminescu regresiunea in timp semnifică tendința de a ajunge la momentul genezei. Ia dimensiunile fabuloase ale timpului mitic, pentru ca imaginea unei epoci de aur să proiecteze in viitor întreaga ei forță modelatoare.Avidul devorator al cunoașterii 
*
*

*
*

„Omagiind astăzi opera luminoasă a lui Mihai Eminescu — ca de altfel 
a tuturor marilor creatori din toate domeniile — avem datoria să dezvoltăm 
și să îmbogățim permanent, cu noi și noi creații, minunatul patrimoniu 
național — tezaur de gîndire înaintată, revoluționară, care, prin conținutul 
de idei și mesajul profund umanist și patriotic, reprezintă o contribuție de 
seamă la mobilizarea întregului popor în edificarea noii orînduiri, la for
marea și educarea omului nou, înaintat, constructor conștient și devotat 
al socialismului și comunismului în România'.

NICOLAE CEAUȘESCU

universale credea cu tărie In destinul națiunii sale.Eminescu a gtndit dezvoltarea societății românești în termenii unei filozofii sociale ce punea accentul pe dezvoltarea organică, proprie, specifică împrejurărilor, condițiilor con- cret-istorice in care trăiește, cum spunem noi, astăzi.Dorința de a vedea țâra sa cit mal prosperă din punct de vedere economic l-a făcut să închine un adevărat imn muncii, ca activitate umană fundamentală. Munca este — în viziunea eminesciană — nu numai chezășia prosperității unei națiuni, ci și a moralității ei.Iubindu-și patria în Înțelesul cel mai inalt al cuvintului, prin tot ceea ce a scris, Eminescu a năzuit să dezvolte in conștiința concetățenilor săi ideea necesității angajării profund responsabile față de destinul țârii. Pentru el era limpede că a fi un bun român „nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special..., ci o datorie pentru orice cetățean al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al acestui pămînt, care este moștenirea exclusivă și istorică a neamului românesc".Prin cele mai înalte ginduri șl vibrații ale sufletului său, Eminescu este nu numai un ilustru înaintaș, ci, deopotrivă, un mare și iubit contemporan al nostru, al celor de azi. Iată de ce, din perspectiva unui secol, „lumina stelei ce-a murit..." ne apare, acum, și mai strălucitoare.Aspirațiile marelui poet îșl găsesc o minunată Împlinire în istorica operă de edificare a socialismului și comunismului, pe care poporul nostru o înfăptuiește sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi exprimăm — și cu acest prilej — intreaga noastră stimă, dragoste și recunoștință, pentru activitatea fără osteniră ce o consacră înfloririi patriei, înaintării ei spre orizonturi tot mai luminoase de progres și civilizație.Exprimăm, totodată, aleasa noastră considerație și prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elșna Ceaușescu, pentru contribuția de deosebită Însemnătate adusă la progresul multilateral al țării, la afirmarea tot mai puternică a științei, invățămintului și culturii românești, ca factori hotărîtori ai dezvoltării generale a patriei.Așa cum se subliniază în căldurosul Mesaj adresat de secretarul general al partidului, președintele Republicii, t o v a r ă ș u 1 Niqolae Ceaușescu, pe care l-am primit cu profunde sentimente de respect și satisfacție, chipul lui Eminescu ne însoțește, în tot mai mare măsură, propria noastră existență. îi murmurăm versurile lui de dor, de dragoste sau de durere, ne învăluim cu mantia iubirii lui față de oameni, ne astimpărăm setea noastră de dreptate, libertate și adevăr de la izvoarele lui clare și adinei, ne încălzim la flacăra nestinsă a patriotismului său nemărginit și credem, împreună cu el, in destinul tot mai fericit al națiunii noastre.In continuare, Ion Dodu Bălan, prof. univ. la Universitatea București, a prezentat comunicarea intitulată „Opera Iul Mihai Eminescu — strălucită sinteză a caracterului național al literaturii române", în care se spune : Poet național în sensul cel mai profund și mai complex al cuvîntului, adevăr confirmat de toate exegezele critice din țară și din străinătate, Eminescu întruchipează in tulburătoarea lui persona

litate șl In inegalabila sa operă intreaga lume românească — o lume bogată în ginduri și simțiri, originală in coordonatele el geografice, istorice și spirituale, cu mituri, datini. credințe, elemente distincte ce compun un admirabil portret etno- psihologic al românului.Aparținind orgapic ființei noastre naționale, Eminescu a vibrat la toate durerile și frămintările poporului său și i-a exprimat întregul univers de ginduri și simțiri. El a ridicat, limba poetică românească pe culmi nebănuite. imprirtiîndu-și uimitoarea :<lui personalitate. în fiecare articulație a ei. Prin limba lui Eminescu asistăm la geneza lumilor, la devenirea istorică a umanității și la toate momentele de răscruce din istoria noastră națională.De la el încoace rostim cuvintele limbii române cu sporul de expresivitate revelată de marele poet. De asemenea, pentru noi, românii, natura patriei poartă in ea o parte din sufletul lui Eminescu.Sub pana poetului nostru național, o țară și un popor au devenit un cintec fără de moarte.Descriindu-se pe sine și chipul omului de la noi. pe coordonatele unei problematici etern umane, Eminescu a realizat in universul său artistic portretul neamului nostru, capacitatea lui de a înțelege lumea, de a se așeza intr-o ecuație rezonabilă cu timpul și spațiul, de a se oglindi in natură și de a o reflecta în propriu-i destin. Eminescu a exprimat modul specific al românului de a-și cinsti strămoșii și pămintul tării, felul lui de a iubi și a uri, de a reacționa in fața vieții și a morții, de a-și construi o viață prin sine și pentru sine, cum atit de limpede se desprinde din publicistica sa. in centrul căreia stă ideea de muncă.

văzută tntr-un sistem de valori naționale.Expresie artistică neîntrecută a lumii românești, sinteză strălucită a valorilor noastre folclorice, lingvistice și literare, opera lui Eminescu este un pisc inalt de sosire și totodată unul de pornire pentru poezia și cultura românească. Dăruit cu scinteia geniului, Eminescu a intuit, m scurta și tragica lui viață, toate marile teme pe care le va dezvolta lirica noastră de după el. Tot ce există in spațiul spiritual ro- mânesc s-a hrănit cu poezie sub privirile melancolice ale genialului poet.Așa cum se subliniază în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, . președintele Republicii. „Poet al poporului său, Mihai Eminescu a lăsat posterității imaginea unui artist legat trup șl suflet de pămintul țării sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare, receptiv Ia problemele majore ale epocii in care a trăit, ale luptei pentru apărarea și afirmarea ființei naționale — care au constituit în permanentă izvorul veșnic viu al minunatei sale creații".Opera lui Eminescu, de la ediția lui Maiorescu din 1883, a rămas o permanență în cimpul vieții noastre culturale. în afară de- cele 11 ediții succesive maioresciene au mai apărut pină la Eliberarea țării circa 60, mai mult sau mai puțin științifice. După istoricul Congres al IX-lea al partidului, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in fruntea destinelor țării, cultura română a fost eliberată de dogmatism și închistare, astfel că pină astăzi au apărut peste 100 de ediții într-un tiraj de 70 de milioane, culminind cu desăvirșirea monumentalei ediții de Opere, începută de Perpessicius și terminată de un colectiv de la Muzeul Literaturii Române. E eel mai de seamă monument ce i s-a ridicat poetului național.Vremea noastră, în care procesul valorificării moștenirii culturale a luat o amploare deosebită, mai ales în ultimele două decenii, a făcut din Eminescu un simbol al geniului creator românesc.Privim cu mîndrie la toate cite s-au înfăptuit, măreț și durabil — și în acest.domeniu — în cultură, și considerăm ca o îndatorire de conștiință să exprimăm profunda noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru grija permanentă ce o acordă înfloririi necontenite a spiritualității românești.Creația lui Eminescu poartă în ea însemnele operei de geniu prin care se mărturisește un întreg popor. De aceea, interesul românilor față de ea este în neîntreruptă creștere, ca și față de poetul care declara în una din postume, Ovidiu și poetul : „Ca un luceafăr am trecut prin lume, / în ceruri am privit și pe pămint".Astfel Eminescu a putut cuprinde în opera lui întregul univers românesc dintre pămint și cer, universul nostru de ginduri și simțiri și povestea întregii lumi, împunîndu-se ca poetul nostru național și unul dintre cei mai mari poeți al literaturii universale.Comunicarea „Creația eminesciană, culme a valorii artistice românești, a înaltului conținut de Idei social- patriotice ale literaturii române" a fost prezentată de prof. univ. Constantin Ciopraga,- de la Universitatea „Al. I. Cuza" — Iași. Evocind valoarea creației eminesciene, vorbitorul a subliniat grija permanentă 

acordată de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu cunoașterii și valorificării operei marelui nostru poet, a moștenirii noastre cultural-artis- tice.Timpul, se relevă in comunicare, a arătat îndeajuns că fenomene dintre cele mai complicate se lasă prinse in definiții cit se poate de simple. Lucrurile se schimbă insă cind ne referim Ia marii creatori, intre care Eminescu, personalitate multiplă, una din permanențele spiritualității noastre și. concomitent, una din vocile distincte ale cuituriii universale. în viziunea lui Nicolae Iorga, el insuși o figură monumentală. Eminescu reprezenta „Sinteza sufletului românesc, s'inteza științei, cugetării, simțirii și instinctului acestui neam".Profund intrat in conștiința națională, Eminescu e Shakespeare al nostru, opera lui reprezentind umanitatea noastră, modul nostru caracteristic de a dialoga cu natura, de a interoga istoria și universul. Mitologia, folclorul, ethosui popular au dobindit prin genial acestui cel mai mare poet român perspective și ecouri universale. A fost contemporan cu Carâgiale, Creangă și Ma- iorescu — și este contemporanul nostru. A fost nevoie de Eminescu pentru ca tentațiile spre grandios și frumusețe, care nu-și găsiseră expresie pină la el. să capete expresii nemuritoare. Nevoia de cunoaștere a etnogenezei noastre devine la Eminescu o idee forță, de unde explorări fascinante în epoci independente, călătorii în timpuri ce nu se măsoară in ani și luni, ci în accente afective.; asistăm astfel la panoramărî nesfir- șite, sub semnul fabulosului romantic.

Primul aspect exemplar al lecției lui Eminescu e capacitatea extraordinară de a înscrie efemerul, cotidianul și permanențele in construcții care sugerează perfecțiunea.Dacă ne întrebăm de unde vine sau în ce constă prodigioasa forță de captație poetică, răspunsul obligă la explorări multiple, care se ciocnesc nu o dată de inefabilul unor texte. Simple afirmații, bunăoară, că autorul Luceafărului și al Sărmanului Dionis e o figură monumentală ori o personalitate renaspentistă, nu explică nimic, atit timp cit se ignoră raporturile dintre substanța textului și valorile expresive, în muzica și mișcarea lor. Pentru a-i desena statura reală, poetul trebuie așezat în timpul său. intre ce a fost înaintea sa și ceea ce după el.Fundamentale in creația eminesciană sint normele materiale, spirituale și etice legate de spațiul geografic și timpul istoric românesc. Om al timpurilor noi. acționind pentru afirmarea identității noastre naționale, despre Eminescu niciodată nu se va vorbi prea mult. Poet, prozator, scriitor pentru eternitate, în personalitatea lui își dau intilnire figuri tin- zînd spre colosal, Cantemir și Hasdeu, dar și Hoțea și Mureșanu, demiurgi în alt sens. Capacitatea lui de a gîndi mitic, in paralel cu existența istorică. este enormă și. exceptînd pe Lucian Blaga, nu-1 merge pe urme aproape nimeni. Poet național prin toate dimensiunile, autorul Luceafărului e în același timp creator de valoare universală, solicitat de marile teme care au interesat totdeauna. Vizionarul inspirat, liricul neegalat, cîn- tărețul spațiilor deschise și al dragostei, evocatorul miturilor și al istoriei a fost vocea reprezentativă a timpului său, prestigios prin capacitatea de a fi profund și accesibil, prin unicitatea rostirii, prin arta de a preface ideile în viziune. Reflecție, tensiune lirică și forme își conjugă disponibilitățile pentru a imprima cuvîntului forța sentențiilor antice. De dincolo de viață, un Eminescu profet ne reamintește patetic realitatea lui a fi, datoria de a ne manifesta ca popor cu vizionomie proprie între popoarele lumii : „Iar noi locului ne ținem, / Cum am fost, așa rămînem!".In comunicarea „Eminescu — fond național și formă universală", prezentată de prof. univ. Eugen To- doran, de la Universitatea din Timișoara, este reliefat faptul că, o dată cu marele nostru poet, lirica românească a dobîndit — dincolo de imagine, sunet, idee sau temă — dimensiunea gindirii poetice, într-o sinteză originală ce poate fi numită pe bună dreptate „Miracolul eminescian". După cum se subliniază în Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, acestui Simpozion omagial, Eminescu a lăsat posterității imaginea unui artist legat trup și suflet de pămintul țării sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare — se spune în comunicare, punindu-se în lumină faptul că marele poet reprezintă' un „prototip", pentru că in spațiul poeziei românești el este „centrul" gindirii poetice. Indiferent de istoria poeziei, dar și un veritabil promotor al culturii naționale, în toate formele ei de manifestare.„Ca soarele care absoarbe" și nu „ca piatra care apasă" voia Eminescu să fie cultura română — se subliniază in comunicare —. cultură națională prin spirit și universală prin valorile către care ea tinde. Intr-o perioadă cind o intreagă lite*- 

ratură a fost creată de scriitorii „duhului national", cu interes pentru folclor, Eminescu semnala că a- ceasta, cit timp se limita numai la formă și formulă, nu și la ideea internă ce trebuia înțeleasă, rămî- nea o imitație și- o adaptare de teme folclorice.Pentru ințelegerea operei lui Eminescu din această proiecție ideologică a spiritului național, ca „idee internă" in „formele" culturii naționale, trebuie avută în vedere mai întii teoria lui despre modalitatea artistică a valorificării folclorului in literatura națională, prin relația dintre idee și imagine. Marele nostru poet avea în vedere creșterea artei din propriul ei fundament lăuntric, in formele ei de expresie’ simbolică a unui „invățămint". cu care el identifica „spiritul" inteles ca „idee etern poetică", reflectată in imagini determinate de insusi sufletul poporului. in condițiile istorice ale dezvoltării Iui.Această argumentare teoretică a spiritului național in literatură ne arată că Eminescu aolica regula proporției sau a simetriei prin analogia dintre ideea internă a operei literare ca idee națională și -ideea etern poetică a literaturii, ca idee universală. Prin această regulă a proporției, tre- cind de la național la univșjsal. el a dat o explicație a modului in care lumea unui poet se deschide, prin orizontul său interior, spre lumea altor poeți din literatura națională și universală, sau cum un poet este cu atit mai „universal" cu cit este mai „național".Singujâritatea operei lui, privită in alternarea planului orizontal, istoric, cu cel vertical, poetic, universal, face din Eminescu nu numai un poet romantic. in contextul istoric al mișcării romantice, ci și un poet universal, prin definiție, prin care poezia românească și-a găsit propria ei ființă, ca poezie modernă, în cultura universală.Comunicarea subliniază că preluarea în totalitate a operei lui Eminescu — poezie, teatru, publicistică — acțiune care a căpătat o deosebită amploare in ultimele două decenii, prin înalta prețuire și interesul deosebit manifestat de conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu față de valorificarea tezaurului eminescian, pune în evidență mai mult ca oricînd identificarea geniului poetului nostru național cu geniul insuși al culturii române moderne, cu acea forță internă a ei, ce îi asigură dezvoltarea istorică.„Caracterul social al poeziei lui Mihai Eminescu" este titlul comunicării prezentate de Hajdu Gyozii. redactor-șef al revistei „Igaz Szo" din Tg. Mureș, în care se spune : Eminescu, cel mai mare poet român al tuturor timpurilor, nu a murit a- cum o sută de ani, căci un întreg popor îl poartă în sufletul său, păs- trindu-i de-a pururi memoria. Geniul național al poeziei românești nu a trecut în neființă, spiritul său continuînd să trăiască prin noi toți.Pentru mine, scriitor maghiar din România, șansa de a depune mărturie aici, unde ne-am adunat pentru a cinsti bolta de lumină a spiritualității eminesciene, reprezintă o onoare supremă.Țin să subliniez că am fericirea să-l văd pe Eminescu zilnic, să mă intilnesc cu el in fiecare dimineață, in drum spre redacție, și dupâ- amiaza tîrziu, la revenirea measpre casă, cind pașii mă poartă pe latura de est a municipiului Tg.Mureș, unde la umbra vechilorziduri se ridică statuia sa. Acestea sint întîlnirile mele cotidiene cumarele poet. Și pentru că Eminescu aparține prin toată ființa sa lăuntrică spațiului românesc, cu el se întîlnesc astfel neîncetat zeci și zeci de mii de oameni la Tg. Mureș, și prin versurile lui, prin opera lui, sute și sute de mii, milioane de oameni din întreaga țară, milioane din întreaga lume.Eminescu a fost șl a rămas un exemplu și un maestru spiritual și pentru noi, scriitorii maghiari din România. Referindu-se, in continuare, la traducerea creației în limba maghiară, vorbitorul a arătat : Opera începe să-i fie tradusă încă din- timpul vieții, la nici doi ani de la apariția ediției princeps girată de Titu Maiorescu. Din anul 1885, cind „Atit de fragedă" apare în traducere într-o publicație clujeană, generații succesive de poeți maghiari de excepție au tălmăcit în flux continuu poezia lui Eminescu, activitatea de traducere a operei sale conturîndu-se, apoi, pregnant în ultimele patru decenii și jumătate. Prin urmare, mindria patriotică ne îndreptățește să afirmăm că deținem, in traducere, la ora aceasta un Eminescu aproape integral. Numărul traducătorilor se ridică la peste o sută, marea majoritate fiind din rîndul reprezentanților poeziei maghiare din România. Dacă ținem seama de faptul că unele tălmăciri circulă in mai multe versiuni, ansamblul a- cestei opere, strînsă într-un volum, ar putea constitui un monument literar capabil să demonstreze că geniul eminescian a strălucit necontenit și a vibrat mereu în sufletele noastre. împreună ctț Homer și cu Goethe, Eminescu aparține unui triumvirat de geniu indispensabil pentru echilibrul de spiritualitate al lumii contemporane.Fapte fără de număr demonstrează că aspirațiile, visele de aur ale lui Eminescu au prins contur acum și aici, în România socialistă. Datorăm toate acestea forței politice conducătoare a societății noastre; centru vital al întregii națiuni, Partidului Comunist Român, mult iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Exprimăm. totodată, profunda prețuire, gratitudine și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică,, savant de largă recunoaștere Internațională, pentru grija permanentă și strălucita competență cu care conduce viața culturală și științifică a patriei noastre.Eminescu este maestru în impunerea celei mai depline dintre confruntările posibile : confruntarea cu infinitul. Ne-a arătat cum să rămînem mereu simpli in conștiința complexității, cum să ne adăpăm din puritatea, de cleștar a izvorului și să trăim concomitent filozofic profunzimea. A cunoscut și a slujit o măreață și no

bilă cauză : libertatea. Independența și prosperitatea națiunii române. Ne-a invâțat că numai adevărul nu poate decepționa, că numai rostirea lui nu poate obosi. De la el am deprins că sentimentul cel mai înălțător este sentimentul iubirii de țară, al dragostei față de scumpa noastră patrie comună, România.Acestea sint sentimentele despre care am depus mărturie și in cuprinsul recentului număr al revistei noastre, „Igaz Szo" din Tg. Mureș, apărut sub semnul luminos al centenarului poetului Mihai Eminescu, care ne-a gravat in inimi următorul mare adevăr : „Sufletul omului e ca un val, sufletul unei națiuni ca un ocean".După cum ne îndeamnă Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, președintele Republicii, pentru noi patriotismul ardent și modelul, poetic ale lui Eminescu trebuie să' se constituie și pe mai departe — pină cind vor exista poeți și va exista poezie pe acest pămint — într-un Luceafăr călăuzitor, dătător de lumină.Pot să reinviu luminos ca Pasărea Phoenix ? se intreba Eminescu. Nu, nu este nevoie să renască asemenea păsărji Phoenix, fiindcă Eminescu este mereu aici, trăiește printre noi. Căci nu moare nicicind acela al cărui nume este zilnic pe buzele oamenilor. in sufletul și conștiința unui întreg popor, acela pe care națiuni intregi l-au înconjurat cu dragostea inimii lor.In comunicarea „Lirismul eminescian", prezentată de poetul Cezar Baltag, sint reliefate bogăția de idei și semnificațiile deosebite ale Mesajului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii. cu prilejul Simpozionului, care constituie un puternic imbold pentru toți oamenii de cultură și artă din țara- noastră de a-și pune intreaga activitate in slujba înfăptuirii celor mai nobile aspirații ale poporului nostru. In comunicare se subliniază aleasa prețuire pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu o acordă poetului nostru național, nepieritoarei sale opere, a cărei valorificare complexă, indeo- sebi in sensul cunoașterii sale de către un număr cit mai mare de cititori de la noi și de peste hotare, reprezintă una din constantele activității culturale din țara noastră.In continuare, in comunicare se spune, intre altele : In nema'rginile geniului lui Mihai Eminescu adevărul se răsfringe cu acea vigoare de reprezentare care pornește dintr-o profundă necesitate ontologică. De altfel, nu cred că există poezie mare care să nu pornească, in nucleul ei cel mai adine, de la problema veșnic prezentă a existenței. In cuvîntul a fi, predicat originar, verb de temelie, din care s-au născut apoi toate cuvintele, este cuprinsă in germene, încă nedesfăcut, intreagă poezia lumii. Lumea. în totalitatea ei, «tib lumina privirii poetului, invocă limbajul care prin numire, prin cuvint îi conferă existență spirituală.„Eu pun destinul acestei lumi intr-o inimă de om" stă scris undeva printre manuscrisele eminesciene. Există, credem, o viziune românească a destinului și întruchiparea sa capătă expresie încă din ceea ce socotim cu toții a fi orizontul matricial al culturii noastre, adică din Miorița și Meșterul Manole.Pentru cine ar încerca să facă o fenomenologie a „dorului" eminescian, prima constatare care se impune ar fi, așadar, aceea că dorul este forța care poate opera o depășire a destinului, o accedere la ceva ce depășește cadrul relativ al existenței. Prin dor. intimplarea destinală se înglobează ca putere și sens unei trăiri de ordin superior, care depășește timpul și spațiul obișnuit și- se încarcă cu semnificație totalizantă. Intr-o tensiune paradoxală a întregii sale făpturi, omul ciștigă capacitatea de a îngloba niveluri diferite ale realului, de a stăpini tot ce a fost și tot ce o să vie și de a găsi un fir al înțelegerii pentru toate cite nu avură rost în viața lui pămîntească. In numele prețului pe care numai a- sumarea superioară a existenței și a suferinței legate de ea îl poate acorda, omul poate spera să înțeleagă că rostul vieții și al morți lui este de a descoperi în stratul cel mai profund al propriei ființe acea coerență misterioasă, acea formă pregnantă care conține în sine taina lumii. Căci cu nimic nu se poate împăca mal puțin sufletul eminescian decit cu inconsistența planului de suprafață, a planului aparențelor.Dorul eminescian este zona în care contrariile se caută pentru a se iubi și contopi, în care întunericul și lumina se îmbrățișează și se sărută, in care marmura și dalta, lutul și spiritul își mărturisesc nevoia de comuniune, setea lor nestinsă „după olaltă".Fiecare om este o întrebare pusă din nou spiritului Universului, a spus , Poetul și noi simțim că prin el întrebarea pusă spiritului Universului ne-a legitimat cu un răspuns pe măsura lui și a noastră. Inima lui. care s-a mistuit, arzind, continuă să ne lumineze cu o flacără pe care o vom recunoaște întotdeauna în adincul inimilor noastre. Fără ochi nu e lumină, fără auz nu e cintec : el. Poetul, este ochiul cugetului românesc deschis către eternitate, este auzul unui suflet colectiv deschis către muzica sferelor.Eminescu nu face parte dintre scriitorii care-și vor pierde vreodată actualitatea. așa cum nu și-au pierdut-o nici Dante, Shakespeare. Cervantes, Goethe. Oricît de rapidă ar fi evoluția conceptului de poezie, el va con-. tinua să opereze în noi o permanentă transfuzie de Ființă: și Sens.Eminescu a legat pentru totdeauna taina de expresie, a pus in acord lumina cu limbajul, a făcut ca silabele limbii române să lumineze, să devină structuri de lumină, dătătoare de sens lumii.Și cu cit trece timpul și-l descoperim mai adine, cu atit ne dăm seama că el Există, că ne este și ne va fi contemporan de-a pururi., ♦In cursul după-amiezii. dezbaterile in cadrul Simpozionului omagial consacrat centenarului Mihai Eminescu s-au desfășurat in două secțiuni.Lucrările simpozionului continuă. _____________________ y
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----------CENTENAR EMINESCU---------- - Valorificarea potențialului
Patriotismul

publicisticii militante
Eminescu Intră în presă, ca ziarist profesionist, ocupație mai potrivită cu temperamentul său de luptător, in mai 1876, cînd începe să redacteze „Curierul de Iași", foaia oficială a Curții apelative ieșene. Poetul își începe insă activitatea publicistică în epoca studiilor universitare la Viena, cu articole culturale. Repertoriul nostru teatral, publicat în „Familia" lui Iosif Vulcan in ianuarie 1870, și O scriere critică, publicat în „Albina" lui Vincențiu Babeș tot în ianuarie 1870. Primele articole politice. Să facem un congres !, în unire e tăria și Echilibrul, le trimite „Federațiunii", ziarul lui Alexandru Roman, și ele apar în a- prilie 1870. Eminescu se implică in lupta românilor din Imperiul austro- ungar pentru dreptate socială și libertate națională. Se pronunță în sprijinul instituțiilor culturale și critică sever pactul dualist încheiat între Curtea din Viena și guvernele ungare in 1867, pe care il caracterizează „o ficțiune diplomatică". Eminescu cheamă românii de sub stăpî- nirea austro-ungară să se solidarizeze cu celelalte popoare oprimate din imperiu și atacă bazele constituționale ale Imperiului austro-un- gar. înlăturate ulterior din viața politică prin desfășurarea ireversibilă a evenimentelor istorice. Publicistica lui Eminescu se încadrează, așadar, in contextul luptei românilor de sub stăpiniri străine și prin activitatea ce-o desfășoară ca secretar al Comitetului pentru serbarea de la Putna, programată pentru august 1870 și aminată. din cauza izbucnirii războiului franco-german, pentru august 1871. în Apelurile către public, inserate in coloanele mai multor ziare, insistă asupra unității culturale a poporului român, iar in articolul Notiță asupra proiectatei întruniri la mormintul Iui Ștefan cel Mare la Putna. publicat in „Convorbiri literare" in septembrie 1870, și in scrisoarea deschisă către Dumitru Brătianu. semnată împreună cu Pamfil Dan și publicată in „Românul", in august 1871. dă o interpretare filozofică serbării de la Putna, manifestație a solidarității naționale. Poetul național se orientează in publicistica sa la „Curierul de Iași" după exemplul lui Asachi, Alecsan- dri și Kogălniceanu și face din foaia ieșeană o publicație cu caracter enciclopedic. Stau în atenția sa viața politică și mișcarea culturală : comunică cu promptitudine știrile de pe fronturile de luptă din Balcani, iar cronicile sale externe se constituie intr-un adevărat jurnal al războiului purtat de sirbi și muntenegreni împotriva stăpinirii otomane, pentru cucerirea independenței nat ționale. Poetul salută proclamarea independentei de stat și elogiază vitejia armatei române pe fronturile de luptă din Balcani.Conferința Influența austriacă a- (upra românilor din Principate, ținută de Eminescu in martie 1873 in cadrul Prelegerilor populare organizate de „Junimea", este reluată de poet și publicată sub formă de studiu in „Convorbiri literare" in august 1876. Este prima lucrare de sinteză, în care expune citeva din tezele sale fundamentale, care revin in proza sa politică ulterioară.Eminescu face la „Timpul" publicistică cotidiană și rwunde la problemele la ordinea zilei. Există opinia că intrarea poetului în redacție produce un reviriment în coloanele cotidianului bucureștean. Situația nu se prezintă însă așa. Poetul intră în redacție în octombrie 1877, cind războiul din Balcani nu se terminase și se impunea păstrarea celei mai stricte rezerve in tratarea problemelor politice. Poetul părăsește această rezervă o dată cu publicarea articolului Dorobanții în decembrie 1877 și cu Icoane vechi și icoane noi, suita de articole publicate tot în decembrie 1877. După o activitate publicistică susținută, in care are o vreme colegi de redacție pe Slavici și Caragiale, Eminescu este adus la conducerea „Timpului" ca redactor- șef in februarie 1880 și rămine in fruntea ziarului pină in decembrie 1881. Poetul se ocupă, cu o viziune largă, deopotrivă de viața politică internă șl de cea externă. Participă la marile dezbateri publice privind raporturile țării noastre cu imperiile vecine, războiul de independență, schimbările teritoriale, modificarea constituției, chestiunea dunăreană, înființarea unor instituții bancare, răscumpărarea căilor ferate, reforma invățămintului.

Eminescu nu propune în publicistica sa, desfășurată între 1870 și 1889, un sistem de gîndire sub forma u-< nei expuneri teoretice și nu găsim așa ceva nici in manuscrisele sale. Poetul are insă un sistem de gindire perfect articulat și luăm cunoștință de el îndeosebi din publicistica sa. Atunci cînd se oprește la o teză care nu se integra in sistemul său de gindire — insă o reține, indiferent pentru ce motive — face demarcația necesară. G. Călinescu observa, pe bună dreptate, că pină și tezele schopenhaueriene. despre care se vorbește mult, sînt trecute prin personalitatea poetului și investite cu semnificații ce nu le au în opera filozofului german.Eminescu propune în publicistica sa, ca principiu fundamental, primatul muncii și nu face nici o concesie in această privință. Dezvoltarea societății românești este judecată în funcție de acest, principiu, pe care 11 apără cu toată energia sa intelectuală și strălucirea stilistică. Potri

vit acestui principiu, fiecare individ trebuie să prbducă, susține poetul, cel puțin atit cit consumă, și acest principiu este extins și la societate. Statul este prezentat ca un produs natural și nu un contract social intre indivizi. Menirea lui este să protejeze forțele productive și să îngrădească. prin organismele sale, elementele improductive. Capul statului, indiferent de numirea ce-o poartă, iși justifică existenta numai in măsura în care veghează la .aplicarea strictă a legilor care protejează forțele productive și îngrădesc elementele improductive. Partidele politice iși au și ele rațiunea de-a exista numai în măsura in care iși desfășoară activitatea in această direcție. Cind examinează situația din țara noastră constată că tocmai acest principiu era Încălcat. că sporiseră considerabil elementele improductive. care acaparaseră organismele statului. Definește elementele improductive „pătura superpusă", care trăia din exploatarea muncii „claselor pozitive", reprezentate in general, Ia acea dată, prin țărănime. Definiția ce o dă „păturii superpuse" are la bază criterii economice. Nimic nu ilustrează mai bine acest lucru decit trecerea in „pătura superpusă" a unei întregi categorii sociale, ca cea a „scribilor", formată din elemente predominant autohtone. Domnitorul, devenit rege, nu-și justifica — in, concepția sa — prezența in fruntea statului, iar partidele politice, preocupate să vină la conducerea țării, practicau demagogia. Independența de gîndire a lui Eminescu se afirmă tocmai in aplicarea principiilor schițate mai sus. Merge în această privință foarte departe și susține, in organul central de presă al unui partid din opoziție, că nu interesa dacă ajungea sau nu la conducerea tării. ‘ Important era ca in fruntea țării să stea oameni luminați și devotați slujirii intereselor poporului. Independența de gindire il pune în conflict cu fruntașii din Partidul Conservator și, în decembrie 1881. este înlăturat de la conducerea „Timpului", măsură

incalificabilă, aplicată în apărarea unor interese de oportunitate politică.Publicistica lui Eminescu, fie că tratează probleme de interes general, fie că se implică in dezbateri cotidiene, este orientată spre viitor. Poetul este profund îngrijorat de stadiul in care se afla societatea românească și propune soluții economice. România nu trebuia să rămină țară agrară, arată poetul, ci se impunea să devină țară industrială, fie și numai pentru nevoile ei. Pornind de aici, susține protecționismul pentru apărarea producției naționale. Munca industrială este privită, fapt cu deosebire semnificativ, ca avînd și un caracter educativ. Această muncă crea, arată poetul, noi deprinderi, dezvolta inteligența și contribuia, alături de producția materială, . la ridicarea nivelului cultural al poporului. Eminescu a fost criticat pentru faptul că ia atitudine împotriva „formelor fără fond", prin care se înțelegea introducerea instituțiilor din țările apusene. Problema aceasta stă in atenția sa in numeroase articole, dar tot el arată că acestea, o dată introduse, nu mai puteau fi înlăturate în. procesul . istoric ireversibil. Poetul pledează nu pentru înlăturarea lor, cum se susține adesea, ci pentru învestirea cu un conținut real, prin înlocuirea oamenilor incapabili și corupți. cu elemente capabile, cu bună pregătire și devotate slujirii poporului. Prevedea că. prin măsuri protecționiste, prin ciștigarea de noi deprinderi in munca industrială și prin investirea instituțiilor cu un conținut real, poporul român se putea ridica Ia nivelul material și cultural in măsură să facă fată concurenței din afara granițelor țării.Orientată spre viitor pe aceste coordonate. publicistica lui Eminescu oferă o multitudine de „icoane noi" care împiedicau dezvoltarea societății românești. Principala piedică o constituia fuga de muncă și sporirea îngrijorătoare a „scribilor", care trăiau pe seama „claselor pozitive", supuse progresiv procesului de sărăcire. De aici decurgeau și celelalte neajunsuri, ca scăderea capacității de producție a „claselor pozitive", și îndeosebi a țărănimii, și descreșterea alarmantă a natalității in „clasele pozitive", care amenința însăși existența poporului nostru. Se instituise drept criteriu în promovarea in ierarhia socială demagogia, prin care elementele improductive iși asigurau o poziție privilegiată in societatea românească. Eminescu invocă frecvent datele statistice’; pe care le utilizează ca armătură științifică in demonstrațiile sale. Oferă, de altfel, și o demonstrație magistrală in suita de articole Creditul mobiliar, publicate în „Timpul" în 1881. Aici, ca și in alte articole ale poetului, minuirea cifrelor statistice este făcută cu o pricepere cu nimic mai prejos de cea a specialiștilor.Eminescu contrapune „icoanelor noi" „icoane vechi", prin care ilustrează situația economică a „claselor pozitive" si progresul societății românești în epocile respective. Acuzația ce i se mai aduce, uneori, că pleda pentru o întoarcere la trecut nu-și găsește o justificare în publicistica sa. Poetul arată in repetate rinduri că o întoarcere la trecut nu este posibilă in dezvoltarea istorică ireversibilă. Eminescu nu invocă orice „icoane vechi", fapt de asemenea esențial pentru înțelegerea poziției sale. „Icoanele vechi" sint numai epocile lui Mircea cel Mare, Alexandru cel Bun. Ștefan cel Mare, Matei Basarab și, mai încoace, a lui Al. I. Cuza. Mai este de observat că în „icoane vechi" figurează și epoci pe care nu le glorifică, cum este cea a fanarioților. Epocile marilor domnitori sîrtt invocate pentru stabilitatea, puterea militară, buna administrare care, luate împreună, a- sigură independenta și progresul țării. »Publicistica lui Eminescu are ca trăsătură fundamentală patriotismul, prin care s-a identificat cu, destinul poporului român și cu lupta sa pentru dreptate socială și independență națională. Generații după generații se recunosc și se vor recunoaște în scrisul său. Publicistica se alătură poeziei ca parte integrantă a personalității poetului și Înscrie cea mai strălucită pagină a gazetăriei românești din secolul trecut.
D. VATAMANIUC
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SARA PE DEAL
Sara pe deal buciumul sună cu jale, 
Turmele-I urc, stele le scapără-n cale, 
Apele plîng clar izvorînd din fintîne ;
Sub un salcîm, dragă, m-aștepți tu pe mine.

Luna pe cer trece-ața sfintă și clară, 
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 
Stelele nasc umezi pe bolta senină, 
Pieptul de dor, fruntea de gînduri ți-e plină.

Nourii curg, raze-a lor șiruri despică, 
Streșine vechi casele-n lună ridică, 
Scîrțîie-n vînt cumpăna de la fîntînă, 
Valea-i in fum, fluiere murmură-n stînă.

Și osteniți oameni cu coasa-n spinare 
Vin de la cîmp ; toaca răsună mai tare, 
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara, 
Sufletul meu arde-n iubire ca para.

Ah I în curînd satul în vale-amuțește
Ah I în curînd pasu-mi spre tine grăbește : 
lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă 
Ore întregi spune-ți-voi cît îmi ești dragă.

Ne-om răzima capetele-unul de altul 
Și surîzînd vom adormi sub înaltul, 
Vechiul salcîm. — Astfel de noapte bogată, 
Cine pe ea n-ar da viața lui toată ?

LA STEAUA
La steaua care-a răsărit 
E-o cale-atît de lungă, 
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă.

Poate de mult s-a stins în drum 
In depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.

Icoana stelei ce-a murit 
încet pe cer se suie : 
Era pe cînd nu s-a zărit, 
Azi o vedem, ți nu e.

Tot astfel cînd al nostru dor 
Pieri în noapte-adîncă, 
Lumina stinsului amor 
Ne urmărește încă.

VIAȚA
(fragment)

Noaptea scinteiază cu-a ei mii de stele, 
Varsă raze slabe păsurilor mele, 
Ulicioara-i strimtă și, din ziduri vechi, 
Vorbe, ris și plînset sună în urechi ; 
Glasuri rătăcite trec prin geamuri sparte 
Și prin uși închise prin zidiri deșarte.

Colo, lingă lampa, intr-un mic ietac, 
Vezi o fată care pune ață-n ac ;
Fața ei e slabă de-o paloare crudă, 
Ochii ei sunt turburi, pleoapele asudă, 
Degetele repezi poartă acul fin : 
Ea își coase ochii intr-un tort de in ; 
Vinătă-i e buza, lipsită de singe, 
Ochiul ei cel turbur nu mai poate plinge.

La ce oare dînsa s-a născut pe lume, 
O sărmană frunză pe oceanu-n spume, 
O sărmană umbră, orfană și slabă, 
De care-n mulțime nimenea nu-ntreabă ? 
Din zori pînă-n noaptea neagră ți tîrzie 
O vezi printr-o albă perdea străvezie 
Cum mereii lucrează... ț-abia pine goală, 
Frig ți insomnie, lacrime ți boală.
Tot ce-n astă lume mai poate pricepe 
E că de-ncetează lucrul, foamea-ncepe.
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creator al tineretului studiosProgresul actual al societății omenești este marcat de ritmul extraordinar de acumulare a cunoștințelor științifice in cadrul ramurilor tradiționale și al unor domenii absolut noi de investigație, știința a devenit de mult o adevărata forță de producție, pentru a fi recunoscută astăzi ca cea mai importantă forță de acest gen. Pornind de la rolul fundamental al științei și tehnologiei in asigurarea progresului multilateral al patriei noastre, de la cerințele dezvoltării preponderent intensive a României, Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român au stabilit ca obiective pentru etapa actuală intensificarea puternică a cercetării științifice și tehnologice, accelerarea introducerii progresului tehnic, creșterea aportului acestuia la modernizarea economiei, la sporirea eficientei întregii activități e- conomico-sociale. După cum arăta secretarul general al partidului^ tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Tezele din aprilie, „întreaga dezvoltare de construcție socialistă nu se poate realiza decit pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, in general, a legării strinse a științei cu invățămin- tul și cu producția, a ridicării continue a nivelului de cunoștințe teh- nico-profesionale ale tuturor oamenilor muncii".Anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea au confirmat pe deplin justețea politicii partidului în domeniul promovării științei și progresului tehnic ca bază a întregii dezvoltări economice. în acest context, invățămintului tehnic superior îi revin mari răspunderi de perfecționare în continuare a întregii activități, de formare a cadrelor pentru a asigura continua ridicare a nivelului profesional și de activitate al specialiștilor, de îndeplinire a programelor prioritare de cercetare și de modernizare a producției, de realizare a noi produse și tehnologii, competitive cu cele mai bune pe plan mondial. Este permanentă necesitatea dezvoltării pe noi planuri a procesului de integrare a in- vățămintului cu cercetarea și producția, adevărată coloană vertebrală a întregului proces formativ și educațional al tinerei generații, proces condus cu inaltă competentă de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, președintele Consiliului Național al Științei și învățâmintului.învățămîntul superior, ca tradițional și important centru al activității științifice, propagă și reprezintă știința în funcțiile sale esențiale de cercetare, elaborare. tehnicizare. Este recunoscut faptul că, dintot- deauna, în învățămîntul superior s-au concentrat colective cu mare putere de creație, minți generatoare de idei, care au deschis noi căi de cunoaștere, care au revoluționat știință sau au creat premise teoretice pentru noi descoperiri. învățămintul superior a fost și este leagănul dezvoltării școlilor de cercetare, in cadrul cărora individualități științifice remarcabile polarizează activități colective in domenii noi sau dezvoltă pe noi planurt cercetări științifice tradiționale. De aceea, formarea cadrelor nu poate fi concepută decit ca un proces de stimulare a gindirii creatoare, a spiritului inventiv, in contextul Înțelegerii depline a comandamentelor sociale și practice ale fiecărei etape de dezvoltare, așa cum ne-a cerut, o dată mal mult, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cuvintarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în Institutul Politehnic din Iași se acționează constant pentru perfecționarea unui invățămint integrat, a formelor și conținutului, iar in acest sens putem sublinia preocupările mai accentuate pentru dezvoltarea creației tehnice, materializată de invenții atit in rindul cadrelor didactice, cît și al studenților. O astfel de structurare permite cuprinderea într-un ansamblu unitar a tuturor formelor activității inginerești și de cercetare atit pentru studenți, cit și pentru cadre didactice. în acest sens, studenții anilor I—II, desfășurîndu-și
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activitatea practică în atelierele de producție, stații-pllot, deprind aproximativ o treime din activitățile pe care le vor conduce ca ingineri, pro- ducind în serie dispozitive și aparate concepute de către cadrele didactice și studenții anilor superiori. Pe de altă parte, in compartimentele unității noastre, pe lingă activitatea obișnuită de laborator, dezvoltăm o amplă activitate de cercetare, proiectare, realizare și experimentare de prototipuri in cadrul contractelor de cercetare-proiectare cu întreprinderi industriale, la care participă practic toți studenții anilor IV—V. Produsele încercate și o- mologate ca prototipuri experimentale se transferă pentru 1—3 ani ca producție serie-pilot, iar după aceasta, industriei mari de specialitate.în scopul amplificării pregătirii studenților pentru creație, s-a introdus un curs special de creativitate la toate facultățile, în anul al IV-lea, care se predă în cadrul orelor de activitate de cercetare-proiectare, la inceput ca o inițiativă, oficializată apoi. în același timp, ne preocupă asigurarea materială a activității de creație, asigurarea spațiilor cu dotări corespunzătoare, a documentației bibliografice specifice (breveto- tecă, schimb interbibliotecar etc.), asigurarea unei asistențe calificate prin comisia de invenții și biroul de invenții din institut. Ca o consecință firească, an de an numărul propunerilor de invenții înregistrat de Institutul Politehnic Iași a crescut în mod constant.Citeva domenii în care creativitatea și-a spus cuvintul sint : roboți pentru manipulare și roboți pentru sudarerulmenți capabili să lucreze la temperaturi ridicate, destinați pentru mașini-unelte și aviație ;• a- paratură electronică pentru măsurare, comandă și reglare automată ; aparate pentru măsurarea unghiurilor mici și a excentricităților ; tra- ductori și regulatori electronici de temperatură ; aparate noi pentru uz didactic ; creșterea capacității dinamice, pe bază de rulmenți eu bile și cu role, la nivelul atins de cele mai renumite firme pe plan mondial ; reducerea nivelului de aliere la fonte șt oțeluri In condițiile îmbunătățirii proprietăților lor mecanice și tehnologice ; sisteme cu microprocesor pentru telemăsuri șl telecomenzi ; proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice ; realizarea de aparatură electronică pentru industria textilă (umtdime- tre, instalație de uscare, manipulatoare acționate cu motoare liniare pentru alimentarea utilajelor de consolidare chimică a textilelor nețesute) : instalații automate de in- sularizare și resincronizare ; celuloze micronizate ; substanțe active pentru baterii ; grafit coloidal pen- ; tru bare moderatoare din C.N.E. ; ■membrane* permeabile pe bază de polimeri ; site moleculare și zeoliți ; ,aglutinanțî pentru imprimarea textilelor ; ■ substanțe fiziologic-active ; toate acestea reprezintă doar citeva din sutele de brevete care se acordă anual.De bună seamă că toate acestea nu ne mulțumesc pe deplin. Apreciem că una dintre cele dinții condiții ale creșterii creativității în Învățămîntul superior se identifică în instituirea unui climat de riguroasă exigentă și autoexigență, de schimb al ideilor, de circulație intensă a Informațiilor valoroase, de amplă dezbatere, care toate împreună să impulsioneze, pe zi ce trece mai mult, cercetarea științifică șl creativitatea. Formarea noilor promoții de specialiști în cultul muncii, al creației, înțeles ca măsură superioară a iubirii nestinse de țară și ca propice cadru pentru o necontenită autoperfecțio- nare a pregătirii profesionale și politice, aici, in sfera creativității, își află principalul punct de sprijin și de aceea sintem cu toții datori să-i amplificăm și să-i îmbogățim necontenit conținutul.
Prof. univ. dr.
Cameluța BELDIE 
rectorul Institutului Politehnic 
din lași
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MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE OMAGIALE
19,00 Telejurnal
18,25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) • Proprietatea 
socialistă — baza trainică a dez
voltării și perfecționării societății 
noastre

19,50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de Împliniri mărețe

(color). Emisiune Uterar-muzlcal- 
coregraflcă ’

20,35 Mindrla de a fl cetățean al Româ
niei socialiste (color) • Rezonanțe 
ale muncii. Reportaj

20.50 Din marea carte a patriei (color). 
Valea Buzăului (II). Documentar. 
Producție a Studioului de film TV

21,10 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color)

21,30 Te cîntăm, Iubită țară ! (color). 
Muzică ușoară românească

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

La Ipotești, tn amfiteatrul ame
najat in aer liber in apropierea Mu
zeului memorial ,,Mihai Eminescu" 
a avut loc marți spectacolul de mu* 
zică fi poezie „Omagiu la Luceafăr". 
susținut de interpreți și formații ale 
Centrului de cultură și creație 
„Cintarea României" pentru tineret 
din Botoșani. Tot aici s-a desfășurat 
festivitatea de deschidere a taberei 
de creație a cenaclului „Confluen
țe" al C.C. al U.T.C. fn aceeași zi, 
pe scena Teatrului „Mihai Emines
cu" din Botoșani a fost prezentată in 
premieră transpunerea scenică a 
textului dramatic eminescian „în
temeietorii", in regia lui Dan Ale- 
xandrescu.

Programul manifestărilor dedicate 
centenarului Eminescu, organizate 
pe meleagurile natale ale marelui 
poet, a mai inclus, intre altele, co
locviul științific intitulat „Mihai Emi
nescu — omul deplin al culturii ro
mânești", eu participarea a numeroși 
critici și istorici literari din țară, ci
clul de recitaluri de poezie și muzi
că „Dor de Eminescu", spectacolul de 
muzică și poezie „Eminescu... după 
Eminescu", spectacolul litergr-mu- 
zical „Omagiu marelui Eminescu" 
susținut de orchestra simfonică ți 
Teatrul „Mihai Eminescu" din Boto
șani și la care au luat parte scri
itori din București, Iași, Suceava și 
municipiul-reședință de județ. De 
asemenea, la Ipotești a fost verni
sată expoziția de grafică „Locuri 
eminesciene", iar la Galeriile de artă 
„Luchian" din Botoșani a fost des

chisă expoziția de pictură „Univers 
eminescian".

în municipiile, orașele ți comunele 
județului Cluj, in întreprinderi ți 
instituții a continuat șirul bogatelor 
manifestări culturale dedicate cente
narului Eminescu. La Cluj-Napoca, 
Turda, Dej, Gherla, Huedin, Cimpia 
T urzii a avut loc vernisajul unor ex
poziții de ■ carte eminesciană, s-au 
desfășurat recitaluri de poezie din 
creația poetului, simpozioane, intil- 
niri cu cititorii, in cadrul cărora 
scriitori, critici literari, alți oameni 
de cultură și artă au evocat viata 
și opera Luceafărului poeziei româ
nești. în rindul acestor manifestări 
se inscrie și premiera Teatrului Na
țional din Cluj-Napoca cu piesa 
„Amor pierdut — viață pierdută", 
prezentată intr-o viziune regizorali 
originală, simpozionul organizat de 
universitatea cultural-științifică, ce a 
reliefat aspecte ale universalității 
creației poetului, spectacolul de ima
gine și versuri „Eminescu, un nume 
etern" găzduit de casa de cultură din 
comuna. Gilău, spectacolul de sunet 
și lumină „Ce-ți doresc eu tie, dulce 
Românie", susținut de fotoclubul 
casei municipale de cultură din 
municipiul-reședință de județ. Oma
giind nemuritoarea operă a marelui 
poet, pe scena casei universitarilor 
a avut loc un emoționant concert sus
ținut de corurile casei municipale de 
cultură, sindicatului, invățămint și 
U.T.C., la care și-au dat concursul 
soliști ai Operei Române ți ai Filar
monicii de Stat din Cluj-Napoca.

Asemenea manifestări cinstind viața 
lui Eminescu, opera sa literară mo
numentală, au loc și in localitățile 
județelor Sălaj și Bistrița-Năsăud.

în județul Iași se desfășoară am
ple manifestări cultural-artistice o- 
magiale, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la moartea lui Mihai Emi
nescu. Astfel, la Galeriile de artă 
„Victoria" din orașul-reședință de ju
deț a fost vernisată o expoziție de 
pictură intitulată „Eminesciana", 
după care a avut loc o seară mu
zicală cu tema „Eminescu și artele 
plastice", in cadrul căreia actori ai 
Naționalului ieșean „Vasile Alee- 
sandri" au susținut un recital de 
versuri din creația poetului, iar 
soliști vocali ți formații corale 
au prezentat un bogat program de 
cintece pe versurile Luceafărului. Cu 
mult interes au fost urmărite, de ase
menea, prelegerea „De la Dosoftei la 
Eminescu", șezătoarea literală „Oma
giu lui Eminescu", precum și meda
lionul „Eminescu — Veronica Micle", 
organizat de Complexul muzeistic 
ieșean. Sub semnul aceleiași alese 
cinstiri a marelui poet. Biblioteca ju
dețeană „Gh. Asachi" a găzduit audi
ția muzicală „Eminescu și muzica", 
iar Facultatea de filologie a Univer
sității „Al. I. Cuza" — o sesiune 
de comunicări științifice, axată pe 
marea contribuție a lui Eminescu la 
dezvoltarea limbii, literaturii ți cul
turii naționale românești. în ciclul 
Prelegerile „Junimii", la Casa Pogor, 
oameni de cultură și artă au vor
bit despre opera monumentală a lui

Mihai Eminescu. La filiala din Iași a 
Asociației Oamenilor de Știință a 
fost prezentată conferința „Eminescu, 
astăzi", iar la Casa Presei s-a des
chis expoziția de desene intitulată 
„Sub semnul nemuririi lui Eminescu 
și Creangă". Sub genericul „La steaua 
care-a răsărit", in numeroase școli 
și licee ieșene se desfășoară momen
te poetice șl seri literare dedicate 
centenarului Eminescu.

Zilnic, la statuia lui Eminescu de 
pe faleza Cazinoului din Constanța 
au loc spectacole și recitaluri de poe-' 
zie eminesciană, montaje Hterar-mu- 
zical-coregrafice susținute de membri 
ai formațiilor artistice ți ai cenaclu
rilor literare ale pionierilor și școla
rilor din județul Constanța. împlinirii 
a 100 de ani de la trecerea in neființă 
a celui mai mare poet al neamului ii 
este dedicată o amplă expoziție de 
cărți, publicații și documente, deschi
să in aceste zile la Biblioteca jude
țeană Constanța, ca și simpozionul cu 
tema „Eminescu și eternitatea", orga
nizat sub auspiciile universității cul- 
tural-științifice. De semnalat, de ase
menea, pelerinajul pe care membrii 
cenaclului literar „Mlădițe dobroge
ne", al Casei Pionierilor și Șoimilor 
Patriei Constanța, l-au inceput la Bo
toșani ți Ipotești, unde vor prezenta 
in zilele următoare recitaluri de ver-' 
suri patriotice, o expoziție de artă 
plastică și una de fotografii — toate 
dedicate vieții și operei lui Mihai 
Eminescu.
• O serie de manifestări similare sint 
organizate in aceste zile și in alte lo

calități ale județului Constanța : la 
Cernavodă — șezătoarea literară „Tot 
mai citesc mălastra-ți carte", la Nă
vodari — concursul do interpretare a 
liricii eminesciene „Porni Luceafă
rul...", la Medgidia — o dezbatere 
despre perenitatea creației emines
ciene.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de centenarul Eminescu, in lo
calități bihorene au avut loc in aceste 
zile o serie de acțiuni cultural-artis
tice. Muzeul memorial „losif Vulcan" 
din Oradea a găzduit simpozionul cu 
tema „Eminescu ți «Familia-", urmat 
de vernisajul expoziției intitulate „Cu 
bucurie deschidem coloanele foii 
noastre" și de șezătoarea literară „La 
steaua care-a răsărit". în aceeași lo
calitate a avut loc simpozionul „Emi
nescu și istoria națională", la care au 
participat istorici și cercetători, scrii
tori și critici literari din întreaga 
țară Manifestarea a fost întregită de 
un recital de poezie din lirica emines
ciană. susținut de actori ai teatrului 
de stat din localitate, precum și de 
un concert muzical cu lucrări inspi
rate din opera marelui nostru poet. 
La Galeria de artă din Oradea a fost 
deschisă expoziția „Eminescu in ex 
libris", omagiu adus de artiști plas
tici celui mai mare scriitor român. 
La Aleșd, Beiuș, Salonta ți In alte 
localități bihorene au avut loc sim
pozioane, recitaluri de versuri, mon
taje literare, concerte avînd ca gene
ric „Luceafărul poeziei românești".(Agerpres)

cinema teatre
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri șl azi) : GRIVITA (17 08 38)
— 17; 19, VO^GA (79 71 26) — 17; 19
• Cuibul salamandrelor : GRIVIȚA — 
9; 11; 13; 15
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
VOLGA — 9; 11; 13; 15
• Felicitarea („Zilele filmului japo
nez0) ; STUDIO (59 53 15) — 9,15; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20
• Maria și marea : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : COTROCENI 
(81 68 88) -w- 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
ARTA (21 31 86) — 15; 17; 19
> Francois Villon : COSMOS (27 54 95)
— 9; 13; 17,30
• Fata de pe rîu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 11; 13; 15; 17; 19
• Vine Jonny r DOINA (16 35 38) — 
9; 11; 13
• Jandarmul ș| jandarmerlțele: SCA
LA (11 03 72) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19.30, FLAMURA (83 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Gobseck : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04)
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice4*. Duo „CLASIC44. Octa
vio Badea — chitară. Leonardo Mol- 
doveanu — flaut ; Claudia Mărculescu
— violoncel. La pian î Doina Grămadă 
■— 17,30 ; (la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recital de 
pian Cristina Buga — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 14
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind in jur cu ochi fâră lumină
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Cîntec despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie44 (prezintă 
Teatrul „Maria Filotti44 — Brăila) — 
18,30
• Teatrul „Nottara44 (39 31 03, sala 
Magheru) : într-o dimineață —• 18 ; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18.30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară —• 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
— 18
• Teatrul „Ibn Creangă4» (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Ana-Lia 19
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Constantin Dăscălescu. a primit o telegramă din partea primului-ministru al Japoniei. Sousuke Uno, prin care îi adresează sincere mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul numirii sale In această funcție.
președintele Republicii Socialiste România, Cronica zilei

de participanții la Conferința pe țară a Asociației Juriștilor

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,In aceste momente istorice, de înaltă angajare patriotică, revoluționară, In care întregul popor acționează in strînsă unitate, sub conducerea partidului, pentru traducerea în viață a tezelor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de dumneavoastră in magistrala Expunere la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 12—14 aprilie 1989, participanții la Conferința pe țară a Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România vă exprimă cele mai alese sentimente de dragoste și neclintit devotament pe care le nutresc față de dumneavoastră, ctitorul României socialiste moderne, militant de înaltă autoritate și prestigiu pentru cauza păcii, progresului și colaborării in întreaga lume.Lucrările conferinței au constituit un nou prilej de manifestare a totalei adeziuni a juriștilor la politica internă și externă a partidului și statului nostru, a hotăririi lor de a acționa neobosit pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele de partid și legile țării.Mărețele înfăptuiri din anii ce au urmat celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, afirmarea puternică a rolului partidului ca centru vital al națiunii noastre socialiste, Înfăptuirea unor mărețe programe de dezvoltare, fără precedent in istoria țării, progresul continuu al științei, Invățămintului și culturii, creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului sint indisolubil legate de gindirea și inițiativa dumneavoastră creatoare, de concepția revoluționară, novatoare, cu care ați fundamentat întreaga operă de construcție socialistă pe baza aplicării consecvente a legităților generale, a principiilor socialismului științific la condițiile României.Participanții Ia conferință au evidențiat, cu profundă satisfacție, puternicul ecou pe care ii au intensa activitate internațională desfășurată de partidul și statul nostru, acțiunile și inițiativele dumneavoastră, pe care le promovați cu clarviziune și un excepțional spirit de înaltă responsabilitate pentru viața și pacea popoarelor, pentru progresul omenirii, în vederea realizării dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, a rezolvării pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, a lichidării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini rarea unui climat trainic de destindere, lume.Folosind acest prilej, juriștii aduc tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant revoluționar de seamă al partidului, pentru prețioasa contribuție pe care a adus-o și o aduce, ca prestigioasă personalitate politică și de stat, ca remarcabil om de știință de renume mondial, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la înflorirea continuă a științei și invățămîn- tului, a culturii românești și afirmarea lor tot mai puternică in întreaga lume.Membrii Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România se angajează. și cu acest prilej, să militeze cu consecvență pentru înfăptuirea principiului supremației legii in întreaga viață social-economică. pentru realizarea exemplară a politicii partidului in domeniul justiției, pentru dezvoltarea și perfecționarea dreptului socialist român, întărirea legalității socialiste, creșterea continuă a rolului opiniei publice și al colectivelor de oameni al muncii in asigurarea ordinii de drept socialist.Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă asigurăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, alături de Întregul popor, juriștii nu vor precupeți nici un efort și vor acționa, in continuare, cu principialitate și simț sporit de răspundere pentru apărarea valorilor societății noastre, Întărirea ordinii, disciplinei și legalității socialiste, dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste, intimpinind cu rezultate superioare cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cei de-al XIV-lca Congres al Partidului Comunist Român, fiind convinși că numai astfel iși fac datoria de patrioțl și revoluționari și își aduc contribuția la socialismului și comunismului in România.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine, marți a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de Prietenie mâno-Filipineză, în cadrul i au fost prezentate impresii torie din această țară.Au participat membri al cerii I.R.R.C.S. șl Asociației tenie Româno-Filipineză, i tanti ai M.A.E., un numeros public.Au fost prezenți membri al Ambasadei Republicii Filipine la București.

Ro- căreia de călă-I condu- l de Prie- reprezen-

In cadrul relațiilor de colaborare cultural-artistică româno-japoneză, Incepînd de marți, la cinematograful • „Studio" din Capitală se desfășoară „Zilele filmului japonez". Manifestarea, care va dura pînă pe 20 iunie, a fost inaugurată cu filmul artistic de lung metraj „Felicitarea".La spectacolul de gală au luat parte reprezentanți al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Katsuhiro Ichioka, ambasadorul Japoniei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TU

economice mondiale, pentru instau- securitatc și colaborare in întreagaun fierbinte si respectuos omagiu

PAȘCANI : Producție 
fizică și la export 
peste prevederiOamenii muncii din industria orașului Pașcani și-au îndeplinit înainte de termen planul pe cinci luni ale anului, realizind o producție suplimentară în valoare de peste 70 milioane lei. Totodată, au fost livrate în plus la export mărfuri însumînd peste 30 milioane lei. Aceste rezultate se da- toresc creșterii productivității muncii cu peste 3800 lei pe fiecare lucrător peste sarcinile planificate, aplicării unui larg program de măsuri de modernizare și perfecționare a producției și a muncii, creșterii calității acestora. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderea de Perdele și Tricotaje, întreprinderea de Traduc- toare și Regulatoare Directe, „Integrata" de Țesături Subțiri din In și altele. (Manole Corcaci).

rea de Utilaj Minier Filipeștil de Pădure s-au materializat in realizarea unui nou complex mecanizat de abataj pentru minele de lignit. Noul utilaj prezintă o serie de avantaje' tehnico-funcțiQnale parativ cu cele realizate acum.— In primul rind — ne directorul întreprinderii, inginerul Constantin Ciocoiu — cea mai mare parte a componentelor și subansamblelor au fost asimilate în întreprindere, renunțindu-se complet la importul pentru hidraulica de forță și comandă. A- poi, destinat să valorifice într-o mai mare măsură rezerva de cărbune din sol, acest complex mecanizat poate lucra în straturi cu înălțimi cuprinse între 2 și 3 metri, la o înclinație de 25—30 grade, în condiții de securitate maximă 
a lucrului în abataj. (Ioan Marinescu).

cotn- pinispune

COMPETENTĂ SI ANGAJARE» »revin subdiviziunilor organizatorice conduse. în ultimă instanță. îmbunătățirile de fond ce se1 cer a fi operate în activitatea cadrelor de conducere pentru a se ridica la nivelul de competentă impus de actuala etapă de dezvoltare economico-so- cială a țării sint tot atîtea modalități de raționalizare a conducerii microeconomice, cu impact nemijlocit asupra funcționalității și eficacității unității economice.O altă direcție majoră de creștere a eficacității conducerii o reprezintă raționalizarea structurală și funcțională a organismelor autoconducerii. Investigațiile efectuate ele noi într-un mare număr de întreprinderi și centrale industriale au evidențiat o serie de deficiente legate de componenta și activitatea adunărilor generale, consiliilor oamenilor muncii și birourilor lor e- xecutive. cu influentă nefavorabilă asupra calității deciziilor colective adoptate în plenul acestora. Pornind de la existenta unor asemenea dis- funcționalități se impune acționarea in direcția îmbunătățirii componentei organelor de conducere colectivă— in special consilii de conducere— și corelarea acesteia atît cu a- tribuțiile conferite prin lege, cit șl cu problema abordată, armonizarea deciziilor adoptate cu problemele înscrise pe ordinea de zi. raționalizarea procesului decizional colectiv prin apelarea, intr-o mal mare măsură. la metode și tehnici decizionale moderne precum ELECTRE, arborele decizional, tabelul decizional, metode de analiză economică etc. De asemenea, este necesară raționalizarea ședințelor organismelor autoconducerii. atît în sensul respectării unor reguli practice de organizare, desfășurare și finalizare recomandate de știința conducerii, cît și in sensul activării tuturor componenților la dezbaterea problemelor înscrise pe agenda de lucru. Din această perspectivă ni se par deosebit de eficace și interesante soluțiile adoptate de consiliile de conducere dintr-un număr important de întreprinderi pentru creșterea raționalității actiyității lor prin simplificarea ordinii de zi, promovarea unui instrumentar evoluat de fundamentare a deciziilor colective, informarea operativă a întregului personal muncitor asupra hotărîrilor a- doptate, asigurarea unei componențe adecvate, reprezentative, precum și a unui nivel superior de. pregătire economică și în domeniul conducerii a membrilor consiliilor oameni-

1
(Urmare din pag. I)ale economiei naționale. Creșterea eficacității conducerii — ca premisă a creșterii eficientei economico-so- ciale în sistemele conduse — se realizează prin acționarea într-o serie de direcții prioritare, fiecare din ele presupunînd anumite particularități asupra cărora ne vom opri succint in continuare.O importantă direcție de perfecționare a conducerii o constituie creșterea gradului de pregătire a cadrelor de conducere. Calitatea conducătorilor, dată de nivelul cunoștințelor de specialitate, politice și de conducere posedate, condiționează decisiv calitatea deciziilor adoptate. „O atenție deosebită trebuie să acordăm înțelegerii problemelor economice, problemelor conducerii și tuturor celorlalte probleme care sint esențiale pentru ca activiștii, cadrele de partid și de stat să-și poată indeplini in bune condiții răspunderile ce li se încredințează" — arăta secretarul general al partidului în Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R. din aprilie anul trecut.Pornind de la această teză, putem afirma că. în prezent, „dotarea" posturilor de conducere, de la director pînă la maistru, peste tele tuala etapă de dezvoltare a tării noastre. O asemenea zie este parte, de zuri. deși conducere vedere al acel volum de cunoștințe, tudini și calități necesare exercitării conducerii, iar. pe de altă parte, de faptul că o serie de posturi de conducere sînt ocupate de persoane cu o pregătire diferită de cea ^reclamată de natura postului respectiv. Această din urmă destul de frecventă în croeconomică, alimentată — nerezolvarea nomist. Dar. pregătirii pe conducere și acestea,

nu satisface tot și în întregime cerin- de calitate impuse de ac-argumentată, faptul că ocupanții corespund pregătirii.de
i conclu- pe de o în multe ca- posturilor de din punct de nu au încă apti-

situație este practica mi- generată si noastră — de inginer—eco- t de natura

edificarea
★Marți s-a desfășurat în Capitală Conferința pe țară a Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România.în lumina hptărîrilor Congresului ai XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a tezelor și o- rientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la conferință au analizat activitatea desfășurată de consiliul central al asociației din anul 1984 și pină în prezent, contribuția juriștilor din tara noastră la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la apărarea ordinii de drept și a legalității socialiste in siste-

muncito-tovarășul Comitetu-
★mul democrației noastre rești-revoluționare.La lucrări a participat Ion Coman, membru alIui Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Conferința a ales organele de conducere ale asociației — consiliul central, biroul executiv și comisia de cenzori. Președinte al Asociației Juriștilor a fost ales loan Manole, vicepreședinte al Tribunalului Suprem.In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă entuziastă, participanții la conferință au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

CLUJ-NAPOCA : Crește 
productivitatea munciiPentru creșterea productivității muncii, diversificarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. la întreprinderea Mecanică pentru Agricultură din Cluj- Napoca au fost aplicate în ultimul timp mai multe măsuri prevăzute in programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de fabricație. Astfel, au fost modernizate fluxurile de producție de la secția de prelucrări mecanice și de la atelierul de lă- cătușerie, s-a dezvoltat și modernizat atelierul de sculărie și s-a reorganizat sectorul de sudură. Totodată au. fost aduse îmbunătățiri unor tehnologii de execuție a diferitelor repere cu pondere în planul întreprinderii. In acest an s-a realizat o creștere a productivității muncii cu aproape 4 la sută față de prevederile planului.. Au fost reduse substanțial cheltuielile totale și cele materiale, a crescut ponderea produselor noi și modernizate. (Marin Oprea).

BACĂU : Apartamente noi 
pentru oamenii munciiDe la începutul anului și pină în prezent, în municipiul Bacău și în celelalte orașe și centre muncitorești din județ au fost înălțate și predate „la cheie" blocuri care însumează 804 apartamente — cu 134 apartamente mai mult decit prevedea planul pe această perioadă. Este rezultatul muncii entuziaste a lucrătorilor din cadrul Trustului Antrepriză Generală Con- strucții-Montaj Bacău care, prin- tr-o organizare mai bună a întregii activități și folosirea ră largă a unor materiale ștrucții locale, își depășesc lună sarcinile ce le revin.Ie blocuri date în folosință numărul apartamentelor gonstruite in județul Bacău in perioada care a ‘trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pină acum se ridică la 95 000. O dată curile de locuințe in orașele și comunele județului au fost date în folosință numeroase șpații comerciale. unități prestatoare de servicii, școli, grădinițe, unități medicale și alte obiective edilitar-gos- podărești de larg interes. La a- ceastă dată in orașele și centrele muncitorești de pe văile Trotușu- lui și Bistriței se află în diferite stadii de construcții peste 2 000 de noi apartamente destinate oamenilor muncii. (Gheorghe Baltă).

pe scade con- lună de Cu noi-
blocu-

CERNAVODĂ : Ritm susținut în activitatea de construcții

FILIPEȘTII DE PĂDURE:
Un nou complex mecanizat 

pentru abatajePreocupările colectivului de oameni ai muncii de la întreprinde-Și la Cernavodă se construiește intr-un ritm impresionant. A- cest lucru este vizibil la tot pasul. Ceea ce realizează constructorii de locuințe rămine, pretutindeni acolo unde este înălțat un bloc sau un cartier intreg, mărturie a priceperii, iscusinței și hărniciei lor.Lucrătorii din brigada nr. 6 Cernavodă a Trustului-Antrepriză Generală Construcții-Montaj Constanța dovedesc, prin activitatea pe care o desfășoară, angajare deplină in realizarea sarcinilor pe care le au de îndeplinit. Pentru impulsionarea activității pe șantiere s-a trecut la aplicarea unor măsuri eficiente de creștere accentuată a gradului de mecanizare a

lucrărilor. încă de anul trecut a fost pusă in funcțiune o stație de betoane proprie, asigurîndu-se astfel aprovizionarea operativă a tuturor punctelor de lucru. S-a dat în exploatare un poligon de prefabricate pentru beton-armat de mici dimensiuni. S-a suplimentat numărul de utilaje, asigurîndu-se în același timp o aprovizionare ritmică, operativă cu toate materialele necesare.Și in perioada acest an s-au bune. In prezenteforturi susținute pentru' finalizarea a cel puțin 100 de apartamente. (Lucian Cristea),
care a trecut din obținut rezultate se acționează -cu

vremea
— . ■. ......................      , , —...................................... I

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul cuprins între 14 iunie, ora 20 — 
17 iunie, ora 20. în țară : Vremea se va 
încălzi ușor, îndeosebi în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros, mai ales în primele zile, in 
regiunile din nordul și do rd-vestul țării, 
unde pe arii relativ extinse vor cădea 
ploi, ce vor avea și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice și izolat 
de grindină. In celelalte zone, ploile 
vor fi răzlețe. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 și 18 grade, iar cele maxime

între 20 șl 28 de grade, mal ridicate 
izolat în sud. Ceșță slabă, dimineața. 
Lâ București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fl variabil. Condiții de 
ploaie, la începutul intervalului. Vînt 
slab pini la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 12 și 16 
grade, iar maximele intre 23 șl 29 de 
grade. Ceață slabă, dimineața.

(Urmare din pag. I)dintre cei care i-au trecut pragul, vorbește calm. Și lucrurile se ordonează parcă de la sine, iși găsesc făgaș de rezolvare. Calmul lui este gindești, relațiile cu tovarășii săi de muncă, fără să vrei, că a învățat omul acesta încă tinăr, în cei 30 de ani de cind este in șantier că — așa cum spune el insuși — „vapoarele nu se construiesc numai cu metal, ci și cu inima și că soarele inimii să-l ăi mereu întors cu fața spre oameni. Este un adevăr deprins de la generațiile de muncitori din șantier. Să mergem printre ei și vă veți convinge".Ieșim. Prin perdeaua lichidă pornită din inalturi spre pămint fulgeră flăcările aparatelor de sudură, se aude estompat zumzetul motoarelor. Ne oprim prin hale de debitat, in dreptul navelor aflate pe cavaleți, urcăm lansate la apă. vorbă care zice „nava sau „șantierul nostru" sau „noi am realizat", sfirșitul documentării, am privit carnetul de semnări, am desprins lucru semnificativ : șantierul are generații navaliști care s-au din tată-n fiu. Sint aici a- devărate „dinastii" muncitorești, care și-au transmis, ca o flacără mereu vie, și priceperea, măiestria de constructor de nave, dar și dragostea față de locul pe care-1 sfințesc

molipsitor. Și te urmărindu-1 in

pe punțilg celorStăm de cu oamenii și fie- noastră"Iar Ia cind în- un că de format

Întotdeauna cu munca lor. Și in memoria reporterului au rămas cițiva dintre cei mulți („avem exemple de-astea cu sutele'*, spunea unul dintre ei) pe care-i notez că un simplu și modest omagiu adus prin florile literei tipărite : Ion Stănescu, Gheorghe Olaru, Gheorghe Oprițescu, Ion Mihăilescu, Gheorghe Dră- goi. Fiecare dintre ei are aici, la Scvernav, copii, nepoți, gineri; nurori care

trea morală a colectivului de navaliști severineni".Despre această șoară construcție a oamenilor aveam să r*,x~ -* de la inginerul Cojocaru, comunist, list vechi și el. „Ca să realizăm nave capabile să înfrunte toate furtunile trebuie să avem oameni forjați la focul muncii, la temperatura înaltă a datoriei. La noi nu merge cu jumătăți de măsură. Orice

deloc u-aflăm șiValentin nava-
șefului de în discuție inginerului un tinăr

Constructori de nave
le-au preluat meșteșugul și-l duc mai departe. tadela muncitorească sprijină pe umerii lor, își pregătește totodată meinic viitorul ; elevii liceul industrial, calificați la locul de muncă, inginerii, economiștii care vin aici și prind rădăcini dau certitudinea zilei de mîine. Au în cei de-acum „profesori" de muncă, dar și „profesori" de viață pentru că, așa cum imi spunea maistrul Sebastian Doman, șeful echipei de marangozi de cală, „dacă ai să construiești bine omul, apoi este ușor să construiești și vapoare. Unii dintre «albatroșii» noștri pleacă în țară ca specialiști pe la alte întreprinderi, cei mai mulți însă răminind, du- cînd cu ei în timp nu numai zestrea de meșteșug deprinsă aici, dar și zes-

Ci- se dar te- din tinerii
delăsare, orice adiere a rutinei, a blazării unora se simte, se repercutează și asupra altora. Ofensiva muncitorească, revoluționară împotriva a tot ceea ce impietează bunul mers al producției este promptă, sancționind pe oricine, la timp". Și-mi amintea cazul unui inginer din secția ajustaj. Omul crezuse că aici este un loc unde se poate munci după metode „clasice". A fost repede depășit de situație, de cerințele fluxului de producție. Nu s-ar zice că nu era bun, însă se simțea nevoia unui om mai dinamic, care să țină pasul cu noile cerințe ale secției. S-a stat de vorbă cu el, dar lucrurile au mers tot pe făgașul vechi, pină-ntr-o zi cind un alt inginer din secție, coleg de generație cu a- cesta, a cerut convocarea ședinței C.O.M. și a pro-

' pus schimbarea secție, aducind candidatura Virgil Beșcucă, capabil, modest. S-a dovedit viabilă schimbarea ? O dovedesc realizările secției, astăzi printre cele de frunte în întreprindere. Un exemplu ce-ar putea fi subiect de roman ? Poate, după cum o metaforă a a- devărului închide în ea și lecția de viață citită în palmele comunistului Pom- piliu Gîrbea. Din cauza ploii, ne retrăseserăm la a- dăpostul corpului unei nave aflate in construcție și la întrebarea mea „Cum ați deprins tainele meseriei de navalist ?“ m-a privit scurt, a zimbit și a zis : „Așa" ! — și cu cel mai firesc gest din lume și-a deschis spre mine palmele mari ca o carte, în care am putut să citesc, prin liniile aspre și bătăturile, tabla istorieMă scenă și o păstrez te ca pe cea mai frumoasă amintire, laolaltă cu gestul acela de duioșie cu care mîngiiase, apoi, tabla navei, ca pe o desăvîrșită împlinire a vieții sale.Cind am ieșit pe poarta șantierului, dinspre fluviu s-a auzit un șuierat prelung. O nouă navă pornea în probe, salutînd portul, Dunărea și pe cei care și-au așezat trainic sufletul in zămislirea ei.

precum niturile din navelor, o a muncii.urmărește întreagăaceastă în min-

Mihai RAȘICA

ea fiind în opinia dilemei i indiferent care o au cadrele de de postul ocupat de astăzi sînt necesare mai mult ca oricînd sporirea eficacității muncii conducătorilor și. în acest context, influențarea crescîndă a calității și eficientei domeniilor conduse.Creșterea nivelului lor de pregătire profesională, politico-ideologică și in domeniul conducerii este o primă modalitate ce trebuie- abordată în acest sens. Acesteia i se adaugă și alte demersuri ce țin de munca propriu-zisâ a conducătorilor, precum programarea judicioasă a timpului de muncă, folosirea pe scară largă a colaboratorilor moderni, perfecționarea raporturilor cu subordonații, modernizarea instrumentarului folosit — prin apelarea la o serie de metode și tehnici moderne de conducere : diagnosticarea, delegarea. tabloul de bord, metode de stimulare a creativității, conducerea prin excepții ș.a.Operaționalizarea unor asemenea direcții de raționalizare a muncii conducătorilor este condiționată de însăși activitatea acestora, orientată spre atingerea obiectivelor ce

lor muncii și a birourilor executive ale acestora. Astfel de situații se întîlnesc frecvent la întreprinderea „23 August", I.M.U.A.B., întreprinderea de Mecanică Fină, la unele întreprinderi ale Centralei industriale de medicamente și cosmetice . (întreprinderea de Medicamente, întreprinderea „Miraj", Fabrica „Apollo" Galați. „Terapia" și „Farmec" Cluj- Napoca), întreprinderea de Calculatoare Electronice și întreprinderea de Echipamente Periferice București ș.a.Evident, raționalizarea structurală și funcțională a organismelor autoconducerii reprezintă o premisă extrem de importantă pentru dezvoltarea și aplicarea fermă a autoconducerii și autogestiunii. a mecanismului economico-financiar în ansamblul său.în același perimetru de preocupări considerăm că se poate acționa și în alte direcții de sporire a calității și eficacității conducerii, precum îmbunătățirea cadrului organizatoric, creșterea rolului informaticii in conducere. îmbunătățirea utilizării unor pirghii economico- financiare, precum cointeresarea materială șl morală, prețurile, creditele, beneficiul.Apreciem că exercitarea In condiții de eficientă a conducerii microeconomice nu poate fi concepută în afara unui set de astfel de pirghii ce funcționează în cadrul mecanismului întreprinderii ca veritabile in- ștrumente de conducere. Abordarea sistemică a acestor mecanisme ale autoconducerii și autogestiunii și potențarea valențelor lor în etapa actuală se fac tivă și sumate o nouă de activitate. Din acest punct vedere este necesară o mai profundă implicare a adunărilor generale, a consiliilor oamenilor muncii și a celorlalte organe de conducere colectivă. a cadrelor de conducere și execuție în fundamentarea superioară, complexă a deciziilor și *în aplicarea lor, operativă, în imprimarea unei optici noi asupra conducerii unității economice. O asemenea viziune integratoare, dinamică, centrată pe calitate și eficientă se va reflecta cu certitudine în rezultate superioare pe plan economic și social.
Dr. Ion VERBONCUAcademia de Studii Economica București

facilitează demersurile ce pentru îndeplinirea cantlta- calitativă a obiectivelor a- prin plan, pentru trecerea la calitate în toate domeniile de

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

TIR : Campionatele internaționale ale României

Âdminisirația de Stat 
Loîo-Pronosport 

informează :întotdeauna, o TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES se constituie intr-un prilej deosebit de favorabil pentru valorificarea șanselor, datorită atît paletei largi de ciștiguri atribuite, cit și formulei tehnice. O asemenea ocazie va fi oferită și duminică, 18 iunie, cînd se vor extrage din urnă nu mai puțin de 42 de numere cuprinse in 6 extrageri, a cîte 8 și, respectiv, 6 numere, cu posibilitatea de a se obține ciștiguri și cu numai 3 numere ieșite cîștigătoare. Reamintim că la o TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES biletele toate sigură tegorii că, și cordate numeroase ciștiguri in autoturisme, excursii peste hotare și însemnate sume de bani, de valori fixe și variabile. Ultima zi pentru jucărea numerelor favorite este simbătă, 17 iunie.

Ieri, la poligonul Tunari, a avut loc deschiderea Campionatelor internaționale ale României și a întrecerilor pentru „Marele premiu Carpați" la talere. Participă sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Grecia, Franța, Polonia, U.R.S.S. și, firește, din România, Astăzi, între orele 9 și 11.30, vor avea loc probele de pistol liber bărbați, pistol precizie femei, precum și manșa întîi a probei de pistol viteză bărbați. Remarcăm că la proba de pistol liber, 60 de focuri, va participa și multiplul nostru campion Sorin Babii. între orele 9 și 15 se vor

desfășura și spectaculoasele probe de talere, la care, după. sistemul olimpic, participă împreună sportivi și sportive, în proba de skeet avînd prilejul de a-i vedea la lucru pe campionii români I. Toman și A, Ciorba. La poligonul Dinamo, din șoseaua Ștefan cel Mare, se vor desfășura două probe de tir cu aer comprimat : pușcă 10 metri, 60 de focuri, bărbați, și pușcă 10 metri, 60 de focuri, femei. Ambele probe se vor încheia cu concursuri finale, care vor la orele 13 și, respectiv, 
(Valeriu Mironescu).

mîine, începe14,15.

de 25 de lei participă la extragerile și. implicit, a- accesul la toate cele 13 cade ciștiguri. Este de notat de această dată, vor fi a-

★Azî, în divizia A Ia fotbal, meciurile etapei a 32-a: Steaua — F.C. Farul (stadionul Steaua); Dinamo — F.C. Bihor (stadionul Dinamo),*F.C. Olt — F.C. Inter, Universitatea Craiova — F.C. Argeș, Universitatea Cluj-Napoca — Rapid, F.C.M. Brașov — Oțelul, A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău, Corvinul — Victoria, Flacăra — Sportul Studențesc.Pț)LO PE APA. Turneul internațional de polo pe apă desfășurat la Lodz s-a încheiat cu victoria selecționatei României, care a întrecut in finală cu scorul de 10—9 (3—3, 4—2, 2—1, 1—3) formația Poloniei. In meciul pentru locul al III-lea: Cehoslovacia — Bulgaria 10—9.CICLISM. Pe velodromul de mare altitudine din capitala Boliviei, La Paz (3 400 m), ciclistul francezPhilippe,Boyer a stabilit un nou record mondial în proba de 500 m lansat, cu timpul de 26”776/1000. Vechiul record era de 27”432/1000.JUDO. La Dinamoviada internațională de judo desfășurată in orașul polonez Wroclaw, sportivii români

★Adrian Clinei (categoria peste 95 kg) și Zoltan Tesari (categoria 65 kg) s-au situat pe locul întîi.ATLETISM. Cu prilejul concursului internațional de atletism de la Volgograd, etiopianul Adis Abebe a stabilit un nou record mondial de juniori în proba de 5 000 m: 13’23” 17/100. Un nou record al lumii de juniori a realizat și sovieticul Maksim Tarașov — 5,70 m la săritura cu prăjina.FOTBAL ® In preliminariile Campionatului mondial de fotbal: selecționata Costa Rica — Trinidad Tobago 1—0 (1—0) ; Cote d’Ivoire — Algeria 0—0 ® Rezultate. înregistrate în ziua a doua a Campionatului mondial de fotbal pentru echipe de juniori II (cădeți), ce se desfășoară în diferite orașe din Scoția-: R.D. Germană — S.U.A. 5—2; Scoția — Cuba 3—0; Brazilia — Australia 3—1; Bahrein — Ghana 1—0; Argentina — Nigeria 0—0; R.P. Chineză — Canada 1—0; Guineea — Arabia Saudită 2—2; Portugalia — Columbia 3—2.
DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

EfECTtll INTENSIFICĂRII ACIIVIIĂTII SOUSE ASUPRA IERREI
»

Perturbațiile activității solare, semnalate In ultima vreme, și impli
cațiile lor constituie obiectul unor relatări și comentarii științifice in pa
ginile presei internaționale.

In legătură cu aceasta, reproducem, cu unele prescurtări, consideren
tele apărute intr-o serie de publicații.Știrile de presă — scrie cotidianul american „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", într-un articol in-, titulat „Cine încălzește «sera» : Soarele, desigur" — creează impresia că există un consens între oamenii de știință, în sensul că încălzirea globală din anii '80 este în primul rind rezultatul creșterii cantitative a gazelor „de seră" in atmosferă. Este incontestabil că, din punct de vedere cantitativ, aceste gaze cresc rapid și că efectul lor general îl constituie sporirea temperaturii la suprafața globului. Dar amploarea impactului lor constituie subiectul unei considerabile dezbateri științifice. Și există o puternică dovadă, în sensul că un alt factor exercită o importantă influență asupra climei : activitatea solară.Este semnificativ că actuala tendință de încălzire datează doar de 12 ani. Incepînd din 1940 și pînă în anii ’70, valorile temperaturii au fost în scădere sau stabile, deși aceasta a fost o perioadă în care a avut loc o creștere puternică a consumului de energie și a arderii combustibililor fosili pe plan mondial.Cei 50 de ani anteriori — din 1890 pînă în 1940 — au reprezentat o perioadă în care s-au ars mult mai puțini combustibili fosili și totuși Pă- mintul a înregistrat o încălzire numai 1 grad Fahrenheit.Aceste modificări ale temperaturii nu corespund deloc modelului modificărilor gazelor de seră.Intr-adevăr, deși aceste gaze un factor potențial important, sînt și alte posibilități de luat în considerare. Se știe, de exemplu, că erupțiile vulcanice influențează schimbările climei. Erupțiile vulcanice produc dioxid de sulf, care în stratosfera se transformă în picături de acid sulfuric, formînd un nor de

de
sînt mai

ceață. Acest nor dens constituie parțial un ecran între Pămînt și razele Soarelui și produce o răcire a planetei.Un alt factor — variațiile în ener- ■gia radiantă a Soarelui — a fost identificat in numeroase studii. Dar aceste variații nu au fost apreciate la justa lor importanță, deoarece nu este la modă să se considere că puterea Soarelui ar putea varia.Măsurătorile efectuate în ultimii 10 ani cu ajutorul sateliților au confirmat ții solare, ultimului 11 ani de vității solare, care mod caracteristic prin mari variații în petele solare. în exploziile solare și în alte fenomene — puterea Soarelui a variat în mod corespunzător.Amplitudinea variației observate a fost mică (circa 0.1 la sută în timpul unui ciclu solar). Dar o dată ce este stabilit principiul că puterea generată de Soare poate varia în cursul unui ciclu de pete solare, posibilitatea ca de-a lungul deceniilor sau secolelor variațiile să poată fi mult mai mari decit 0.1 la sută trebuie luată serios in considerare.De fapt, de-a lungul secolelor au avut loc substanțiale schimbări in activitatea solară și ele se corelează in mod pozitiv cu schimbările de temperatură de pe Pămint. Faptele sint izbitoare. în primul rînd, perioada cu cea mai redusă activitate solară a durat cam de pe la 1600 pînă la 1700, cind petele solare practic au dispărut în timpul ultimei jumătăți a secolului. A fost, de asemenea, cea mai rece perioadă din ultimul mileniu, numită uneori „mica eră glaciară". în al doilea rînd, mai mult sau mai puțin simultan cu răcirea, care a avut loc începind din anii '40 pină la sfîr-

că au loc asemenea varia- Ele dezvăluie că în timpul ciclu solar — perioada de creștere și scădere a acti- se manifestă în

șitul anilor '70, din acest secol, s-a produs o substanțială reducere a activității solare. Iar de la sfirșitul anilor ’70 pină in prezent, pe măsură ce temperatura Pămîntului a crescut simțitor, activitatea solară s-a modificat și ea și a început din nou să se intensifice.Acest model de schimbări în temperatura de la suprafața planetei de-a lungul secolelor sugerează o puternică influență solară. Poate că gazele de seră în creștere au jucat, de asemenea, un rol in recenta tendință de încălzire, dar este prea devreme pentru a aprecia relativa lor importanță și a trage concluzii ..privind viitorul.Activitatea solară, care slăbește sau se intensifică în cursul unui ciclu de 11 ani, este acum în creștere și, după cum apreciază specialiștii, se desfășoară mai rapid decit oricind în ultimii 240 de ani — scrie, la rîndul său, ziarul „WASHINGTON POST", citind afirmații ale specialiștilor Direcției Naționale pentru Problemele Oceanului și Atmosferei. Numărul neobișnuit de mare de pete solare, a căror apariție a fost prevăzută cu un an in urmă, informează ziarul, „va atinge punctul maxim, dypă cum se așteaptă. în cursul următoarelor 6—9 luni".Sub titlul „Sînt periculoase exploziile solare?",, publicația sovietică „GUDOK" inserează un interviu cu A. Komrakov, candidat în științe medicale, în care, între altele, se subliniază :Soarele este totdeauna activ, însă, periodic, această activitate se intensifică. Acum se pare că ne aflăm la mijlocul perioadei care a început in 1987 și se va încheia în 1991. Aceasta nu înseamnă că trebuie să renunțăm a ne bronza. Este posibil — și necesar — să ne bronzăm în fiecare an. Desigur, ținind seama de sfaturile medicilor. Atmosfera ne apără bine de Soare — putem resimți numai exploziile care au loc pe el. Principala „neplăcere" a acestui fenomen o constituie seria de modificări ale cîmpu- lui magnetic ăl Terrei, adică furtunile magnetice. Or, furtunile sînt o

stihie șf nu trebuie să te aștepți Ia „indurare" din partea lor. Hipertensivii încep să acuze dureri de cap, iritabilitate, insomnie. Cardiacii — aritmie. Se produc și tulburări ale sistemului de coagulare a sîngelui, ale circulației sîngelui în creier, tulburări hormonale. Și copiii suferă — le dispare apetitul, dorm prost, sînt plîngăreți.Trebuie să nu intrăm In panică, cl să ne străduim să* stabilim o tactică de comportament. Furtunile magnetice nu au influență asupra tuturor. Complicațiile enumerate mal sus privesc oamenii bolnavi și pe cei care se află intr-o stare fizică slăbită.In ce-i privește pe ceilalți, un rol destul de important îl au emoțiile curente. O proastă dispoziție poate avea o mulțime de cauze. Apoi, să nu uităm că fiecare om reacționează individual Ia starea timpului. Nu trebuie să se apeleze la medicamente. „Poluind" organismul cu doze do prisos de preparate chimice, îi reducem funcțiile naturale de apărare. Nu trebuie să se creadă că iuînd o tabletă putem combate activitatea solară, presiunea atmosferică sau temperatura nefavorabilă a aerului. Schimbarea ce are loc pe acest plan și conexiunile uneori neașteptate pot duce, de exemplu, la slăbirea memoriei șt atenției, pot provoca depresiuni și nevroze, pot perturba deprinderile profesionale.La întrebarea „ce trebuie să facă cei ce sint nevoiți să muncească in tot cursul verii sub razele soarelui torid ?“, cel intervievat răspunde : Desigur, nu ne stă în putință să dirijăm mediul ambiant. Dar pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită, în condiții de siguranță deplină, să ne străduim să ne elaborăm propriul sistem de termoreglare. De aceea, nu trebuie ocolite pălăriile, cremele, emulsiile sau pur și simplu uleiul de floare’a-soarelui, de către cei care se expun la Soare. Deosebit de atpnți trebuie să fie părinții, intrucit copiii nu simt temperatura la fel ca adul- ții și sint ușor „prinși" de razele Soarelui. Copiii pînă la 3—4 ani nu trebuie duși, în general, la mare. Cine nu a reușit să cumpere ochelari de spare la modă, să nu-i arunce pe cei vechi, altfel riscă să capete conjunctivită. Pe scurt, întîlnirea cu Soarele activ trebuie pregătită, ca și întîlnirea cu un adversar.



GENEVAReluarea lucrărilor Conferinței pentru dezarmareGENEVA 13 (Agerpres). — 'La Palatul Națiunilor din Geneva au fost reluate, marți, lucrările Conferinței pentru dezarmare. La dezbateri participă reprezentanți din cfele 40 de state membre, ale acestui forum, între care și România, precum și observatori din alte țări. în cadrul conferinței sint examinate probleme privind

Interzicerea armelor nucleare, pregătirea unei convenții multilaterale pentru prohibirea totală și lichidarea armelor chimice, a altor tipuri de arme de distrugere în masă, interzicerea experiențelor nucleare, preintimpina- rea cursei înarmărilor in spațiul extraatmosferic, elaborarea unui program atotcuprinzător de dezarmare.
,,Armele nucleare pun in pericol 

existența omenirii"
Luări de poziție împotriva experiențelor franceze din PacificKUALA LUMPUR 13 (Agerpres): —Organizația „Medicii malayezieni pentru preintîmpinarea unui război nuclear" au adresat un protest președintelui Franței în legătură cu experiența nucleară franceză efectuată in zona de sud a Oceanului Pacific, în mesajul de protest se arată că un

moratoriu Imediat asupra tuturor experiențelor nucleare ar constitui un pas important pe calea încetării cursei înarmărilor nucleare, a dezarmării nucleare. Armele nucleare, relevă medicii malayezieni, pun in pericol existența omenirii.
intensă activitate diplomatică în jurul 

situației din Orientul MijlociuMOSCOVA 13 (Agerpres). — La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. au avut loc consultări in cadrul Comitetului sovieto-palestinian pentru Orientul • Mijlociu — informează T.A.S.S. Părțile au evaluat direcțiile de perspectivă, ținînd seama de evoluția procesului de pace in regiune, de noile idei propuse în ultimul timp in cadrul activității diplomatice din această regiune.DAMASC 13 (Agerpres). — Secretarul general adjunct al Ligii Arabe, Lakhdar Ibrahimi, a avut la Damasc o întrevedere, cea de-a doua in decurs de 24 de ore. cu ministrul sirian al afacerilor externe, Farouk Al-Sharaa. In cadrul convorbirilor a fost subliniată necesitatea realizării unui acord intre toate părțile libaneze în conflict pentru ridicarea

blocadei, redeschiderea traficului și pentru acțiuni hotărite in direcția stabilizării încetării- focului;TEL AVIV 13 (Agerpres). — Ministrul israelian pentru știință și dezvoltare, Ezer Weizmann, s-a pronunțat pentru inițierea de negocieri directe intre guvernul Israelului și Organizația pentru Eliberarea Palestinei; într-o declarație făcută postului de radio Israel, după convorbirile avute la Tel Avîv cu ministrul de stat egiptean pentru afaceri externe, Boutros Ghali, Ezer Weizmann a sugerat convocarea unei întîlniri cvadri- partite la* nivel înalt, la care să ’ia parte președintele Egiptului, Hosni Mubarak, regele Hussein al Iordaniei, președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, și primul-ministru al Israelfdui, Yitzhak Shamir.
Vii proteste împotriva prelungirii 

stării de urgență în R.S.A.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Comitetul special O.N.U. împotriva apartheidului a condamnat cu fermitate decizia autorităților rasiste de la Pretoria de a prelungi, cu încă un an, starea de urgență instituită în R.S.A. în iunie 1986. Acest act, se arată într-o declarație a comitetului, dovedește fără echivoc că regimul de apartheid intenționează să-și continue politica de represiuni, care este de natură să adincească și mai mult conflictul din sudul Africii.LUXEMBURG 13 (Agerpres). — La Luxemburg a avut loc o întîlnire a reprezentanților din cele șase țări

africane din „prima linie" cu miniștrii de externe din țările membre ale C.E.E. Au fost examinate probleme privind situația din sudul Africii, și relațiile țărilor vest-europene cu regimul rasist de la Pretoria. Reprezentanții țărilor din „prima linie" au cerut ca țările membre ale C.E.E. să respecte cu strictețe sancțiunile economice instituite împotriva R.S.A., menționîndu-se că în ciuda menținerii în R.S.A. a regimului de represiuni împotriva opoziției,'unele țări vest-europene continuă să livreze Pretoriei armam eh t și să colaboreze cu aceasta in domenitfl cercetărilor nucleare.
Desfășurarea operațiunii de repatriere 

a refugiaților namibieniWINDHOEK. Așa cum s-a mal anunțat, luni a început operațiunea de repatriere a refugiaților nami- bieni aflați pe teritoriul Angolei, Zambiei și Botswanei. înscriindtl-se ca o importantă etapă pe calea aplicării planului O.N.U. cu privire la proclamarea independenței Namibiei, această acțiune se desfășoară cu ajutorul unui pod aerian care leagă țările amintite cu trei locali-

tați de pe teritoriul namibian. . Ea va duce, la repatrierea unui număr de peste 60 000 de namibieni și va dura cîteva săptămîni. Sosirea primilor refugiați s-a bucurat de o primire călduroasă.Din cei 234 de namibieni care s-au reîntors, în primul lot, venind din Zambia, 200 sint membri ai Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.)

Tirgul internațional de la Poznan
Pavilionul românesc a fost vizitat de președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. PoloneVARȘOVIA 13 (Agerpres). — Afost inaugurată cea de-a 61-a ediție a Tîrgului internațional de la Poznap. România participă cu produse ale construcțiilor de mașini, e- lectronicii și electrotehnicii, cum sint: mașini-unelte, autoturisme de oraș și de teren, tractoare, mașini pentru industria textilă, mașini pentru
prelucrarea lemnului, tehnici de calcul, componente electronice, aparatură optică și medicală, produse farmaceutice și cosmetice.Pavilionul românesc a fost vizitat de M. Rakowski, președintele Consiliului de Miniștri. T. Olechow- ski, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale poloneze.

Priorități ale politicii interne și externe a R.D. Germane
relevate într-un interviu al secretarului general al C.C. al P.S.U.G.BERLIN 13 (Agerpres). — într-un interviu acordat publicațiilor americane „Washington Post" și „Newsweek", Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a prezentat marile transformări efectuate in cadrul procesului de edificare a societății socialiste dezvoltate in R.D.G. El a relevat că eforturile au fost orientate întotdeauna „spre găsirea acelor soluții care corespund cel mai bine condițiilor < naționale", efectuîndu-se, în același timp, un larg schimb de experiență cu celelalte țări socialiste.în continuare, Erich Honecker a arătat că prioritățile politicii externe a R.D.G. sint pacea și securitatea,

iar acestea nu pot fi realizate decît prin pași reali in direcția dezarmării și prin înlocuirea confruntării cu cooperarea. „în prezent — a spus el — sint necesare tratative concomitente cu privire la reducerea armamentelor convenționale și a armelor nucleare tactice in Europa".Totodată, E. Honecker a relevat : „Am luat cunoștință cu îngrijorare de încercările întreprinse de statele N.A.T.O., la intîlnirea la nivel inalt de la Bruxelles, de a da sfaturi țărilor socialiste cu privire la configurația ordinii lor interne și la regimul de la granițele lor. Aceste probleme sint rezolvate de orice stat — inclusiv de S.U.A. — în cadrul suveranității sale naționale".
Conferința internațională pentru drepturile copiluluiSTOCKHOLM 13 (Agerpres). — La Stockholm s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale pentru drepturile copilului. Cei peste 200 de delegați din 30 de țări au cerut guvernelor țărilor din întreaga lume să accepte și să sprijine ratificarea Convenției internaționale a drepturilor copilului pe care Adunarea Generală a O.N.U. urmează să o a- dopte in toamna acestui an. în do-

cumentul final al Conferinței se a- rată că de răspunsul pe care statele îl vor da problemelor actuale ale contemporaneității — realizarea dezarmării, eliminarea conflictelor militare, rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, celor ale mediului înconjurător — depinde viitorul tinerei generații, apărarea intereselor copiilor.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR IA NIVEL ÎNALT 
SOVIETO - VESI-GERMANEBONN 13 (Agerpres). — La Bonn s-au încheiat, marți, convorbirile oficiale dintre cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, și Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., informează agenția T.A.S.S. La sfîrșitul convorbirilor, cancelarul vest-german și conducătorul sovietic au semnat o declarație comună în care se subliniază necesitatea preîntîmpinării izbucnirii unui război și a respectării dreptului tuturor popoarelor și statelor de a dispune în mod liber de soarta lor și de a-și stabili în mod suveran relațiile cu alte state, pe baza normelor dreptului internațional.U.R.S.S. și R.F.G. — menționează documentul — afirmă că nimeni nu trebuie să-și asigure propria-i securitate pe seama securității altora,

declartnd că vor acționa pentru eliminarea cauzelor de încordare șl neîncredere printr-o politică constructivă, de perspectivă, care să ducă la eliminarea disproporțiilor in domeniul armamentelor prin realizarea unor Înțelegeri, sub un control internațional efectiv, prin reducerea potențialelor militare șl realizarea echilibrului la un nivel cit mai scăzut posibil, necesar exclusiv apărării.Părțile, precizează T.A.S.S., au hotărît să extindă relațiile bilaterale, pe baza încrederii, egalității șl avantajului reciproc.în prezenta conducătorilor celor două țări au fost semnate unele acorduri bilaterale care prevăd extinderea colaborării In domeniile științei, culturii, Invățămîntulul șl în alte domenii.
împotriva amestecului S.U.A. în treburile interne 

ale țărilor Americii Centrale
Critici iormulate la Managua și Ciudad de Panama

* AGENȚIILE DE PRESĂ I

TRANSMIT:

Situația dinNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Afganistanului. , Abdul Wakil, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare in care îl informează că. în ultimul timp, situația din regiune a continuat să se agraveze ca urmare a amestecului străin în treburile interne ale țării și agresiunii armate. Se relevă că menținerea acestei situații periculoase în jurul Afganis-

Afganistanfânului prejudiciază procesul de pace și securitate, interesele popoarelor din regiune și eforturile O.N.U. în vederea transpunerii în viață a acordurilor de Ia Geneva și a rezoluțiilor Adunării Generale. Se evidențiază din nou necesitatea creării unor posturi permanente de observație ale misiunii de bune oficii a O.N.U. ,de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan.

MANAGUA 13 (Agerpres). — Președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, a declarat că așteaptă o poziție fermă din partea guvernelor din regiune împotriva presiunilor pe care le fac S.U.A. pentru Izolarea procesului revoluționar nicaraguan — transmite agenția Prensa Latina. Co- mentind turneul centroamerican al vicepreședintelui S.U.A., Dan Quayle, șeful statului nicaraguan a opinat că administrația S.U.A- continuă să urmeze o linie de acțiune vizînd izolarea Republicii Nicaragua prin intermediul unor presiuni politice și militare.în acest context, președintele Nicaraguei s-a pronunțat pentru respectarea acordurilor și înțelegerilor convenite în regiune în direcția instaurării, prin dialog, a unui climat durabil și sigur de pace, securitate și cooperare in America Centrală și pentru renunțarea la politica presiunilor și amestecului în treburile interne ale popoarelor centroamericane.

CIUDAD DE PANAMA 13 (Agerpres). — Ministrul panamez al relațiilor externe, Jorge Eduardo Ritter, a declarat că pretențiile S.U.A. de a izola Republica Panama nu sînt în ton cu voința politică a Americii Latine șl vor contribui la accentuarea .tensiunii In regiune, la agravarea problemelor cu care sînt confruntate în prezent statele latlno-americane — relatează agenția Prensa Latina. Izolarea unei țări nu conduce decît la agravarea problemelor locale — a spus el, condamnlnd ferm amestecul străin in treburile interne panameze.Ministrul panamez șl-a exprimat, totodată, speranța că eforturile Întreprinse de misiunea O.S.A. în Panama vor fi încununate de succes și că se va găsi o soluție politică, pe baza dialogului, pentru situația internă pa- nâmeză.
Creșterea inflației în țările Europei occidentale

a
Criza politică din Italia
Premierul demisionar însărcinat cu formarea noului guvernROMA 13 (Agerpres). — Președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, i-a încredințat, marți, premierului demisionar, Ciriaco de Mita, insărcinarea de a forma noul guvern al țării. (Cabinetul de coaliție pentapartită între democrat-creș- tini, socialiști, socialist-democratici, republicani și liberali, condus de acesta, a demisionat la 19 mai). Hotărîrea de a-i încredința din nou misiunea de premier lui de Mita a fost luată de șeful statului în urma a două runde de consultări explora-

torii desfășurate de președintele senatului, Giovanni Spadolini. cu liderii tuturor partidelor politice, reprezentate in parlament, ai forțelor sociale și economice.într-o declarație făcută ulterior, Ciriaco de Mita a relevat că intenționează să formeze un nou guvern de coaliție, bazat pe alianțele politice și programatice precedente. El consideră că. date fiind dificultățile cu care se confruntă țara, trebuie să se evite recurgerea la alegeri anticipate, informează agenția ANSA.

BRUXELLES 13 (Agerpres). —La Bruxelles a fost dat publicității un raport al „Eurostat" cu privire la evoluția inflației, care a crescut substanțial în mai multe țări membre ale C.E.E. Astfel, potrivit raportului, citat de agenția Efe, cele mai înalte rate ale inflației in perioada aprilie 1988—aprilie 1989 au fost inregistrate în .Portugalia (13,2 la sută), Grecia (13 la sută), Marea Britanie (8 la sută), Spania (6,8 la sută) și Italia (6,5 la sută).LONDRA 13 (Agerpres). — Economia Marii Britanii este în continuare afectată de efectele procesului inflaționist. Creșterea cu 2.5 la sută a prețurilor cu amănuntul in

luna mal a fost mult mal mare decît prognozele. Cifrele date publicității recent indică, potrivit părerilor experților, că majorarea ratei dobînzii, preconizată de ministrul de finanțe Nigel Lawson, ca mijloc de contracarare a problemelor financiare ale Marii Britanii, nu a dat rezultatele scontate. Datele cu privire la inflație, care urmează să fie cunoscute în această săptămînă vor indica o rată de 8 la sută. Valoarea lirei sterline s-a redus, In comparație cu dolarul american, cu 2,5 cenți. Bursa de acțiuni de la Londra a manifestat, de asemenea, o anumită nervozitate, indicele principalelor acțiuni pierzind 6,4 puncte.
Profituri fabuloase prin practicarea unor rate înalte 

ale dobinzilor
Mii de mineri belgieni revendică dreptul 

la muncăBRUXELLES 13 (Agerpres). — Mii de mineri bețgieni au participat la manifestații de mare amploare împotriva intenției autorităților de a inchide ultimele două exploatări miniere in funcțiune din regiunea
Limburg. Poliția a Intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți, utilizînd gaze lacrimogene și alte mijloace represive. S-au produs ciocniri.

BERNA 13 (Agerpres). — Prin practicarea unor rate înalte ale do- binzilor, S.U.A. au atras in ultimii trei ani circa 100 miliarde dolari, se arată într-un document al Băncii Reglementelor Internaționale (B.R.I.), de la Basel, citat de agenția A.D.N. Această sumă fabuloasă a fost necesară în principal pentru a acoperi enormul deficit al balanței de plăți

a S.U.A., care a atins peste 150 miliarde dolari. Totodată, prin aceasta, țările In curs de dezvoltare au fost lipsite de mijloacele financiare stringent necesare pentru dezvoltarea lor. B.R.I. ajunge la concluzia că S.U.A. trăiesc peste posibilități și, prin a- ceasta, influențează negativ dezvoltarea din alte țări ale lumii.
LUMEA CAPITALULUI

INEGALITĂȚI SOCIALE FLAGRANTE, 
ÎNCEPÎND DE PE BĂNCILE ȘCOLII

In țările occidentale, invățămintul traversează o perioadă de profunde frămintări și dificultăți, generate in primul rind de carențele programelor de școlarizare, de taxele tot mai mari și mai greu de suportat de către familiile cu venituri modesfe, de diversele discriminări sociale practicate, precum și de dificultatea întîmpinată adesea de absolvenții școlilor de a găsi un loc -de muncă in concordanță cu pregătirea și calificarea obținută. Sînt tot mai frecvente situațiile cind tinerii nu reușesc să obțină posibilitatea de a se încadra in muncă, ingroșînd armata șomerilor, in rinduriie căreia ei reprezintă uneori pină la jumătate din numărul total. Cu deosebire a devenit critica situația din învățămînt în condițiile agravării crizei economice, cind alocațiile guvernamentale acordate învcțămintului au fost reduse succesiv în cadrul planurilor de austeritate. Toate acestea au avut drept primă consecință

reducerea accesului in licee și universități a tinerilor din categoriile nevoiașe, adincinău-se astfel, și pe acest tărim, prăpastia care separă polul bogat ae cel pcuperizat al societății capitaliste.Rinduielile care domnesc in sistemele de învățămînt din lumea capitalistă, urmările lor pe planul practicii reprezintă, în ultima instanță, încălcarea unuia din drepturile fundamentale ale omului : acela de a avea acces neingrădit la învățătură în toate etapele acesteia, de a putea beneficia de roadele ei în viața socială. Despre asemenea realități relatează și un articol publicat în revista franceză „LE MONDE DIPLOMATIQUE", care se ocupă de barierele ridicate în Franța în fața dreptului la învățătură pentru tinerii proveniți din păturile majoritare ale societății. Reproducem în continuare articolul respectiv, în formă prescurtată.
„Le Monde Diplomatique" se referă pe larg la evoluția sistemului de învățămînt din Franța, re- levind progresele înregistrate în perioada postbelică in privința cuprinderii maselor de copii și tineri. in articolul amintit sîrft dezvăluite totodată o serie de aspecte care vorbesc despre existența unor serioase inegalități în ce privește înfăptuirea dreptului la învățătură.Oare „Europa oamenilor de afaceri" nu subminează cultura europeană ? — se întreabă autorul articolului. Școlile și universitățile, aflate sub presiunea pieței muncii, iși propun, după toate semnele, ca sarcină principală, satisfacerea necesităților pe termen scurt ale întreprinderilor. Care vor fi exigențele societății peste 10—15 ani ? Putea-vor generațiile viitoare să fie pe deplin instruite ? Tinerii francezi, care acum doi ani au ieșit in stradă pentru a-și exprima protestul fată de introducerea unei „selecții" nedem^cratice in sistemul de învățămint, pesemne nu s-au gîndit că degradarea culturii. in sfera învățămintu- lui constituie o nedreptate in plus Ta adresa tineretului, alături de cele ce datează de mult timp. (La sfîrșitul anului 1986, Franța a fost cuprinsă de un puternic val de gre

ve șl demonstrații ale elevilor de liceu și studenților, care au făcut să eșueze planurile guvernului Chirac de a spori taxele școlare și de a introduce criterii elitiste pentru intrarea in invățămintul superior — N.R.).
perfecționare, să îngăduie tuturor accesul la cultură — scrie în continuare „Le Monde Diplomatique", într-o formulare lapidară. încă din 1947, programul Langevin — Vallon a stabilit principalele trăsături ale filozofiei egalității și

• Pregătirea tineretului in „Europa oamenilor de afa
ceri" este guvernată de interesele de profit ale firmelor 
industriale • Degradarea învățămîntului — o nedreptate 
în plus pentru tînăra generație • Copiii din familiile 
sărace și cei ai imigranților, principalele victime 

ale discriminărilor

In 40 de ani s-au schimbat multe in școli și universități : ele au devenit mai deschise. Dar a rămas neclintit sistemul care permanentizează elitismul social. După litera normelor in vigoare, toți copiii, indiferent de proveniența lor socială, etnică, familială, se bucură de drepturi egale de a-și afirma personalitatea. Singura limită o poate reprezenta propria lor capacitate. Invățămintul ar trebui astfel să a- sigure tuturor posibilități egale de

umanismului, punind bazele unul întreg șir de reforme in sistemul de invățămînt. (Paul Langevin, 1872—1946, renumit fizician, specialist în proprietățile ionilor și in ultrasunete ; Henry Vallon, 1879— 1962, medic, specialist in psihologia copilului, om politic — N.R.). De spiritul programului celor doi iluștri specialiști a fost pătrunsă Declarația generală a drepturilor omului, adoptată in anul următor de foarte tinăra — pe atunci —

Organizație a Națiunilor Unite : „dreptul la învățătură", „învăță- mint elementar gratuit și obligatoriu", „acces la Invățămintul superior. deschis în fața tuturor in mod egal, în raport de virtuțile individuale".Acest document de bază a devenit „sacru" pentru toți cei care își propun să democratizeze sfera învățămîntului, să ofere copiilor de origini diferite posibilități egale de a-și însuși cultura, cunoștințele și experiența. Pe scurt, pentru toți cei ce văd în învățămînt un factor puternic de transformare a societății. Un program atît de amplu a dus la schimbări adinei. In anii ’60 — invățămintul obligatoriu pină la virsta de 16 ani, două tipuri de colegii cu nivel mediu incomplet de școlarizare ; în anii ’70 — colegii de învățămînt general unic. Iar perspectiva de a face ca în anii ’80 patru din cinci francezi să primească diplomă de bacalaureat nu este oare apropiată de ideea prelungirii duratei învă- țămintului obligatoriu pină la virsta de 18 ani, idee ridicată a- cum patru decenii de proiectul celor doi iluștri specialiști ? (Diploma de bacalaureat se obține după rezultatele obținute la examenele anuale din liceu și conferă dreptul de a intra la universitate prin

„concurs al diplomelor", fără e- xamene de admitere — N.R.). Manifestațiile studenților și liceenilor din noiembrie—decembrie 1986 împotriva introducerii amintitului sistem de selecție nu sint oare un ecou al aspirațiilor egalitare ale Declarației universale a drepturilor omului din 1948 ?Fiecăruia după merite și posibilități — acesta este principiul de bază. Și dacă avem in vedere schimbările notabile petrecute in Franța, ca și in alte țări industrializate in ultimii 30 de ani, a- tunci se poate conchide că democratizarea școlilor, liceelor șl universităților constituie una din reușitele politicii din domeniul in- vățămintului in perioada postbelică. Democratizare trunchiată totuși și probabil prea lentă. Datele statistice sint elocvente. Este a- devărat că ponderea copiilor de muncitori intrați în ultima parte a ciclului liceal a crescut sensibil între 1960 și 1980 — de la 20 la 30 la sută. Dar numeroase studii întreprinse cer o regîndire a succeselor obținute pe acest, tărim și chiar o inversare a aprecierilor. Intr-un recent raport al Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare E- conomică (O.E.C.D.) problema se pune fără ocolișuri : „Invățămintul trebuie să asigure însușirea diferitelor deprinderi necesare in economia de astăzi. Tocmai de aceea el este un atît de puternic mijloc de selecție socială. în ciuda sarcinii stabilite, aceea de a contribui la o mai mare egalitate în cadrul societății, invățămintul face doar această selecție mai intensivă".Primele victime ale mecanismului „de orientare". încă în școli generale și colegii, devin copiii proveniți din familii cu venituri mici — de muncitori, funcționari, imigranți. Ei cad masiv la examenele de absolvire, căci posibilitatea de a trece depinde în primul rind de condiția socială. După părerea oamenilor de știință, repetarea primei clase a școlii elementare (in asemenea situație se află fiecare al zecelea din copiii Franței), exercită practic întotdeauna o influență negativă asupra destinului viitor al copilului, în 1980. copiii din familii cu venituri mici au repetat anul de studii în număr dublu față de colegii lor din straturile sociale mijlocii și de cinci ori mai mare decît cei din familiile înstărite. Chiar de la Începutul școlii, fiecare al șaselea copil din familii cu venituri modeste nu poate să con

teze pe parcurgerea întregului ciclu de instruire : insuficiența cunoștințelor în domeniul culturii, care se formează înainte de intrarea în școală, joacă aici rolul principal. O asemenea „logică" a căderii la examene iși găsește confirmare in toate etapele de invă- țămînt. Optzeci la sută din copiii care încearcă să intre în clasa a șasea fără a ști să citească bine provin din straturile nevoiașe, 39 la sută din copiii acestei categorii trecind ulterior la școli profesionale. In primul rind este vorba de copiii imigranților, care, pe lingă greutățile social-culturale, au și greutăți de limbă. Dacă la francezi procentul celor care trec la învă- țămintul profesional este de 27, în rindul imigranților el ajunge la 49. O asemenea discriminare este departe de a fi caracteristică doar pentru Franța. Astfel, după datele O.E.C.D., in R.F. Germania și Belgia procentele sînt asemănătoare.In afară de deosebirile între în- vățămintul general și tehnic, e- xistă și o ierarhie in rindul celor ce. in liceele de cultură generală, încearcă să obțină diplomă de bacalaureat. Secția „C“, unde elevii sint înscriși mai ales după rezultatele examenelor la matematică din perioada precedentă, s-a transformat în ultimii 15 ani într-o secție „nobilă", de prestigiu, care deschide porțile spre orice institut de învățămint superior. Absolvenții secției sînt admiși în rindul celor care trec la cursurile de pregătire pentru intrarea în „școlile mari" — institute de elită, care pregătesc mai ales specialiști din sfera conducătoare. Procesul de democratizare, care a progresat pină în 1967, ulterior s-a inversat. Tendințele fundamentale îh învă- țămîntul superior de azi consolidează inegalitatea șanselor.) In 1983, costul mediu al pregătirii unui student la universitate era de 16 250 franci ; pentru cel ce învăța Ia cursurile de doi ani în vederea intrării în „școlile înalte" se plăteau 30 150 franci ; pentru un cursant al școlii de ingineri (din categoria celor „înalte") costul era de 49 300 franci. Pentru a-și reînnoi și reproduce elita. statul este gata să plătească mult.Dar, în fiecare an, în Franța, 110 000 de elevi îșl iau rămas bun de la sistemul de învățămînt la virsta de 16 ani — fără diplomă și profesie — scrie în încheiere „Le Monde Diplomatique".

NEGOCIERI SOVIETO—AMERI-
ICANE. La Geneva a început o ■ nouă rundă a consultărilor sovieto- I americane privind interzicerea ar- Imelor chimice, transmite agențiaT.A.S.S. Reluarea negocierilor res- I pective a fost convenită de minis- I trul afaceriloș externe al U.R.S.S.,I Eduard Șfevardnadze, și secretarul i | de stat al S.U.A., James Baker, in I timpul întrevederii lor de la Mos-■ cova, din luna mai. .LUCRĂRILE A.I.E.A. La Viena I s-au deschis lucrările sesiunii Con- I siliului guvernatorilor Agenției I | Internaționale pentru Energia Ato- | mică (A.I.E.A.), care dezbate pro- | bleme privind utilizarea in scopuri i | pașnice a energiei nucleare și efectuarea controlului asupra neproli- 1 . ferării armelor nucleare. Consiliul guvernatorilor discută, de aseme- I • nea, raportul asupra, activității I A.I.E.A. pe 1988, care urmează să I fie prezentat la cea de-a 44-a se- I | siune a Adunării Generale a I O.N.U. 1I ASOCIAȚIA STATELOR DIN 1 1 ASIA DE SUD-EST (A.S.E.A.N.) I a hotărît să creeze o rețea de legături de telecomunicații pe cablu II din fibre de sticlă între statele | membre. în anul 1991, la această | rețea vor fi legate Bruneiul, Ma- i I layezia, Singapore și Filipine, iar I în 1995 vor mai fi conectate Indo- 1 . nezia și Thailanda. Pe cele 7 560 I de canale de telecomunicații ale | I cablului vor putea fi transmise in- I formații cu viteza de 560 mega-| biți/secundă.FESTIVITĂȚI. La Manila s-au '■ desfășurat festivități cu prilejul . I celei de-a 91-a aniversări a obti- 1 nerii independenței Filipinelor. Cu I această ocazie, președintele Cora-• zon Aquino a rostit o alocuțiune, I I în care a subliniat necesitatea ană- rării independenței și unității țării.ACUM SE DETERIOREAZĂ ȘI I STRATUL DE OZON ARCTIC. ' I afirmă expert! internaționali, membri ai unei comisii de anchetă a I Bundestagului. Aceștia au relevat. I într-un raport, deteriorarea în con-I tinuare a stratului de ozon de | I deasupra Arcticii, dimensiunile a- I cestei catastrofe ecologice apronl- 1 Iindu-se de cea din Antarctica. Si- . tuația este apreciată drept „dra- | matică și problematică" și s-a ce- | rut luarea unor măsuri urgente
Icare să ducă la interzicerea unor i factori poluanți ce produc acest fe- I nomen. 1GUVERNUL INDIAN a progra- I 1 mat, pentru următorii trei ani. I I lansarea unui număr de cinci sateliți geostaționari, folosiți pentru I sistemul național de telecomunica- I ții, a anunțat la New Delhi, in ca- 1 Idrul lucrărilor parlamentului, mi- . nistrul de stat al Indiei pentru ști- I ință și tehnologie. Construiți de • specialiștii indieni, sateliții,' de ti-I pul INSAT sau IRS, urmează să I I fie lansați prin intermediul unor I rachete ale S.U.A., U.R.S.S., pre-
Icurh și al celor vest-europene | „Ariane".. ÎN MAREA BRITANIE CONTINUA GREVA DOCHERILOR din- II tr-o serie de mari porturi ale | tării. Cele cîteva mii de greviști
Icer autorităților să renunțe la | aplicarea hotărîrii de anulare a programului care garantează locu-
Irile de muncă pentru unele ; cate- . gorii de lucrători în porturi, Indi- I ferent de situația economică din I Ițară. Hotărîrea autorităților britanice poate duce la pierderea mul- I tor locuri de muncă, ceea ce a fă- | cut ca acest conflict social să seI răspîndească în numeroase porturi ■ J ale țării.
. ClND OMUL SĂRĂCEȘTE VIA

ȚA PLANETEI... „Dacă vînarea > 
| ilegală a elefanților de pecontinen- | 

tul african va continua in ritmul

I actual, generația noastră ar putea i 
deveni martora dispariției lor to
tale". a declarat la o conferință de I 
presă la Harare, actorul și produ
cătorul american Clint Eastwood, I 

I sosit in Zimbabwe pentru a rea- | 
liza .o peliculă destinată să atragă

I atenția opiniei publice asupra dis- ■ 
pariției acestor exemplare unice I 
ale faunei africane. Potrivit statis- • 

Iticilor oficiale, in prezent in Africa
trăiesc 600 000 de elefanți, de două I 
ori mai puțini decît acum 10 ani. II DESCOPERIREA UNOR ZACA- i | MINTE. în peninsula Halkidiki din I nordul Greciei au fost descoperite 1 I zăcăminte de aur, informează In- .stitutul pentru geologie și minerit I de la Atena. Tot aici au fost des- I I coperite și zăcăminte de manganestimate la 1,5 milioane tone.ACCIDENT AVIATIC. După cuna
Is-a anunțat la Roma, un avion . „F-104" aparțintnd forțelor aeriene italiene s-a prăbușit în mare. 1 Ila puțin timp după decolare dinSicilia. Pilotul și-a pierdut viața. I Nu se cunosc cauzele accidentului. |I RIPOSTA ANTITERORISTA. în . | cursul luptelor câre s-au desfășurat în sudul Mozambicului, forțele ' I armate mozambicane au scos dinluptă 44 de contrarevoluționari din I așa-numita Rezistență Națională | Mozambicană (Renamo). în ulti- Imele trei luni, trupele guverna- i mentale au cucerit în aceeași re- I giune 11 baze de antrenament ale 1 I Renamo și au eliberat peste 300 de .locuitori pașnici luați prizonieri de teroriști.FUZIONARE. Principalele con- I cerne metalurgice vest-germane ' I„Krupp“ și '„Salzgitter" se pregă- . 

tesc să fuzioneze, informează re- I vista „Der Spiegel". Prin această ' I fuziune ar urma să apară cel mal .mare concern metalurgic din toate I țările C.E.E., cu o cifră de afa-I ceri de circa 24,5 miliarde mărci. . 
' POLITIA MEXICANA a recupe- I 
Irat 111 din exponatele precolumbie-

ne de o valoare inestimabilă furate I 
de la Muzeul Național de Antropo- I 

Ilogie. Intre obiectele descoperite se 
află măști din aur, bijuterii, obiec- I 
te executate din pietre semiprețioa- <Ise. Valoarea globală a tuturor 
obiectelor furate din muzeu se ri
dică la aproximativ 1 miliard de
dolari la bursa neagră. __ I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 841. București Piața SCtntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


