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Contmumd dialogul fructuos cu lucrătorii de pe ogoare, pentru buna desfășurare

a campaniei agricole de vară, pentru realizarea integrală a obiectivelor stabilite in agricultură

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘES ÎU
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole
din județele Giurgiu, Teleorman, Oh și Dolj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, miercuri, o vizitâ de lucru in unități
agricole de stat și cooperatiste din județele Giurgiu, Te
leorman, Olt și Dolj.
Acum, în plină desfășurare a cam
paniei de recoltare a cerealelor păioase, secretarul general al partidu
lui a examinat, pe parcursul în
tregii vizite, împreună cu membrii
birourilor comitetelor județene de
partid, cu reprezentanți ai organe
lor agricole județene, cu specialiști
și oameni ai muncii de pe ogoare,
modul cum se desfășoară lucrările
agricole de sezon și, îndeosebi, strîngerea la timp și fără pierderi a or
zului, cum se acționează pentru rea
lizarea sarcinilor privind obținerea

unor recolte tot mal bogate, cores
punzător cerințelor noii revoluții
agrare.
Vizita, la care au participat to
varășii Silviu Curticeanu și Gheorghe David, ministrul agriculturii, a
început pe ogoarele COOPERA

TIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE GREACA, din județul
Giurgiu. Locuitorii acestei așezări
din Cimpia Dunării, aflați la seceriș,
au lntîmpinat cu multă însuflețire

pe conducătorul partidului șl statu
lui. Caldelor sentimente ale locui
torilor comunei, ale tuturor celor
ce trăiesc și muncesc in județul
Giurgiu, le-a dat expresie primulsecretar al Comitetului județean de
partid, Ion Popescu, care a intîmpinat cu deosebit respect pe
secretarul general al partidului. Un
grup de copii a înminat cu emoție
buchete de flori.
Combinele lucrează fără oprire in
lanul de orz ce se întinde pină de
parte. Paiele sint balotate, pămintul
arat pentru insămințarea grabnică
a culturii duble. Recoltatul orzului
urmează să se încheie pină la sfîrșitul zilei de joi. Se raportează că de
pe suprafața cultivată cu orz se va
obține in medie o recoltă de 7 200 kg
la hectar. Din constatările făcute pe
două sole cultivate cu grîu, produc

ția va fi de 6 700 kg, respectiv
6 900 kg la hectar.
Examinind o solă cu floarea-soarelui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat starea bună de vegetație a
acestei culturi, care va da o produc
ție de peste 4 000 kg la hectar, sub
liniind necesitatea ca. in funcție de
particularitățile acestui an agricol,
să fie luate măsuri pentru ca recol
tatul, florii-soarelui să fie asigurat
la sfîrșitul lunii iulie, evitîndu-se
astfel orice pierderi.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut explicații în legătură cu existen
ța unor goluri în lanurile de păioase. Pornind de la constatarea că acestea se datorează administrării
necorespunzătoare a erbicidelor, a
cerut Ministerului Agriculturii să ia
măsuri pentru ocrotirea sănătății

(Continuare in pag. a IH-a)

Cinstind memoria lui Mihai Eminescu, să facem
totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a pro
gramului partidului de construcție socialistă, pentru
înflorirea continuă, a artei și culturii românești, pen
tru 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!
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNALTĂ PREȚUIRE
POETULUI NAȚIONAL
Aceste zile de mijloc de iunie
sint pnternic, sărbătorește marcate
de omagierea marelui nostru poet
național, Mihai Eminescu, cu pri
lejul împlinirii unui veac de la
trecerea sa din ființă în nemurire.
Pe întreg cuprinsul țării — ex
presie a prețuirii pe care, in spi
ritul concepției înalt umaniste a
partidului nostru, a secretarului
general al partidului, o acordă În
tregul popor valorilor culturii na
ționale — au avut și au loc
numeroase și impresionante ma
nifestări în care semnificații
le multiple ale vieții și pro
funzimile de neegalat ale operei poetului nepereche al li
ricii românești
sint evocate cu
emoție și adincă vibrație patrio
tică. Ample manifestări au loc și
se vor desfășura în continuare,
unele sub egida UNESCO. în dife
rite țări ale lumii.
Sinteză și expresie memorabilă
a înaltei prețuiri pentru geniala
operă prin care Eminescu a înavu
țit pentru totdeauna patrimoniul
culturii românești și. deopotrivă,
pe cel al culturii universale, vibran
tul MESAJ adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, cu prilejul Sim
pozionului omagial din Capita
lă pune încă o dată în lu
mină permanenta preocupare și
aleasa prețuire pe care condu
cătorul partidului și al țării le dă
literaturii și artei, făuritorilor săi
de seamă. Intre aceștia, Eminescu a
fost și rămîne cel dinții, înscris
pentru totdeauna în conștiința po
porului ca exponent al unor lumi
noase idealuri și năzuințe de drep
tate socială și națională, de afir
mare liberă, demnă și indepen
dentă a României. Toți cei prezenți la simpozionul omagial, în
consens cu simțirea tuturor fiilor
patriei, au primit cu puternică
emoție ideile, aprecierile și des
chiderile vizionare privind destinul
culturii românești,, locul ei în
conștiința poporului și a lumii cu
prinse in mesajul străbătut de un vi
brant patriotism. „Nimeni mai mult
decît Mihai Eminescu — se spune
în mesajul secretarului general al
partidului — n-a dat expresie și
n-a contribuit într-o asemenea mă
sură Ia afirmarea și punerea in
valoare a frumuseții limbii române,
a spiritului de înțelegere a legilor
dezvoltării lumii", adăugîndu-se :
„In opera lui Eminescu și-au găsit
o nemuritoare oglindire paginile
cele mai glorioase ale istoriei na
ționale, profundul patriotism al
poporului român, gata să-și apere
cu orice sacrificiu viața demnă și
libertatea".
Monumentala operă eminesciană
— cuprinzînd poeme nemuritoare,
piese de teatru animate de voința
de a surprinde într-o veritabilă
epopee națională momente esenți
ale ale istoriei poporului român, o
publicistică militantă de responsa
bilă angajare
patriotică, cetățe
nească — își află izvoarele în viața

și lupta eroică a poporului, în sen
sibilitatea sa specifică, în omenia
românească, în capacitatea de ac
țiune și vocația pentru meditație
fertilă a românilor, in demnitatea
poporului, în hotărîrea neclintită
de a-și apăra libertatea și inde
pendența, de a păstra neatinsă
ființa națională, în condițiile unei
atitudini pline de înțelegere și dis
ponibilități nelimitate pentru prie
tenie și colaborare, pentru respect
față de toate popoarele lumii, față
de valorile făurite de acestea, înălțind astfel atitudinea patriotică în
orizonturile cele mai cuprinzătoare.
Eminescu, cu geniul său, s-a adîncit in descifrarea tainelor lumii și

universului, a recitit cu o dragoste
venind din adincuri istoria poporu
lui său și le-a conferit prin cuvint măreția pe care o meritau
tuturor celor care s-au ridicat pen
tru apărarea gliei și neamului. El
-a știut ca nimeni altul ’să nemu
rească prin cuvint faptele rațio
nale. constructive ale popoarelor,
să elogieze pe toți cei ce s-au pus
în slujba idealurilor de dreptate și
libertate, a idealurilor slujirii pa
triei, dar și să-i stigmatizeze cu
vehemență pe acei ce și-au trădat
poporul, instrăinîndu-se de ființa
și năzuințele acestuia.
Cu îndreptățire și cu o rezonanță
mereu actuală vor fi citite, gene
rații după generații, versurile prin
care Eminescu ctitorește un mo
nument din cuvinte marilor noștri
voievozi, luminaților înaintași purtind numele lui Mircea cel Mare
ori' Tudor Vladimirescu, a lui Mi
hai Viteazul sau Alexandru loan
Cuza ori al făuritorilor culturii ro
mânești de la Cantemir la Heliade,
de la Bolintineanu la Alecsandri.
Cu aceeași îndreptățire, Eminescu
veștejește fapta rușinoasă a celor
ce. trudind poporul, interesele
acestuia, abandonează în fapt dem
nitatea de a fi cu cei din mijlocul
cărora s-au ivit ; își păstrează, in
acest sens, o permanentă îndrep
tățire versurile care au îmbrăcat

pină și metrica versului popular ; ,
„Cine-a îndrăgit străinii / Mincai-ar inima cîinii, / Mînca-i-ar casa
pustia / Și ndamul nemernicia !“
Opera lui Eminescu, operă care
și-a început călătoria intru eter
nitate încă din timpul vieții poe
tului, fiind integrată drept un te
zaur de neegalat in vasta biblio
tecă a culturii naționale, iar prin
aceasta în spiritualitatea univer
sală. insoțind generațiile în dru
mul lor către noi deveniri, în vo
ința lor de cunoaștere și aspira
ția pentru frumos, reîntemeind in
mod genial și conferind noi stră
luciri limbii române, anticipînd
patriei „la trecutu-i mare, mare
viitor", a cunoscut — așa cum s-a
relevat și in cadrul simpozionului
omagial, in telegrama încărcată de
căldură și respect adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu de
participanții la această emoționan
tă manifestare a prețuirii marelui
nostru poet — o largă răspindire,
o veritabilă pătrundere în con
știința tuturor fiilor țării, înde
osebi după Congresul al IX-lea al
partidului, care a deschis și pentru
știința, arta și cultura românească
orizonturi noi de afirmare și desă
vârșire. Urmind marea lecție, tul
burătorul mesaj al operei emines
ciene, așa cum au făcut-o toți
marii înaintași întru slujirea cuvîntului românesc, creatorii de azi
iși fac un titlu de onoare din a
dezvolta și îmbogăți permanent,
cum a cerut și cere secretarul ge
neral al partidului, cu noi și noi
creații minunatul patrimoniu na
țional, tezaurul de gindire înain
tată, revoluționară, de a sluji pa
tria și poporul, trăind împreună cu
poporul, realizînd creații
legate
de istoria, viața și munca sa eroi
că. Este omagiul suprem pe care
făuritorii literaturii și artei con
temporane îl aduc lui Eminescu.
moștenirii neprețuite pe care a dă
ruit-o pentru totdeauna națiunii
române și întregii lumi. Dobîndesc in acest sens semnificații de
osebite. se constituie intr-un im
presionant legămînt cuvintele prin
care participanții la simpozionul
omagial s-au adresat secretarului
general al partidului : „într-o vie
și deplină unanimitate, participan
ții Ia Simpozionul omagial «Mihal
Eminescu- folosesc acest prilej
pentru a vă exprima dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră,
mult stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu, cele mai calde sen
timente de aleasă dragoste și ne
țărmurit respect, satisfacția depli
nă și întreaga recunoștință pentru
strălucita activitate politică, revo
luționară și patriotică pe care o
desfășurați, asigurindu-vă că vom
face totul pentru dezvoltarea ști
inței, culturii și artei, astfel ca
aspirațiile Luceafărului poeziei ro
mânești să-și găsească o minunată
împlinire in ampla operă de edi
ficare a celei mai drepte și demne
orinduiri — comunismul, visul de
aur al omenirii !“.

Emoționante omagii consacrate Luceafărului
poeziei românești, Mihai Eminescu
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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
Simpozionul omagial consacrat centenarului Mihai
Eminescu a continuat marți după-amiază și miercuri
dimineața In secțiunile : „Poezie, proză, teatru" și
„Știință, filozofie, publicistică". La lucrări au parti
cipat oameni de cultură români și invitați de peste
hotare. Lucrările simpozionului s-au desfășurat sub
semnul de emoție șl noblețe al Ideilor și aprecierilor
cuprinse In Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în care se
subliniază Înalta prețuire pentru opera nemuritoare a
poetului nostru național ce „a cintat poporul român,
trecutul, prezentul și viitorul său, înscriindu-se pentru
totdeauna în conștiința întregii noastre națiuni și în
patrimoniul culturii universale ca exponent al unor
luminoase idealuri șl năzuințe de dreptate socială și
națională, de afirmare liberă, demnă și independentă
a României".

Participanții au exprimat pro
funde sentimente de respect și
satisfacție
față
de
căldurosul
Mesaj adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin care se adu
ce un fierbinte omagiu și cea mal
înaltă cinstire marelui nostru poet, se
fac aprecieri de autentică simțire
patriotică, ce ilustrează dragostea și
prețuirea întregului popor față de
Luceafărul poeziei românești.
Evocindu-se valoarea fără egal a
creației eminesciene, in cadrul lu
crărilor au fost subliniate cu preg
nanță grija permanentă și înal
ta
considerație manifestate de
conducerea partidului, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu. fată de cu
noașterea 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 economicosocială. politică și culturală a țării —
a fost întreprins un vast program de
valorificare critică a moștenirii noas
tre literare. în cadrul căruia s-au
înscris, la loc de frunte, cercetarea
și editarea creației eminesciene, ope
ră monumentală a culturii române,
tipărită și difuzată în milioane
de exemplare, asigurîndu-se astfel
pătrunderea și cunoașterea ei de că
tre întregul popor.
Punînd in lumină înalta valoare
națională și universală a creației
eminesciene, dezbaterile au reliefat,
în același timp, semnificațiile ma
jore ale generoasei politici culturale
a partidului și statului nostru de
păstrare și dezvoltare a tradițiilor
umaniste ale poporului român și ale
culturii naționale, permanenta pre
ocupare pentru ca, o dată cu progre
sul remarcabil pe plan economic și
social al patriei, să se asigure înflo
rirea continuă a vieții spirituale și a
creației literar-artistice.
In cadrul SECȚIUNII POEZIE,
PROZA. TEATRU, au luat cuvîntul : prof. univ. George Munteanu
de la Universitatea București ; Ami
ta Bhose, India, lector la Universi
tatea București ; Nicolae Dragoș,
poet ; prof. univ. Ioana Em. Pe
trescu, de la Universitatea Cluj-Napoca ; Valeriu Râpeanu, critic lite
rar ; prof. univ. Ion Drăgan, secretar
al Comisiei naționale române pentru
UNESCO ; Hedi Hauser, redactor-șef la editura „Kriterion" ; prof,
univ. Eugen Todoran de la Univer
sitatea Timișoara, Kazimierz Jurczak, Polonia, lector la Universitatea
București ; Valentin Silvestru, critic
literar ; Radu Flora, poet, traducător

din R.Ș.F. Iugoslavia; Florin Manolescu, critic literary Maria Pongracz,
scriitoare, redactor-șef al ziarului
„Szabad Szo“ Timișoara ; Montri
Univajami, poet. Thailanda ; prof,
univ. Ion Rotaru de la Universita
tea București ; Adam J. Sorokin,
prof. doc. S.U.A. ; Franz Johanes
Bulhardt, poet ; Victor Crăciun, cri
tic literar ; Nadine Brewer. prof,
doc. S.U.A. ; Cornel Ungureanu, cri
tic literar.
Evocînd unicitatea și valoarea de
excepție a creației eminesciene, în
cadrul lucrărilor simpozionului au
fost subliniate aspecte ale formării
și devenirii personalității scriitorului,
legătura sa profundă cu spațiul na
țional românesc, marea sa capacitate,
de a asimila cunoștințe din cele mai
variate domenii. Mintea uimitoare,
interesată de orice creație a geniului
uman — filozofie, economie politică,
finanțe, matematică, fizică, biologie,
dar mai ales literatură, filologie și
istorie — a făcut din poet una din
personalitățile enciclopedice cele mai
cuprinzătoare din cîte a cunoscut cul
tura română.
Un loc aparte în devenirea ca scrii
tor — au arătat vorbitorii — l-a con
stituit legătura organică cu marea
noastră creație populară, atit din cu
noașterea nemijlocită a lumii satului,
unde s-a născut, prin culegeri făcute
în diverse zone ale țării, dar mai cu
seamă din osmoza creației populare
cu propria sa operă. Fără să fi con
stituit un sistem teoretic propriu pri
vitor la folclor și la relațiile lui cu
creația cultă, Eminescu se arată într-o comuniune deplină cu arta popu
lară, propunînd o viziune proprie asupra formării și constituirii culturii
noastre, legată permanent de istoria
și gîndirea poporului român. Sub acest aspect s-a subliniat cu deose
bire situarea literaturii populare la
izvoarele unei mari părți a creației
sale lirice, dramaturgice sau în proză.
Caracterul profund popular și na
țional al acestei opere vaste în sem
nificațiile ei a fost reliefat in nu
meroase
comunicări, arătîndu-se
valoarea de sinteză a operei emi
nesciene, care se constituie într-o
chintesență a valorilor perene ale
poporului român, expresia cea mai
înaltă a capacității acestuia de a se
situa prin vocație în orizonturile
lumii. Marea sa operă poetică are
o asemenea dimensiune pentru că
pornește invariabil de la realitățile
țării pe care le slujește cu toată ca
pacitatea creatoare, dintr-o înaltă
simțire patriotică. Nimic mai adine,
mai autentic ca simțire și gindire
națională — se releva într-o comu
nicare —, mai durabil în spirit pes
te veacuri ca mărturie a existenței a-

cestul popor decît capodoperele
sale : „Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie", „Scrisoarea III", „Lucea
fărul", „Doina", „Revedere", „Sara
pe deal" etc. Fiind atît de al po
porului său, hrănit cu sevele lui din
adine, pe care le-a exprimat cu pu
tere și neasemuită originalitate,
Eminescu își înscrie opera in uni
versalitate, alături nu numai de con
temporanii săi romantici, ci față de
literatura tuturor timpurilor și de
pretutindeni. S-a arătat că un artist
cu cit este mai strîns legat de na
țiunea sa, cu âtît el este mai uni
versal, interesează oamenii din în
treaga lume.
Perena sa actualitate a Impus pre
zența eternă a poetului național nu
numai la istorici, critici sau esteti
cieni, dar și la poeți ai acestui secol,
care își trag sevele din aceleași iz
voare. Au fost pe larg dezbătute
conceptele de „eminescianism" și in
fluența „catalitică" a poetului, ară
tîndu-se că „eminescianismul" este
un mod de a fi distinctiv al culturii
române și universale în general, fi
xate de marea putere a geniului Lu
ceafărului poeziei românești. De aici
rezultă și nesecata sa înrîurire asu
pra generațiilor succesive de poeți,
atracția simțită de aceștia pentru
marea operă a înaintașului. Puțini
poeți — au reliefat vorbitorii — au
contribuit în asemenea măsură la
constituirea și fortificarea tradiției
literare românești. Eminescu rămine
personalitatea tutelară de cea mai
mare actualitate a culturii noastre,
cel ce a situat dintr-o dată limba
românească în forme și înțelesuri
deplin realizate. Asupra dimensiuni
lor sale de făuritor al limbii noas
tre poetice naționale, comunicările
au stăruit cu argumente lingvistice,
filologice, etnografice seu de teorie
a genurilor pentru a desprinde efortul definitoriu al poetului la înstăpînirea în conștiința publică a unei limbi cu înaltă expresivitate,
accesibilă și mlădioasă, deschisă tu
turor vorbitorilor din țară, scrisul
eminescian realizînd unitatea limbii
române care a premers și anticipat
în multe privințe unitatea națională.
Un loc aparte în cadrul dezbate
rilor a fost acordat felului în care
este receptată de către critica de
specialitate și de marele public
onera scriitorului nostru. Interesul
neistovit pentru această operă se
regăsește în lucrări de mare întin
dere, datorate unor prestigioase
personalități ale criticii si istoriei
noastre literare sau de peste hotare,
în ampla și neîntrerupta editare a
operelor eminesciene, cu deosebire
în monumentul editorial al „Operelor"

complete ale ediției critice în 18 tate, ca și spiritul romantismului. atinge absolutul unul Eminescu devolume, cea mai mare parte a aces Asemenea Luceafărului lui Emines săvirșit după cea mai Înaltă măsură
tora realizate în perioada inaugu cu, acest moment în sine devine uni a omenescului, in proza eminesciană,
în publicistică, intr-o mare parte din
rată de istoricul Congres al IX-lea versal".
al partidului, cînd în fruntea desti
„Poet al poporului său, Mihai E- opera postumă găsim un Eminescu
nelor-națiunii a fost ales tovarășul minescu a lăsat posterității imagi care se făurește pe sine, se desăvîrNicolae Ceaușescu, epocă în care au nea unui artist legat trup și suflet șește mereu, un Eminescu adînc
fost descătușate energiile creatoare, de pămintul țării sale, de aspirații uman. Eminescu este o întruchipare
iar cultura și arta au cunoscut o le spre mai bine ale maselor popu a conștiinței de sine și conștiinței
înflorire fără precedent. Actualitatea lare, receptiv la problemele majo despre univers șl lume a poporului
lui Eminescu se regăsește — după re ale epocii în care a trăit, ale român. Amploarea și profunzimea
cum s-a evidențiat în cadrul secțiu luptei pentru apărarea și afirma de necuprins a spiritului său au fă
nii — si în permanenta lui prezență rea ființei naționale — care au con cut din Eminescu reflexul universa
în librării, in • studierea pe toate stituit in permanentă Izvorul veșnic lului uman intr-un strop de rouă,
treptele școlii românești. în preocu viu al minunatei sale creații". Aces clipa care poate deveni eternitate,
parea de a-i prezenta opera pe te pătrunzătoare și cuprinzătoare coloana fără de sfîrșit a devenirii
scenă. în lucrări muzicale, pe discuri aprecieri din Mesajul tovarășului noastre.
Eminescu a sondat ca nimeni altul
etc. Unii vorbitori au solicitat ca Nieolae Ceaușescu, secretar gene
întreaga operă — cu deosebire tea ral al Partidului Comunist Român, la Izvoarele frumuseților noastre spi
trul și proza — să facă obiectul în președintele Republicii Socialiste rituale. Pe deplin Încrezător tn des
continuare al studiului critic pentru România, cu prilejul Simpozionului tinul de aur al poporului român, el
a pune mai deplin în lumină înal omagial „Mihai Eminescu" s-au re a Înțeles și a transfigurat, la un nivel
tele valori umane șl artistice din găsit susținute, prin bogate consi artistic neegalat pînă în prezent, cit
derații și argumentări, și în comu de importante și de necesare sint
aceste lucrări.
Spații largi, pe măsura interesului nicările SECȚIUNII ȘTIINȚA, FI pentru trăinicia faptelor noastre isto
rice, pentru verticalitatea drumului
și valorii operei eminesciene, au LOZOFIE, PUBLICISTICA.
în cadrul secțiunii au luat cuvlntul către viitor experiențele exemplare
fost acordate în cadrul simpozionu
lui acțiunilor întreprinse pentru mai prof. univ. Dim. Păcuraru, prof, ale miturilor fundamentale, de circu
buna cunoaștere a operei poetului, univ. Al. Tănase, Mircea Tomuș, lație universală și, nu in ultimul rind,
a întregii noastre literaturi — cum s-a redactor șef al revistei „Transilva ale miturilor autohtone (aspect ce s-a
cu deosebire în fragmentele
cerut și în Mesajul tovarășului nia" din Sibiu, Helmuth Frisch, reflectat
dramatice). Așa cum s-a arătat in co
Nicolae Ceaușescu — pe toate me lingvist la Universitatea din Bochum municările
din cadrul acestei sesiuni,
ridianele globului. S-a arătat astfel , — R.F.G., Ion Mlloș, poet, traducă a face drumul
de la istorie la mit
că poetul a fost publicat în 64 de tor din Suedia, Kemal Ozer, poet, tra nu Însemna In viziunea
lui Eminescu
limbi, în 430 de volume, cifră remar ducător din Turcia, Sumya Haruya,
a părăsi orizontul istoric, ci a conferi
cabilă sub toate aspectele. De ase traducător din Japonia, Carln Berg, faptelor
istorice
forța
de
penetrație
menea, opera sa face obiectul a director al Centrului european
numeroase studii datorate unor pentru Invățămlntul superior al și consistenta mitului.
Universalitatea lui Eminescu, ca a
specialiști de peste hotare, inclusiv UNESCO, cu sediul la București,
a unor lucrări comparate, care pun acad. Radu Voinea, președintele A- tuturor marilor creatori, este confe
rită
de faptul că el reprezintă sin
cademiei
R.S.R.,
asistent
universitar
alături opera eminesciană de operele
celor mai mari creatori ai lumii. Ilie Bădescu — Universitatea din teza spirituală cea mai înaltă a unui
Totodată, unele intervenții, remar- București, acad. Ștefan Pascu, prof, suflet național deschis permanent
cind bogăția și expresivitatea unor univ. Zoe Dumitrescu Bușulenga, spre lume. Lecția unor mari creatori
traduceri realizate atît de editurile Simion Ghiță, cercetător principal ca Eminescu este aceea de a face
noastre, cit și de editori din alte la Institutul de filozofie, conf. univ. din arhetip nu doar o nostalgie a
țări, de traducători români sau Nicolae Constantinescu — Universi Începuturilor la care ar trebui să ne
străini, au solicitat o mai mare grijă tatea din București. Z. Ornea, cri întoarcem mereu, ca o tentație a ab
pentru acuratețea și expresivitatea tic șt istoric literar. Nicolae Go- solutului, ci și o pirghie a progre
limbilor în care opera eminesciană goneată, cercetător la Institutul de sului, un purtător de sensuri des
atît de profundă și bogată in sem filozofie, Mircea Popa, cercetător chise și mai ales de virtualități ce
științific principal la Institutul de se împlinesc în creațiile majore ale
nificații se oferă cititorului de pe lingvistică
și istorie literară din marilor săi urmași. Un atare arhe
alte meridiane ale lumii.
Cluj-Napoca, Letay Lajos, poet, Du
a fost Eminescu însuși, obseda
In cadrul simpozionului s-a re mitru Vatamaniuc, istoric literar, tip
tul de adevăr, de cuvîntul ce ex
levat, cu deosebire de către partici Iuri Kojevnikov, scriitor, traducător primă
luptătorul pentru
panții străini — poeți, cercetători, din U.R.S.S., Stanislav Semcinski, dreptateadevărul,
socială șl națională, poetul
traducători, unii lucrînd în țara scriitor, traducător . din U.R.S.S., ce a înălțat
lirica filozofică pe culmi
noastră pe lingă catedre universitare Jean Louis Courriol, prof. univ. la strălucite, cîntărdțul nepereche al
românești — popularitatea reală de Universitatea din Lyon, loan Flora, înfrățirii sufletului uman cu natura
care se bucură Eminescu în țările poet din R.S.F. Iugoslavia.
și cosmosul.
respective, aprecierea sa ca mare
Vorbitorii au subliniat că Emines
Decizia luată de UNESCO de a co
poet național și în conștiința uni
versală. Astfel, prof. Radu Flora, din cu reprezintă imaginea exemplară a memora in 1989 centenarul Eminescu
R.S.F. Iugoslavia, arăta, ca semn de poetului care și-a iubit cu ardoare reprezintă o nouă dovadă a reputa
înaltă prețuire, faptul că „Eminescu poporul și a exprimat năzuințele, sen ției internaționale a acestuia, o nouă
este, în R.S.A. Voivodina (R. S. Ser timentele sale cele mai adinei. în a- confirmare a valorii universale a obia) prezent în toate programele celași timp, el întruchipează in con perel eminesciene arăta Carin Berg.
școlare ale învățămîntului de toate știința poporului român geniul artis Directorul Centrului european pen
tru Învățăm int superior, reprezen
gradele, începînd cu cel elementar
și pînă la cel universitar (la cele tic creator. Populară prin înseși ră tant al UNESCO, a adus la cu
două catedre de limba și literatura dăcinile ei cele mai adinei și cele mai noștință că, în afara faptului că
română la Facultatea de filologie viguroase, creația eminesciană a de s-a asociat In organizarea simpozio
din Belgrad, respectiv la catedra de venit bun al Întregului popor.
nului internațional dedicat centena
filologie din Novisad)". „Toate aces
Examinarea scrierilor teoretice ale rului, UNESCO va scoate, în colec
tea — arăta în continuare vorbito lui Eminescu arată că el este crea ția sa de opere de marcă, un volum
rul — strînse laolaltă formează un torul unei „teorii" ce aspira spre o de poeme eminesciene (in traducere
frumos și ramificat evantai de con cristalizare' intr-un sistem Închegat. engleză), ceea ce va asigura o au
tribuții și prinosuri în cinstirea celui El nu a țintit către construcția unei diență și mai largă a poeziei sale.
mai mare poet de limbă română al simple teorii sociologice, ci — au a- De altfel, așa cum s-a subliniat, ce
tuturor timpurilor, în tălmăciri în rătat vorbitorii —- către elaborarea lebrarea centenarului Eminescu a
limbile popoarelor iugoslave. Marii unei doctrine a fenomenului româ găsit un larg ecou în numeroase țări
poeți cîntă pentru toate popoarele nesc și a rostului tn lume și In isto ale lumii, unde Comisiile naționale
lumii și sînt cintați de' acestea în rie care ar putea căpăta o valoare pentru UNESCO au contribuit la or
toate limbile și pe toate meridia universală prin elementele lor de ganizarea acestor activități.
nele." Tot în acest context, prof, generalitate.
Eminescu — misterul creator al
In centrul glndirii eminesciene pa sufletului omenesc, legătura de iu
doctor Nadine Brewer (S.U.A.) subli
nia în intervenția sa că Eminescu triotismul a fost un concept dominant bire intre români și omenire, dorul
„este un poet unic, un element în — opera sa oglindind, „comentlnd", de nemurire al ființei românești. Cu
mișcare" ce „nu poate fi identificat făclnd să reverbereze emoționant pa Eminescu începe totul, și limba lite
ca membru al unui grup", „geniul ginile cele mai glorioase ale istoriei rară de cea mai Înaltă expresivitate,
său constă în faptul că marchează naționale, profunda dragoste de țară. și muzica cuvintelor îmbătătoare, și
un moment istoric în care lipsea o
Opera sa evidențiază căutările, gîndirea înălțătoare. Eminescu este
voce poetică unică care să le reu amplitudinea intereselor de cunoaș saltul românesc spre înalt, spre uni
nească pe toate și acest moment în tere ale poetului șt ale omului* de versal. Iată aprecieri formulate de
sine devine o parte din atemporali cultură complet. Dacă „Luceafărul" unul din participanții suedezi la

simpozion, poetul șl traducătorul Ion
Miloș.
Remarcînd că toți poeții eomâni
de azi se consideră aparținind ge
nerației Eminescu, Sumya Haruya
din Japonia observa că pentru un
cititor din străinătate prestigiul poe
ziei eminesciene este deosebit de im
presionant. Puțini poeți din alte țări
s-ar bucura de o apreciere atît de
privilegiată. Nu mulți contemporani
s-ar crede de aceeași generație cu
Hitomaro din secolul al 7-lea, cu
Basho din secolul al 17-lea sau cu
Sakutaro de la începutul secolului
nostru. Nici Dante In Italia, nici
Goethe In Germania nu ocupă în poe
zia națională respectivă o asemenea
poziție atotputernică. Chiar dacă el
au avut privilegiul de a fi divini
zați, rolul lor este limitat din punct
de vedere Istoric.
Contemporaneitatea cu Eminescu
decurge din faptul că limba română
poetică a fost perfecționată de Emi
nescu. ca și din caracterul sintetic
al lumii poeziei eminesciene, de
unde țișnesc mai toate izvoarele
poeziei române contemporane.
Scriitori si lingviști străini, tra
ducători de pe diferite meridiane
ale globului care au participat la lu
crările acestei secțiuni a simpozio
nului au exprimat, o dată cu inte
resul pentru opera eminesciană —
creație de preț a patrimoniului uni
versal, ce ar merita o răspîndire
și mal intensă, o difuzare mai largă
— aprecieri deosebite față de bogă
ția de trăire și simțire, față de ge
nerozitatea ideilor, ca și față de
valorile estetice ale creației emi
nesciene. Ei au mărturisit, totodată,
preocupările lor legate de găsirea
celor mai expresive echivalente.
Oaspeții străini, asemenea tuturor
cercetătorilor români, au subliniat în
repetate rindurl credința lor că lec
tura atentă și cercetarea profundă
a operei marelui nostru scriitor vor
prilejui și alte noi revelații teore
tice și artistice : Eminescu, prin
înaltele lui simțăminte și scinteietoarele și nobilele sale cugetări,
rămine, la 100 de ani de la trecerea
sa in neființă, contemporanul nos
tru. Căci opera lui Eminescu. de
parte de a fi un monument al is
toriei literare, este, rămine o sursă
vie, puternică, iradiind tensiunea
unei Înalte spiritualități și fervoa
rea unei sensibilități de excepție,
adine omenească și mereu actuală.
Prin Întreaga sa desfășurare. Sim
pozionul omagial „Mihai Eminescu"
a pus in valoare lucrarea gigantică
a poetului, locul său etern în con
știința și simțirea românească, ine
galabila sa lucrare asupra întregu
lui nostru popor, care a dezvoltat
și Întreținut, cu înaltă responsa
bilitate civică și autentic patriotism,
cultul creației desăvlrșite. de înaltă
valoare morală și estetică, al cărui
exponent neegalat este și va rămine
Luceafărul poeziei românești.
Desfășurindu-se în anul celei de-a
45-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă si al
celui de-al XIV-Iea Congres al
Partidului Comunist Român — eve
nimente de mare însemnătate în
viața social-politică a țării — lucră
rile simpozionului omagial, manifes
tările consacrate centenarului Emi
nescu au evidențiat cu putere hotărîrea fermă a oamenilor de cul
tură și artă ca, asemenea întregii
națiuni, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și
sporească contribuția la continua
înflorire a patriei, la realizarea de
noi creații, care să oglindească uria
șa muncă a poporului nostru de
dicată făuririi socialismului și co
munismului în România.

Sesiunea științifică

„Eminescu - poet național și universal"
In cadrul amplului program de manifestări omagiale dedicate împli
nirii unui secol de la trecerea in nemurire a Luceafărului poeziei ro
mânești. la Academia Republicii Socialiste România a avut loc sesiu
nea științifică „Mihai Eminescu — poet național și universal".
Sesiunea a pus în evidență grija permanentă și prețuirea deosebită
manifestate de conducerea partidului și statului, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu pentru înflorirea
artei și culturii românești, valorificarea moștenirii literare, a inega
labilei creații a poetului nostru național, pentru cunoașterea acestei
monumentale opere intrate în conștiința întregului popor, în patrimo
niul național și universal.
Relevind valoarea operei eminesciene, sesiunea a subliniat pro
fundele semnificații ale politicii culturale promovate de Partidul
Comunist Român, direcțiile sale prioritare ce vizează păstrarea tra
dițiilor umaniste ale poporului român. înflorirea necontenită a vieții
spirituale, a creației literar-artistice. responsabilitățile majore ce revin
culturii in procesul de formare a omului nou. constructor devotat al
socialismului și comunismului în România.

Lucrările sesiunii au fost deschise
de acad. Radu Voinea, președinte al
Academiei, care a relevat. în cu
vlntul său, locul unic pe care îl ocu
pă creația eminesciană în literatura
noastră, subliniind că numele poetu
lui a devenit în chip firesc simbolul
de netăgăduit al întregii culturi ro
mânești. Este pus in evidență, în
același timp, faptul că opera lui
Eminescu, îndeosebi lirica sa. este
din ce în ce mai cunoscută în lume,
suita traducerilor din versurile sale
îmbogățlndu-se an de an cu ver
siuni din ce în ce mai atente și mai
nuanțate, mai valoroase. S-a relie
fat că minunata creație a poetului,
reprezentativă nu doar pentru geniul
eminescian, ci și pentru geniul po
porului său, a dobîndit în timp
un larg prestigiu, nu numai in
spațiul european, ci și pe alte
meridiane, poetul național al româ
nilor fiind unanim considerat unul
dintre marii poeți ai omenirii, figurînd în galeria de nepieritoare glo
rie a personalităților de excepție ale
culturii universale.
In comunicarea intitulată „Dimen
siunea universală a creației emines
ciene", prezentată de prof. univ. Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, membru co
respondent al Academiei Republicii

Socialiste România, se spune, între
altele : A socoti valoarea operei emi
nesciene după numărul tălmăcirilor
realizate pe glob înseamnă ă o su
pune unei aprecieri cantitative, cu
ignorarea a tocmai ceea ce consti
tuie prețul unei unice specifici
tăți. Și nici înscrierea poetului
in rindul personalităților cu for
mație enciclopedică nu este în
destulătoare, fie acelea oricît de
proeminente. Căci tiparul său de
gindire nu coincide cu acela al spi
ritelor enciclopedice, aglutinante,
care aglomerează, juxtapunind, cu
noștințele cele mai variate din cele
mai neașteptate domenii, ci cu al
unui spirit care a izbutit să închege
în cerul uriașului său univers o sin
teză imbrățișînd toate cuceririle
gindului omenesc de pină la el și
să o exprime prin filtrul particular
al existenței sale istorice, intr-un
timp și un spațiu anume, punînd
asupra-i pecetea geniului național.
A vorbi despre universalitatea spi
ritului eminescian înseamnă a între
prinde o temerară tentativă de a
vorbi despre unitatea și grandoarea
unei viziuni pe care mai degrabă o
intuim decît o înțelegem, din aspec
tele aparent fragmentare, consemna
te mai cu seamă In manuscrise și

seînteind în operă. Vasta sa viziune
despre lume, înglobînd toate elemen
tele cunoașterii intr-un chip de uimi
toare originalitate, s-a turnat într-o
operă care a înălțat dintr-o dată foar
te sus nivelul imaginarului românesc
și s-a cristalizat într-o limbă poeti
că ce a atins. în punctele maxime
lor izbînzi, sonorități și inflexiuni
de limbă sacră, dominată parcă de
perfecțiunile secțiunii de aur.
Capacitatea eminesciană de a înăl
ța totul în perspectivă cosmică, de
a edifica în nivelurile cele mai
înalte ale imaginarului cu greu iși
găsește pereche chiar și in „poezia"
romantică de primă mărime. Căci
pînă și iubirea dobindește un zenit,
investindu-se cu demnitatea unui
principiu cosmic.
In același sens, marele romantic
îndrăgostit de istoria națională a
încercat s-o extragă din nemiloasa
curgere a timpului ireversibil și s-o
eternizeze într-un timp mitic, într-o
ordine a macrotimpului unde se
intilnesc zeii și eroii. Pe de altă
parte, și spațiul românesc a dobindit virtuți mitice, pădurea, codrul,
ramul devenind în construcția uni
versului eminescian topos-uri sacre,
neatinse de timp. înăuntrul cărora
dăinuie încă vîrsta de aur și vre
mea nu curge.
Cele mai temerare construcții ale
imaginarului eminescian își au ră
dăcinile în spiritul cel mai autentic
al folclorului românesc, fîntîna cu
adevăruri ascunse, cunoscut, după
cum bine se știe, pînă în straturi
le sale cele mai profunde.
In comunicarea „Eminescu șî is
toria", prezentată de acad. Ște
fan Pascu, se spune : Cultura ge
nialului poet, de impresionantă cu
prindere și diversificare, asociată cu
puterea de pătrundere in toate do
meniile creației spirituale, explică
și preocuparea sa predilectă pentru
știința istorică, cu rezultate sur
prinzătoare : de la teoria istoriei
la istoriografie, de la noile concep
ții și metode de înțelegere a isto

riei la
fenomenologia
Istorică.
Cugetarea eminesciană așază com
plexul de cugetări care formează
idealul popoarelor, așa cum în simburele de ghindă e cuprinsă ideea
stejarului întreg. Ceea ce corespun
de în fond teoriei evoluției organice
a societății, ca rezultat al unui pro
ces istoric de lungă durată, care a
sudat biologic, spiritual și social o
comunitate umană.
Gînditor pătrunzător al fenome
nului istoric. Eminescu înlocuiește
„tabelele cronologice" cu concepte
bogate in conținut. Dintre care simțul
istoric înseamnă capacitatea de per
cepere a duratei și continuității, a
perspectivei proprii a istoriei. Simțul
istoric este întregit, conceptual, de
geniul sau spiritul poporului, cunoaș
terea căruia nu poate lipsi din nici
o cercetare istorică de valoare, de
oarece spiritul poporului e o reali
tate fundamentală.
Asemenea prețuire a istoriei expli
că cu ușurință faptul că istoria l-a
urmărit și a urmărit-o din vremea
studenției și nu l-a părăsit și nu a
părăsit-o pină la sfîrșitul. vieții.
O bogată cultură istorică și o nobilă
pasiune pentru trecutul istoric al po
porului român, la care se adaugă do
rința de a-i apăra dreptul istoric, ex
plică prețioasa și variata publicistică
istorică și istorico-politică a lui Emi
nescu, ce a înnobilat publicațiile la
care a colaborat. Eminescu cunoștea
bine trecutul istoric, pe care-1 evocă
cu neîntrecutul său vers și în aceeași
măsură cu sensibilitatea-i caracteris
tică, mai ales cînd înfățișează lupta
eroică a românilor și a strămoșilor
lor pentru apărarea țării și a gliei.
Concepția lui Eminescu ca istoric
și-o înfățișează singur în puține, dar
concludente cuvinte, afirmînd că nu
acel istoric va fi exact, care tn fraze
pompoase va lăuda sau va batjocori,
întîmplările, în trista și searbădă lor
conexiune cauzală, ci acela care va
căuta rațiunea de a fi a acelor întîmplări și va descoperi-o în adîncimea
geniului popular.

„Eminescu — creator șl înnoitor al
limbajului poetic românesc" este
titlul comunicării prezentate de
acad. Ion Coteanu, In care se spu
ne : Poezia are o gramatică a
sa, proprie numai ei, legată
fără îndoială foarte strîns de struc
tura lăuntrică a limbii, dar în
care poetul se mișcă intr-un chip
deosebit de al celorlalți vorbitori. El
își ia dreptul de a îmbina astfel cu
vintele, de a le da semnificații noi,
nemaiîntllnite înainte, oăci între el
și felul nostru obișnuit de a spune
stau o artă și o estetică. In numele
lor și pentru ele, adevăratul poet iși
sacrifică liniștea, regindește lumea
din jurul său, o proiectează în fete
și valori noi.
De la această realitate, ilustrată
In mod genial, cum vom încerca să
arătăm, de Mihai Eminescu. se cu
vine să pornim ca să înțelegem in
esența ei dragostea aproape păti
mașă a urmașilor și respectul
nețărmurit al tuturor iubitorilor de
poezie și limbă poetică românească.
Eminescu a simțit — folosesc acest
cuvînt pentru încărcătura lui sufle
tească și cerebrală — că datoria ar
tistului este să concentreze și să sin
tetizeze acele tendințe și caracteris
tici ale limbii naționale, impercep
tibile pentru alții, dar care meritau
și trebuiau scoase la lumină prin
poezie. El își îngăduie să asocieze
cuvintele în felul său propriu și să
creeze o imagine impresionantă. Re
zultatul ? O complexitate de simțiri
pe care cititorul atent le înregis
trează nu numai ca pe un pastel, ci
ca pe o muzică a sufletului.
Versul eminescian e muzica, e
concertul naturii românești concen
trate prin imperceptibile transfor
mări ale datelor profunde ale lim
bii. Versul eminescian Incintă și
atunci cînd poetul pătrunde și în
structurile mai adinei ale felului
obișnuit de a spune.
„Coordonate științifice ale glndirii
eminesciene" se intitulează comuni

carea prezentată de prof. univ. Mi
hai Drăgănescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România.
Eminescu nu a urmărit să fie un
om de știință, dar gîndirea lui în
dreptată cu febrilitate înspre cu
noașterea resorturilor existenței, aprinsă și de marile idei filozofice ale
lumii, l-a atras către știință. Este
relevantă atenția deosebită acordată
de Eminescu filozofiei. Istoriei, fe
nomenelor economice, științelor na
turii,
Eminescu a studiat cu consecven
tă teoriile energetice din secolul tre
cut. Unificarea energetică a fizicii
conturată in a doua jumătate a se
colului al XIX-lea l-a fascinat, a fost
convins de valabilitatea principiului
conservării energiei, dar acest pas
important al științei nu l-a satisfă
cut deoarece nu putea explica în
treaga realitate. Atunci și-a plasat
gîndul și la limita dintre știință și
filozofie, fiind ceea ce numim as
tăzi și un filozof al științei.
Este evident că Eminescu a sesi
zat marile probleme ale științei din
timpul său, care au rămas și ale
timpului nostru, s-a bazat în gindire
pe cunoaștere științifică, dar a gîndit mai departe decit știința putea
răspunde, din dorința lui fierbinte
de a înțelege lumea. A recurs la
filozofie, dar nu a înlocuit știința
cu filozofia, considerind intangibile
cuceririle sigure ale științei. Emi
nescu nu a fost insă un om de știin
ță. cel puțin în domeniul științelor
naturii, ci un gînditor cu o bază de
cunoștințe foarte vastă. El a privit
lumea și cu ochi de poet prin sen
suri și sentimente, intuind sensuri
și in esența lucrurilor. Intr-un fel,
lumea îi apărea a fi poetică în în
tinderile și străfunzimile ei. Filozo
fia stă la Eminescu cu o ancoră in
știință și cu o alta în poezie.
Prof. univ. Alexandru Boboe a
prezentat comunicarea
intitulată
„Eminescu și filozofia modernă", re
levind pe larg prezența și acțiunea

marii creații filozofice In formația
intelectuală și in opera „Luceafăru
lui poeziei românești".
A urmat comunicarea intitulată
„Universul creației eminesciene", pe
care a prezentat-o prof. univ. Ion
Dodu Bălan, in care se spune : Va
lorificarea operei eminesciene, pe
parcursul unui secol de înfloritoare
cultură românească, a fost resimțită,
cu forța unui imperativ categoric,
de toate generațiile, ca o îndatorire
intelectuală și națională. Aceasta
pentru că Eminescu a întruchipat in
„uriașa lui făptură" creatoare tot
zbuciumul neamului, toată gîndirea
sa profundă și sensibilitatea lui.
în continuare, sint relevate pe larg
atributele definitorii care vor însoți,
vreme de un secol, procesul de re
ceptare a operei marelui scriitor :
coloană a spiritualității naționale,
simbol al Poeziei, proiecția mitică
în Luceafăr, geniu național,
în comunicare este subliniată ideea
că incepind cu Eminescu limba ro
mână a primit o nouă viață. In acest
sens, se arată că de la Eminescu în
coace rostim cuvintele limbii române
cu sporul de expresivitate relevată
de marele poet, care a ridicat-o pe
culmi nebănuite, imprimindu-și ui
mitoarea lui personalitate in fiecare
articulație a ei.
In limba Iui Eminescu o țară șl
un popor au devenit un cintec fără
de moarte.
în Încheiere, tn comunicare se
spune : Epoca noastră știe să păs
treze în conștiința neamului ceea ce
este unic, specific și superior în
ființa lui Eminescu. De aceea, in
teresul față de opera eminesciană se
află într-o neîntreruptă creștere. în
tr-un asemenea climat și de pe po
ziția materialismului dialectic și is
toric, receptarea lui Eminescu va
continua cu noi și noi generații de
cercetători, opera marelui poet rămînind deschisă, iar poetul lăsînd
impresia că are să ne spună incă
multe și continuă să spună pentru
noi și noi generații.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru ia unităti agricole din județele Giurgiu, Teleorman, Olt si Boli

(Urmare din pag. I)
pămintului, pentru reducerea doze
lor de produse chimice, mergind
pină la înlăturarea completă a unora
dintre ele.
Avind in vedere condițiile clima
tice din țara noastră, secretarul ge
neral al partidului a reamintit con
ducerii
Ministerului
Agriculturii
cerința de a asigura semănatul la
timpul optim și de a alege pentru
fiecare cultură in parte soiuri tim
purii, care să prevină perioadele de
căldură excesivă, evitind prin aceas
ta fenomenele nedorite ce conduc Ia
scăderea producțiilor agricole.
Ca
intotdeauna,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă
cu oamenii aflați pe cîmp, le-a
strins cu bucurie miinile, i-a între
bat despre mersul lucrărilor în această campanie agricolă. Subliniind
că i-a făcut o bună impresie felul in
care se lucrează, starea culturilor de
orz, de griu, de floarea-soarelui, le-a
adresat tuturor urarea de a obține
recolte mari, care să conducă la
acordarea titlului de „Erou al Noii
Revoluții Agrare".
In discuția cu primul-secretar, cu celelalte cadre de con
ducere și specialiștii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat să se
acționeze pentru stringerea neîntirziată și transportarea fără pierderi
a întregii recolte. conform regle
mentărilor și normelor stabilite. A
cerut, totodată, ca la încheierea re
coltării păioaselor să se procedeze
la acordarea drepturilor in produse
cuvenite țăranilor cooperatori.
Cu aceleași calde sentimente și
entuziasm a fost întîmpinat tovarășul
Nicolae Ceaușescu de cooperatorii și
mecanizatorii de la

TIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE MIHAI BRAVU, din
cadrul Consiliului Unic Agroindus
trial de Stat și Cooperatist Băneasa.
Și aici, secerișul orzului se afla
in plină desfășurare, combinele înaintind pe întinsul auriu al holdelor
ce anunță rod bogat. Secretarul
general al partidului a fost informat
că aria secerișului s-a extins. iar
ritmul de lucru a fost intensificat
la maximum în vederea stringerii
in cel mai scurt timp și fără pier
deri a recoltei acestui an. S-a ară
tat că pe cele 80 ha cultivate cu
orz se va obține o producție de
7 600 kg la hectar. A fost relevat,
de asemenea, faptul că recolte mari
urmează a fi obținute la griu — de
circa 6 600 kg la hectar — și la
celelalte culturi.
Examinînd mai multe sole , culti
vate cu griu. porumb și sfeclă de
zahăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a criticat faptul că densitatea plan
telor este mică, lucru ce influen
țează și recolta ce se obține.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. adresindu-se co
operatorilor, a arătat că are impre
sii bune, că recolta de orz și de griu

este bună. Dacă se stringe la timp,
recolta va fi mai mare decit cea
prevăzută, ceea ce înseamnă că s-ar
putea obține înaltul titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare". Dacă
se va asigura o densitate mai mare
se va obține o recoltă foarte bună,
de 8 000—9 000 kg la ha, iar coope
ratorii vor primi mai mult. Iată de
ce trebuie să hotărîți în .toamnă și
să obligați să se asigure densitatea
necesară, ceea ce va face să obțineți
o cantitate mai mare de griu la hec
tar. Și la porumb situația se pre
zintă bine. Și la sfecla de zahăr.
Insă densitatea este mică. Asigura
rea densității stabilite constituie ca
lea principală de a obține producții
mari, venituri mari și in natură, și
in bani. Și, totodată, calea pentru a
asigura buna aprovizionare a popu
lației — a arătat secretarul general
al partidului. Cooperatorii au mulțu
mit tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru vizită, pentru grija perma
nentă ce o poartă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii, înfloririi sa
tului românesc.

La ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE STAT ADUNAȚII-COPĂCENI, secretarul
general al partidului a fost informat
despre desfășurarea și stadiul lucră
rilor prevăzute în această perioadă
și îndeosebi referitor la recoltarea
orzului. Au fost examinate sole din
apropierea locului unde a aterizat
elicopterul prezidențial, apreciindu-se
pe baza măsurătorilor că vor fi ob
ținute recolte de 7000 kg la
orz și 6 700 la grîu. Atît în
discuția cu specialiștii, cit și cu
grupul de săteni aflați pe cîmp,
secretarul general al partidului a
insistat asupra exigenței cu care tre
buie apreciate munca și rezultatele
intr-o întreprindere agricolă de
stat, a necesității de a se asigura o
ordine și disciplină desăvîrșită. S-a
arătat că trebuie făcut totul pentru
ca întreprinderea Agricolă de Stat
Adunații-Copăceni să lucreze mai
bine. Se cere acordată cea mai mare
atenție asigurării densității plante
lor la hectar, creșterii acesteia, de
oarece numai pe această cale se vor
putea obține producții ridicate —
8 000 kg la griu, 9 000 kg la orz,
24 000 kg la porumb. Sint condiții să
vă faceți planul, dar aveți posibili
tăți mult mai mari — a arătat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresînd îndemnul ca anul viitor între
prinderea agricolă de stat de aici să
obțină cele mai bune rezultate.
In județul Teleorman, primul obiectiv vizitat a fost CCSOPFI? A_

TIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE
DRÂGĂNEȘTIVLAȘCA, unde secretarului gene
ral al partidului i-a fost rezerva
tă o primire entuziastă. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu
deosebit respect de primul-secretar

REAUZĂR[
Producție fizică

suplimentară

Vîlcea
Mobilizatoarele Îndemnuri adre
sate
de
secretarul
general
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. găsesc un pu
ternic ecou și in rindul colective
lor de oameni ai muncii din uni
tățile economice ale județului
Vilcea. O elocventă dovadă o fac
rezultatele obținute la producția
fizică in perioada care a trecut din
acest an. Minerii din bazinul car
bonifer Berbești-Alunu. de exem
plu, au realizat o producție su
plimentară de lignit însumind aproape 45 000 tone, in vreme ce
ortacii din sectoarele Ocnita și Bis
trița ale întreprinderii Miniere
Rimnicu Vilcea au extras si pus
în plus la dispoziția celor două
mari combinate chimice vilcene
importante materii prime. între
care 44 000 tone sare in soluție și
27 600 tone calcar. Energeticienii

[N

al comitetului județean de partid,
loan Deaconu. Localnicii au venit in
întîmpinare cu însemnele tradiționa
le ale ospeției, invitîndu-I pe condu
cătorul partidului și statului să guste
din piinea mănoaselor cimpii teleormănene, oferindu-i frumoase buchete
de flori.
A urmat prezentarea organizării șl
activității în cadrul Consiliului Drăgănești-Vlașca, precum și al coopera
tivei agricole din comună. S-a ra»
portat că recoltatul orzului se desfă
șoară cu intensitate, urmînd ca și aici
lucrarea să se încheie joi seara, mă
surătorile indicind o recoltă de 6 700
kg la hectar. Pe terenurile stațiunii
de cercetări din această comună re
colta de griu va fi de 8 000 kg la
hectar.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat diferite sole cultivate cu orz,
grîu, porumb și floarea-soarelui, aparținînd cooperativei agricole din Drăgănești-Vlașca, vestită pentru pro
ducțiile obținute, pentru veniturile
realizate de-a lungul anilor, pe sea
ma hărniciei locuitorilor comunei, a
dezvoltării și modernizării continue
a agriculturii noastre socialiste. în
acest an, cîmpul se prezintă bine,
există toate condițiile pentru obține
rea unor recolte mari. Secretarul ge
neral al partidului s-a interesat în
deaproape de densitățile asigurate la
fiecare cultură in parte și a apreciat
că, in cazul orzului, s-a acționat
nesatisfăcător, producția fiind sub
nivelul posibilităților.
La încheierea vizitei in această
unitate agricolă de producție, to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut o
scurtă discuție cu sătenii aflați pe
cîmp, care ș-au oprit pentru scurtă
vreme din treabă și au venit să-i
adreseze mulțumiri și urări de sănă
tate. Mulți dintre ei, strîngîndu-i
mina, i-au adresat cuvinte pline de
afecțiune. „Se pare că aveți o re
coltă bună la orz, la grîu, la sfeclă
și la , floarea-soarelui, le-a spus
secretarul general al partidului. Vă
felicit și vă doresc să obțineți recol
te cit mai mari !“. „Să.ne trăiți mulți
ani, tovarășe Ceaușescu !“, au răsu
nat glasurile celor prezenți, care au
aplaudat și au ovaționat îndelung.
In continuare, elicopterul prezi
dențial a aterizat pe terenurile

ÎNTREPRINDERII AGRICO
LE DE STAT ALEXANDRIA.
Discuția purtată în cîmp cu spe
cialiștii întreprinderii a fost orien
tată in direcția cunoașterii situației
culturilor de păioase, de porumb, de
sfeclă și floarea-soarelui. Din infor
mațiile prezentate rezultă că în
acest an agricol există premise
pentru obținerea unor producții
ridicate la fiecare cultură, cea de
orz fiind apreciată la 8 400 kg la
hectar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a apreciat felul în care este orga
nizată munca în cadrul acestei între
prinderi și a cerut specialiștilor să
ia măsurile ce se impun pentru a
asigura în fiecare unitate agricolă

[NDUSTRIE

Lotrului, Oltului și de la Govora
au pulsat, peste prevederile planu
lui, in sistemul energetic național.
160 milioane kWh energie electri
că, iar constructorii de mașini de
la întreprinderea de Utilaj Chimic
și Forjă Rimnicu Vîlcea și-au de
pășit sarcinile de plan cu 169 tone
utilaje chimice și 58 tone piese for
jate și matritate. (Ion Stanciu).

Sectorul 2 al Capitalei
Acționînd cu abnegație și dă
ruire pentru îndeplinirea exempla
ră a planului la producția fizică
și export pe acest semestru și pe
întregul an, colectivele de oameni
ai muncii din sectorul 2 al Ca
pitalei au obținut. în perioada care
a trecut din acest an, rezultate
remarcabile în întrecerea socialis
tă. Astfel, ca urmare a moderni
zării fluxurilor de fabricație, in
tr-un număr însemnat de unități
industriale, prin înnoirea și mo
dernizarea produselor, prin intro
ducerea unor tehnologii de mare
productivitate, prin măsurile luate
pentru sporirea calității, s-au rea

lizat suplimentar produse în va
loare de peste 250 milioane lei.
Demn de subliniat este faptul că
cea mai mare pondere a produ
selor realizate peste plan o dețin
cele de înaltă tehnicitate, fabrica
te in întreprinderile de pe mo
derna platformă electronică Pi
pera. Ca urmare a preocupărilor
consecvente ale consiliilor oameni
lor muncii și organizațiilor de
partid din întreprinderi, au fost li
vrate in devans la export canti
tăți mari de produse electronice,
competitive pe plan extern. Rezul
tate deosebite au obținut oamenii
muncii de la întreprinderile „Electroaparataj", „Electronica". în
treprinderea de Mecanică Fină,
„Neferal", Centrala de Construcții
Industriale București și altele.
(Gheorghe Ioniță).

Mureș
Acționind stăruitor pentru a
transpune in viață indicațiile și
orientările date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli

de stat din județ recolte cit mai
mari, pe măsura condițiilor existente.
Deplasindu-se la o solă cultivată
cu griu aparținind COOPERATI

VEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE FURCULEȘTI, secre
tarul general al partidului a făcut
observația că, deși lucrurile stau
bine și recolta se anunță ridicată
— circa 7 600 kg — printr-o alegere
corespunzătoare a densității, prin
creșterea acesteia, se poate obține
un important spor de recoltă.
Un grup de săteni, bărbați șl fe
mei, aflați la strînsul orzului, l-au
înconjurat pe secretarul general al
partidului, spunîndu-i intr-un glas :
„Bine ați venit la noi !“.
„Cum
merge treaba ?“, i-a întrebat to
varășul Nicolae Ceaușescu. „Bine. Și
sperăm să fie tot mai bine", a sosit
răspunsul. „Dacă muncim cum tre
buie. dacă facem fiecare lucru la
timpul lui, va fi cu siguranță tot
mai bine", a subliniat secretarul ge
neral al partidului. „Aveți recolte
bune la cooperativa agricolă de pro
ducție, dar la întreprinderea agri
colă de stat trebuie să aveți rezul
tate mai bune. Cu cît recolta va fi
mai mare, cu atît și veniturile fie
căruia vor fi mai mari. La aceasta,
a subliniat în continuare, va contri
bui și măsura pe care știți că am
luat-o de curind de a crește la 14
la sută partea ce trebuie dată co
operatorilor pentru munca lor. Eu
vă doresc să obțineți recolte bune,
multă sănătate și fericire !“. „Vă
mulțumim din inimă și vă mal aș
teptăm pe la noi !“. au răspuns cei
prezenți. aplaudind cu căldură.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului in unităti agri
cole din județul Teleorman a conti
nuat la COOPERATIVA AGRI

COLĂ DE PRODUCȚIE MÂLDĂENI.
Și aici, ca de altfel pe Întreg
parcursul
vizitei,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost înconju
rat cu entuziasm de
cooperatorii
aflați la efectuarea lucrărilor agri
cole de sezon.
In centrul dialogului purtat de
secretarul general al partidului cu
specialiștii s-au aflat probleme le
gate de modul cum se acționează
pentru stringerea grabnică și fără
pierderi a orzului, pentru efec
tuarea. la timp și de calitate, a tu
turor lucrărilor agricole de sezon.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost informat în legătură cu prin
cipalii indicatori de plan, cu reali
zările dobindite de această unita
te in sectorul producției vegetale.
S-a arătat că, Ia orz, în acest an,
se va obține o producție de 8 500 kg
la hectar, în sistem neirigat. O re
coltă bună se anunță și la grîu în
aceleași condiții — 6 700 kg.
Felicitîndu-i pentru modul In care
se prezintă culturile, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că pro

nirea exemplară a sarcinilor de
plan la fiecare sortiment, oamenii
muncii din industria județului Mu
reș au înscris noi fapte de muncă
in cronica întrecerii socialiste. Ast
fel, datorită măririi indicelui de
utilizare a mașinilor și utilajelor
și creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii, lucrătorii din
ramurile chimiei, industriei fores
tiere, construcțiilor de mașini și din
alte sectoare ale industriei județu
lui au realizat, în perioada care a
trecut din acest an, peste sarcinile
de plan, produse electrotehnice in
valoare de 54,1 milioane lei, 17 510
tone amoniac de sinteză, 35 579 tone
îngrășăminte chimice cu azot, fos
for și potasiu, 2 655 metri cubi pre
fabricate din beton armat, 129 000
metri pătrați furnire estetice, 554
metri cubi cherestea, mobilier in
valoare de 10,6 milioane lei, pre
cum și însemnate cantități de ce
ramică de menaj, antidăunători,
cărămizi și blocuri ceramice, ma
șini și utilaje pentru industria ușoară și alte produse utile econo
miei naționale. De remarcat că
aceste sporuri de producție au fost
realizate in condițiile in care, prin
aplicarea unor tehnologii moder
ne, de înalt randament, s-au eco
nomisit importante cantități de
materii prime, materiale, energie
electrică și combustibil. (Gheorghe
Giurgiu).

ducțiile de griu și orz vor asigura
ca fiecare cooperator să primească
o cantitate mai mare de cereale și
bani.
In continuarea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu
cooperatorii din CRÎMPOAIA,
județul Olt. Cu deosebită bucurie au
ieșit în intîmpinarea conducătorului
partidului și statului lucrătorii ogoare
lor, fericiți că pot să-l întîlnească din
nou. Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost exprimate sentimentele de aleasă prețuire ale oamenilor muncii din
întreg județul Olt de către Vasile
Carp, primul-secretar al comitetului
județean de partid. Au venit să
rostească emoționante cuvinte de bun
venit tineri, pionieri și șoimi ai pa
triei. să înmîneze conducătorului iubit
al partidului și statului frumoase bu
chete de flori.
Vizita a prilejuit prezentarea unor
date semnificative asupra dezvoltării
agriculturii, a principalilor indicatori
de producție lă nivelul județului, în
cadrul consiliului Stoicănești și al
C.A.P. Crimpoaia.
A fost examinată starea culturilor
pe cîteva sole din apropiere, făcîndu-se constatarea îmbucurătoare că
producția de orz va fi în acest an de
circa 8 500 kg la hectar, iar cea de
floarea-soarelui de aproape 5 000, kg.
Griul se prezintă frumos, anunțind
niveluri de producție de peste 8 000
kg la ha. Așa cum arată acum, se pot
depăși 8 000 kg la ha, a apreciat se
cretarul general al partidului.
în marginea lanului, un mare nu
măr de săteni așteptau sosirea to
varășului Nicolae Ceaușescu', dornici
să-i ureze bun venit, să-i cunoască
impresiile despre munca lor. „Aveți
condiții să obțineți
anul acesta
recolte bune, le-a spus secretarul
general al partidului. Orzul se pre
zintă bine, griul și floarea-soarelui
de asemenea. Realizind producții
mari, veți avea și venituri mari. Și
voi veți trăi mai bine, și întregii
țări îi va fi mai bine. Știu că
această situație se datorează mun
cii voastre, felului în care acționea
ză conducerea unității, organizația
de partid. Eu vă felicit și vă urez
tuturor succese tot mai mari, să ob
țineți recolte cît mai bune !“.
Adresîndu-se primului-secretar al
comitetului județean de partid, spe
cialiștilor aflați la această intîlnire
de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a cerut să acționeze astfel incit
rezultatele obținute in acest județ,
recunoscut pentru hărnicia locuito
rilor săi, să se situeze, in conti
nuare, la niveluri tot mai înalte
și le-a adresat urarea de a obține, la
toate culturile, recoltele cerute de
acordarea titlului de „Erou al Noii
Revoluții Agrare".
Elicopterul prezidențial s-a oprit
apoi pe terenurile aparținind ÎN

TREPRINDERII
AGRICOLE
DE STAT BREBENI.
Examinind

starea

de

vegetație

Livrări în avans
la export

Ialomița
Oamenii muncii din industria ju
dețului Ialomița acționează cu con
secventă pentru transpunerea in
viată a orientărilor și indicațiilor
formulate de secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în vederea
realizării sarcinilor de plan la toți
indicatorii, în condițiile sporirii eficienței economice prin creșterea
productivității muncii și reducerea
consumurilor de materii prime,
materiale și energie. Punind in
centrul preocupărilor realizarea exemplară a producției pentru ex
port, prin crearea de formații spe
cializate in acest scop, de la în
ceputul anului și pină in prezent,
12 unități industriale din județul
Ialomița au reușit să livreze su
plimentar partenerilor de peste
hotare, la cererea acestora, produ
se in valoare de aproape 140 mi
lioane lei. Pentru modul în care
își realizează sarcinile la export se
evidențiază colectivele muncito
rești de la Combinatul Chimic și
Filatura de Bumbac din Slobozia,
întreprinderea de Ferite și între
prinderea de Articole Sport-Camping din Urziceni. (Mihai Vișoiu).

a
culturilor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că sint
condiții pentru realizarea în acest
an a unor recolte superioare la orz,
griu și floarea-soarelui. La orz,
unde secerișul se află in plină des
fășurare, se prevede să se obțină o
producție de 8 000 kg la hectar.
Secretarul general al partidului a
subliniat necesitatea încheierii cît
mai grabnice a secerișului la orz și
pregătirii temeinice a recoltatului
griului — unde se anunță o recoltă
de 7 800 kg la hectar —, astfel îneît
să nu se piardă nimic din producția
acestui an. A fost relevată, în același
timp, necesitatea de a se asigura
preluarea și depozitarea întregii re
colte în cele mai bune condiții.
Dialogul de lucru a continuat la

ÎNTREPRINDEREA AGRICO
LĂ DE STAT SEGARCEA,
dinții unitate din județul Dolj în
scrisă în programul vizitei. Situată in
Cîmpia Olteniei, întreprinderea dis
pune de peste zece mii hectare su
prafață arabilă, în totalitate amena
jată pentru irigații. Dispunind de un
profil complex, I.A.S. Segarcea ocu
pă un Ioc de frunte în cadrul trus
tului județean de specialitate.
Elicopterul prezidențial a aterizat
în vecinătatea unui lan de orz, unde
se aflau mobilizate importante forțe
umane și mecanice la stringerea re
coltei.
In timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a fost informat de
către primul-secretar al Comitetu
lui Județean Dolj al P.C.R., Ion
Traian Ștefănescu, în legătură cu
modul în care se acționează pentru
executarea, la termenele stabilite, a
acestei lucrări, pentru realizarea im
portantelor sarcini ce revin județu
lui in domeniul agriculturii din pla
nul pe acest an și pe intregul cin
cinal.
Examinînd, împreună cu factori
de răspundere și specialiștii, modul
cum se prezintă culturile, secretarul
general al partidului a arătat că,
deși starea lor de vegetație este
bună, densitatea plantelor este mică.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că producțiile puteau fi și mai
bune dacă s-ar fi asigurat densita
tea stabilită la fiecare cultură în
parte. Se apreciază că, așa cum se
prezintă acum, la orz se va obține
o recoltă de 8 500 kg la ha, iar la
grîu de 7 000 kg.
Subliniind că aici pămlntul este
foarte bun, că sint posibilități pen
tru obținerea unor recolte superioa
re, secretarul general al partidului
a cerut să se acționeze pentru reali
zarea de producții superioare la
griu, orz, porumb și la celelalte cul
turi, astfel incit județul Dolj să-și
aducă o contribuție sporită la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.
Secretarul general al partidului a
stat de vorbă cu țărani cooperatori
și mecanizatori — care l-au primit
cu multă dragoste și însuflețire —,

Bîrlad
Situind în centrul preocupărilor
sale activitatea de îndeplinire
ritmică a producției pentru export,
puternicul colectiv de oameni ai
muncii de la Întreprinderea de
Rulmenți din Bîrlad obține remar
cabile rezultate in onorarea exem
plară a contractelor încheiate cu
partenerii din cele aproape 80 de
țări ale lumii. Acționind susținut
pentru înnoirea și modernizarea
producției, ridicarea nivelului ei
tehnic și calitativ, colectivul mun
citoresc bîrlădean și-a îndeplinit
înainte de termen prevederile de
plan la export pe cinci luni ale
anului. După cum ne spunea ing.
Gheorghe Druică, șeful serviciului
export al unității, în această peri
oadă s-a livrat suplimentar, la ce
rerea partenerilor străini, un vo
lum de produse în valoare de pes
te 5 milioane lei. (Petru Necula).

Cărbune peste prevederi
Argeș. Desfășurînd larg întrecerea
socialistă pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin, valorificînd ex
periența dobîndită, minerii de la
Cimpulung și-au intensificat ac
tivitatea pentru folosirea la înalti
parametri a utilajelor, creșterea
ritmului de lucru, întărirea orSinii

interesîndu-se de starea culturilor
de mersul lucrărilor. Adresindu-li
felicitări pentru rezultatele obținute
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară’
tat că trebuie făcut totul pentru i
se obține recolte și mai mari, pen
tru că numai așa se va putea asi
gura înfăptuirea programului d<
dezvoltare economică și socială.
Au fost examinate, în continuare
recoltele și starea culturilor 1;

C.A.P. BĂILEȘTI.

aici se ac

ționează intens la strînsul orzului
lucrare ce urmează a fi încheiat;
în cursul zilei de joi. Acolo unde
din cauza vîntului și ploilor insis
tente din ultima vreme, mașina nt
se descurcă, intervin manual sece
rătorii, aflați in număr mare pi
cîmp. Secretarului general al parti
dului i s-a raportat despre organi
zarea muncii, despre perspectivei;
ca în acest an cooperatorii de aic
să obțină rezultate deosebite. Orzu
și griul se prezintă bine, spicul est;
mare și bobul plin. Măsurătorile fă
cute confirmă acest lucru : o recolt
de 8 900 kg la orz și de 7 800 kg L
grîu.
Apreciind starea bună a clmpu
lui. perspectiva de a avea pro
ductii ridicate, tovarășu
Nicolae Ceaușescu a făcut obser
vatia că asemenea rezultate a
trebui să fie obținute și în cadru
întreprinderilor agricole de stat di:
județ.
Si aici, ca peste tot de-a lungu
vizitei, secretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu cooperate
rii în legătură cu munca lor. To
varășul Nicolae Ceaușescu le-a a
dresat felicitări pentru rezultatei
de pînă acum, adresîndu-le urare
de a obține recolte cît mai bune î
acest an și in anii următori, de
contribui astfel la dezvoltarea ge
nerală a țării. Ia ridicarea bunăstă
rii întregului popor.
Adreșind .mulțumiri pentru aceas
tă nouă intîlnire cu secretarul gene
ral al partidului, primul-secreta
al comitetului județean de partid
dat expresie dorinței tuturor celo
ce muncesc in agricultura judetulc
Dolj ca, printr-o muncă exemplari
să asigure îndeplinirea întocmai 1
indicațiilor primite, a sarcinilor ?
obiectivelor ce revin județului j
acest an și pe întregul cincinal.
★

Vizita efectuată de tovarășu
Nicolae Ceaușescu în unități agri
cole de stat și cooperatiste — ampl
și cuprinzătoare analiză a activități
ce se desfășoară în aceste zile îi
agricultură — a prilejuit, ca de fie
care dată, stabilirea de măsuri con
crete pentru perfecționarea munci
constituind pentru toți cei prezenl
la această nouă intîlnire cu secreta
rul general al partidului un ajuto
efectiv, un puternic imbold în ve
derea obținerii de rezultate tot ma
bogate, pentru îndeplinirea exem
piară a tuturor sarcinilor ce 1
revin.

și disciplinei la fiecare sector și loc
de muncă. Bilanțul la zi înregistrea
ză o producție suplimentară de
38 000 tone lignit. Eficienta activi
tății depuse în spiritul gospodăresc
al minerilor de aici sint ilustrate și
de diminuarea consumurilor mate
riale sub cele normate cu 20 la sută,
iar ale celor de energie și combus
tibil cu 8,5 la sută. Au crescut, de
asemenea, volumul de beneficii și
productivitatea muncii. (Gheorghe
Cîrstea).
Covasna. Colectivul de oameni
ai muncii de la întreprinderea Mi
nieră Căpeni din Baraolt a încheiat
primele cinci luni din acest an cu
o producție suplimentară de aproa
pe 27 000 tone de cărbune. „însu
flețiți de îndemnurile secretarului
general al partidului — ne spune
Arpad Boros, directorul întreprin
derii — minerii au obținut la toți
indicatorii planului importante de
pășiri. Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, producțiamarfă a fost realizată în proporție
de 109,5 Ia sută, în condițiile creș
terii cu 7.6 procente a prevederilor
la productivitatea muncii. Aceste
rezultate au fost însoțite de redu
cerea cheltuielilor la 1 000 lei productie-marfă și realizarea unor în
semnate economii de materiale,
combustibil convențional și energie
electrică". (Constantin Timaru).
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CENTENAR EMINESCU

OMAGIU LUCEAFĂRULUI
„Poet al poporului său, Mihai Eminescu a lăsat posterității imaginea unui artist legat
trup și suflet de pămîntul țării sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare,
receptiv la problemele majore ale epocii în care a trăit, ale luptei pentru apărarea și afir
marea ființei naționale - care au constituit în permanență izvorul veșnic viu al minunatei
sale creații".
NICOLAE CEAUȘESCU
Omagiem In această zi de 15 iu
nie 1989 pe poetul nepereche al
literelor românești, la un secol de
la 'trecerea poetului nostru natio
nal în cele veșnice ; omagiu ce a
cunoscut o emoționantă încunu
nare in Simpozionul național, pre
fațat solemn și memorabil de
Mesajul
adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, elocventă măr
turie a înaltei prețuiri de care se
bucură cel mai mare poet al româ
nilor din toate timpurile. Și, deoda
tă cu sărbătoresc-reculeasa stare a
inimii, a sufletului nostru întreg,
ne încearcă o singură părere de
rău : că nu ni-i in puteri să-l reinturnăm pe Eminescu în-de-aievea
printre noi, spre a-i „însenina
gindul" cu cinstirea pe care i-am
adus-o zi de zi — și i-o vom adu
ce, mereu, tot așa — in acest „An
Centenar" ; primul, dintr-o suită ce
se continuă in luminoasele dru
muri ale viitorului, — fiindcă ase
menea popasuri întru celebrarea
nemuririi sale se vor repeta cel
puțin cit și viata poporului nostru.
Cum să înțelegem o asemenea
actualitate în neîntreruptă și pro
digioasă creștere ? Cum să ne ex
plicăm impresia că Eminescu este
mult mai „contemporan" cu noi decit cu cei în mijlocul cărora a
trăit și cu întreg veacul al XIXlea. că nouă, celor de astăzi. Emi
nescu ne-a de
venit pe deplin ________
„contemporan".
Dintr-o
pers
pectivă asa-zicind
mai
„teoretică"
întrebările de fe
lul acesta pot să
pară retorice sau
naive. Ele chiar
sint așa. intr-o
anumită privință : aceea a sta
tutului
marilor
monumente
ale
spiritului de a se
înfățișa
— cu expresia românească atit de
bine găsită de Eminescu însuși
— „abia-nțelese, pline de-ntelesuri". E un mod de a numi pere
nitatea marilor opere, neistovita
lor actualitate, infinit mai suges
tiv decit atunci cind zicem, neo
logistic, că acestea au „polisemie":
și e, implicit, o elocventă motiva
ție a repetabilității întrebărilor de
mai înainte. — oricit de retorice
sau naive ar părea ele. în fine, a
căuta unghiul totdeauna particular,
noima in fiecare caz diferită a
unor asemenea mereu reluate în
trebări. e a încerca, de pe o te
melie in potrivire cu ele. înnoită
cit trebuie, să faci carte pe cit po
sibil dreaptă fiecăruia dintre cei
ce le-au pus — ori presupus — și
le-au dat răspunsuri.
Există o veche „vorba ceea" ro
mânească. parcă nimănui mai po
trivită decit lui Eminescu : „vin
tul stinge focurile mici, dar le
aprinde tot mai tare pe cele mari."
O „vorbă" ca aceasta ar putea să
figureze ca epigraf sau/și ca me
mento pentru toate încercările mai
de demult ori recente de a răspun
de satisfăcător la întrebarea despre
„actualitatea" neîntrerupt sporitoa
re a operei eminesciene. Aceasta,
din două motive. întii. o aseme
nea „actualitate" decuree din fe
lul prin excelentă catalitic cu care
opera lui Eminescu acționează
asupra cititorilor săi din nu im
portă care epocă, generație, indi
vidualitate. vîrstă. Ea înfăptuiește
miracolul de a ști să-i spună fiecăruia — și fiecăruia intr-un
limbaj care i se potrivește parcă numai lui : „Fii ca tine !“.
Ea erpană, așadar, îndemnul re
confortant, îmbărbătător, de a
căuta să-ti descoperi identitatea.
felul ei originar, „măsura" în ginduri, atitudini afective, fapte, care
singura ți se potrivește, conferindu-ți autenticitate existențială,
originalitate reală, nu de împru
mut, în raporturile cu semenii, cu
viața culturii, cu orice. într-un
cuvint, te ajută să-ti asumi nu în
chip eronat destinul propriu și,
izbutind aceasta, să îndrumi toate
puterile din tine pentru împlinirea
lui. Din reacția aceasta de consimțire ca și tacită, desfăsurindu-se
ca un fel de taină in sufletul fie
cărui cititor și a rîndurilor succe
sive de cititori. Ia impactul cu me
sajul din adine al operei poetului
național, s-a ivit starea de spirit
căreia i se zice îndeobște „eminescianism".
însă „actualitatea" în permanen
tă creștere a operei eminesciene
decurge, nu în mică măsură, și
dintr-o specie de interes mai aparte față de viata și opera Iui
Eminescu. E un interes cînd con
vergent (concentrat adică, pe cit
e omenește posibil, exclusiv asu
pra augustului „obiect" de cerce
tare), cînd divergent (în înțelesul
premonitoriu al cunoscutelor ver
suri din Scrisoarea I : „Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el /
Sub a numelui tău umbră"). Și nu
o dată genul acesta de preocupări
se manifestă în amîndouă ipos
tazele arătate. Așadar, e un interes
purtînd in sine încă din punctul
de plecare irepresibila tendință
spre controversă, spre încrucișarea
— cavalerească, necavalerească -A
a tot felul de arme. A intuit Maiorescu, după numai trei poeme
apărute in „Convorbiri literare" că
e in drept să-l proclame pe Emi
nescu „poet, poet în toată puterea
cuvîntului", vrednic de citat (fie
și cu greu) „îndată după Alecsandri". N-a pregetat, intr-o celebră
scrisoare, să-i vorbească celui ce
scrisese Luceafărul și Doina de
„geniul [său] poetic" și să-l încre-

dințeze că pentru „cercul [lori li
terar". — cel junimist. — autorul
Scrisorilor și al Glossei „este și va
râminea cea mai înaltă încorpora
re a inteligenței române".
Ce-i drept, controversele, polemicile sint determinate în ultimă analiză — nu cele grobiene, evident. !, — de structura și de statura operei eminesciene, precum și de anumite
particularități ale biografiei poetu
lui. Eminescu prevăzuse, s-ar zice,
și această față a posterității sale,
cind intr-un fragment de poem ră
mas multă vreme postum, iși pro
iecta martiriul de aievea în închi
puire : „Ca o poveste să-mi aud
viața, / Ca pe un mit eu să mă
văd pe mine : / A fost odată-n lume-un împărat / Și a făcut așa...
ș-așa... ș-apoi... / Apoi va fi mu
rit... Astfel s-aud / Repovestit ca
de-o străină gură / Viața ăstui biet,
sărman Cezar. / Dar nu — in mine
bate-inima lumei / Și tot ce simte
ea și eu simțesc. / Ah. despre asta
nimenea nu spune / Și asta-i diferința-ntre viață / Și poveste. /
De-astă mizerie tristă, solitară. /
[...] / Unde-mpăratul este cerșitor, / De acea carne sfîșiată care /
Etern dorește si nemărginit — /
De-aceea nimeni, nimeni nu vor
bește . / Ei nici văd fața, ei văd
sfinxul rece, / Ei văd icoana, în-

zece tomuri ale ediției naționale
de Opere eminesciene.
Prin asemenea Opera omnia,
ciclopică nu doar in ordinea di
mensiunilor tangibile. încetează. —
cum însuși Eminescu preconiza. în
sensul unei autenticități a cunoaș
terii ca aceea sugerată de mitul
abscons din Luceafărul — „domnia
unei părți asupra întregului"
(Ms. 2 257). Și grație acestei cu
noașteri. din ce în ce mal apro
fundate în ultimii cinci lustri,
s-a înțeles că Eminescu iși are lo
cul (ignorat sau pus la îndoială
mai înainte) între spiritele enciclo
pedice ale culturii române. Cu o
distingere între toate semnificativă :
că in cadrul enciclopedismului ro
mânesc, — totdeauna functional,
totdeauna evitînd „erudiția pentru
erudiție", — cel eminescian e mai
adine implicat decît oricare altul
in ceea ce purtătorul lui numea
„interesul practic pentru patria
noastră" (Cf. scrisoarea adresată
lui Maiorescu la 5 februarie 1874).
Pe de altă parte, abia cunoscînd
„întregul" operei lui Eminescu.
dobîndim o înțelegere mereu mai
îmbogățită a „părților" ei. începind cu latente ale zonei lirice
nebănuite înainte. Și așa fiind, ne
simțim mai „contemporani" cu el
nu pentru că am
fi rămas la o
forma mentis și
la o viată a sen
timentelor echivalență celei din
trecut
secolul
opinase
(cum
cineva. câni într-o doară). ci
fiindcă sensul și
structura globală
din asemenea operă
devansind
stricta
aparte
nență la anume gusturi și cu
rente literare corespund în ui
mitor de multe privințe mentali
tății și felului de a simți ai nos
tru, — cei din generațiile sfîrsitului de secol și de mileniu, cei
din generațiile care vor trece pra
gul mileniului următor.
Setea de cunoaștere despre care
stă mărturie orice rind scris de
Eminescu, febra activității călăuzite
de „interesul practic pentru patria
noastră", visul de plenitudine in
dividuală și comunitară : toate aces
tea le descoperim, cînd deschidem
volumele ediției naționale de Opere
eminesciene din porniri de „iscu
sită zăbavă", sfîrșind invariabil
prin a observa cit de rodnic ne
convertește geniul tutelar al spiri
tualității românești „zăbava" în
„iscusință". Iar printre rezultatele
edificărilor astfel dobîndite. nu se
poate să nu se ivească și răspun
sul potrivit întrebării privitoare la
felul în care opera eminesciană le
va vorbi urmașilor noștri. Fără
îndoială că ea le va spune infinit
mai mult decit nouă. Nu numai
din pricină că noi abia de mai
avem răgaz să ne punem în rînduială stările sufletești de după
străbaterea pină la fruntarii a tărîmurilor ei. dar și pentru că Emi
nescu e unul dintre acei atit de
rari poeți în opera cărora „inima
lumii" va bate cit și durata aces
teia. Sempitern.

George MUNTEANU

Titu MAIORESCU
Se destăinuiesc scrieri ale lui pierdute
prin ziare, se comunică o sumă de ca
iete, in care se cuprind poezia și proza
pe care nu le-a tipărit. Dar nici nu le-a
distrus, căci el știa bine că sint in ele
diamante care oșteaptâ numai ceva mai
multă tăietură pentru a străluci deplin.
(...) Un nou Eminescu apăru : minte se
toasă de a ști, suflet doritor de a se îm
părtăși altora, inimă revărsîndu-se in bu
nătate, ochi puternici țintind necontenit
idealul.

Nicolae IORGA
A vorbi de poet este ca și cum -ai stri
ga intr-o peșteră vastă... Nu poate să ajungă vorba pină la el, fără să-i supere
tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea
să povestească pe harfă, și să legene din
depărtare delicata Iul singuratecă slavă.
(...) Fiind foarte român, Eminescu e uni
versal.

Tudor ARGHEZI
Dacă n-ar fi decît marele loc pe care-l
deține în ciclul lor tematic sentimentul iu
birii, uimirea în fața naturii, revolta față
de nedreptatea așezărilor vechi și tot am
avea dreptul să facem observația că liri
ca lumii este forma de expresie a tine
reții.
Eminescu este, în primul rina, poetul ti
neretului, ol tineretului românesc, al între
gului tineret românesc.

Eterna
contemporaneitate
țelesul nu“ (Ms. 2 260). Neobișnui
ta discreție eminesciană, oroarea
față de exhibiționismul atît de plă
cut altor mari poeți, irosirea unor
arhive prin jocul intimplărilor sau
al nepăsării, dar mai cu seamă da
torită ultimelor două războaie pus
tiitoare, ignorării a ceea ce avea să
reprezinte Eminescu. în»timp, au
făcut ca nici azi să nu știm cu
toată certitudinea data nașterii
sale ; nici unde a fost și ce 1 s-a
întimplat în anumite răstimpuri ale
adolescenței, — decisive totuși, pare-se, după unele indicii din manu
scrise ; nici starea exactă a stu
diilor liceale nu i-o cunoaștem :
nici împrejurările legate de dez
lănțuirea bolii, cu tot ce a urmat :
nici... Pe de altă parte, pătruns
cum era de gindul că „Și eu. eu
sunt copilul nefericitei secte / Cu
prins de-adînca sete a formelor
perfecte" (Icoană și privaz), Emi
nescu a publicat cîteva zeci de
scrieri sub semnătură, cîteva mii
— nesemnate, iar și mai multe
mii. rămase în fabuloasa „ladă"
cind îl surprinse boala, au avut și
ele — cîtva timp — soarta preves
tită cu atita straniu vizionarism în
Scrisoarea I : „Astfel încăput pe
mina a oricărui, te va drege, /
Rele-or zice că sunt toate cite nu
vor înțelege...". Se vede, după toa
te acestea, cîte prilejuri — ori nu
mai pretexte — de polemică au
existat și continuă să existe în le
gătură cu viața Iul Eminescu. cu
opera lui. Polemici denotînd com
petență, deplină probitate și urba
nitate. răbdare infinită în a lim
pezi tot ce barează drumul înțe
legerii ; polemici purtate în spirit
diletant, tabulator. înveninate și
vane ; — cu asemenea lumini și
umbre apare fata cealaltă — mai
spectaculoasă, dar și mai ambiguă
— a ceea ce e de înțeles prin ac
tualitatea în necontenită extinde
re a vieții poetului national, a ope
rei lui. Păstrînd mai greu cum
păna dreptei distingeri dintre
„identitatea" reală și cea submina
tă de veleitarism, la apelul esen
țial cu care întîmpină pe oricine
opera eminesciană : „Fii ca tine !“.
— această de-a doua componentă
a actualității Iui Eminescu și a
moștenirii sale poartă numele de
„eminescologie". Și, din perspecti
va centenară ce ni se deschide
acum, s-a impus a-i releva sintetic
toate aspectele, spre a evita fadoarea. idilismul, în evocarea poste
de pină în cearității eminesciene
i
sul de fată.
impresia că EmîCit privește
:
nescu e mult mai „contemporan"
cu noii decît cu semenii din ambianța lui nemijlocită și cu întreg
veacul al XIX-lea, ea se generalizase înainte de acest „An Cen
tenar". care i-a adus numai o ra
tificare pe măsură. Cînd. în amin
titul fragment de poem. Eminescu
iși spunea parcă numai sieși că „în
mine bate-inima lumei / Si tot ce
simte ea și eu simțesc", de vreme
ce socotea că „Ei [contemporanei
tatea sa nemijlocită — n.n.l văd
icoana, înțelesul nu", — gindul
trebuie să-i fi fost la slabul sau
deformatul ecou pe care il aveau
atunci mult-puținele scrieri ce
apucase să publice. Dar revelația
că în inima sa de moștenitor și
de purtător mai departe al „scrip
turilor române" bate „inima lumii"
și-o apreciase exact, aflind in ea
tăria de a-și urma destinul expo
nențial pină la capăt ; adîncind.
ramificindu-și opera, poetică, prozastică. dramaturgică, publicistică,
de documentare șl reflecție știin
țifică, in direcții care devansau
viziunea despre lume a secolului
al XIX-lea, — iar prin proporții
abia găsindu-și Ioc în cele șaispre-

Pe cit se poate omenește prevedea, li
teratura poetică română va începe seco
lul al XX-lea sub auspiciile geniului lui, și
forma limbei naționale, care și-a găsit în
poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăp
tuire pină astăzi, va fi punctul de pleca
re pentru toată dezvoltarea viitoare a
veșmintului cugetării românești.

Tudor VIANU

*
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Oricine îl vă citi, pe orice punct al glo
bului, va înțelege că Eminescu a exem
plificat o drâmă a omului, că el a scris
in versuri o zguduitoare biografie. Alții au
o operă eminentă și o biografie monoto
nă și fără semnificație. Rar se întimplă ca
un poet să fie sigilat de destin, să ilus
treze prin el însuși bucuriile și durerile

George CAL1NESCU
Prin scrisul lui Eminescu a cerut euvînt
ideea integralității naționale cu toate atributele ei logice. Din zilele de adoles
cent, cu o precocitate uimitoare, fiul că
minarului de la Botoșani s-a îndrumat spre
ocest ideal, căruia mai tîrziu i-a dat o
superioară justificare teoretică. Unitatea li
terară ca o formulă pregătitoare a uni
tății politice, iată lozinca către care s-a
îndrumat el, căreia de la început i-a jert
fit ritmul măreț al unei creațiuni fără pre
cedent încă în analele noastre.

Octavian GOGA
Există o Idee Eminescu ; ea s-a împli
nit cind i-a bătut ceasul, intîi fiindcă omul
care o purta s-a născut așa ca substan
ță șl aptitudini, și al doilea fiindcă înflo
rirea a fost prielnic ocrotită de acea at
mosferă educativă a culturii, în a cărei
școală omul și-a făcut ucenicia. Este o
„Idee Eminescu", Iar aceasta s-a zămislit
sub zodii românești.

Lucian BLAGA
Eminescu este astăzi o Instituție națională : viața șl opera Iul alcătuiesc un
monument neclintit al culturii .române ;
nici intemperiile vremii, nici adversitățile
crunte ale istoriei, nici momentele de de
cădere și înălțare ale oamenilor, nimic nu-l
poate atinge în eternitatea lui spirituală ;
căci Eminescu nu este un simplu nume,
oricit de mare ar fi el, din repertoriul di
vers al literelor naționale î el este- însăși
mărturia supremă a existenței noastre idea
le, este una din marile justificări ale existenții de român, între atitea entități et
nice și spirituale care-și dispută un loc
sub soare.

Pompiliu GONSTANTINESCU
Vorba și scriitura ne rămîn puține în
fața lui dar nu chiar atit de puține ca să
nu-l înălțăm tot mai sus, generație de
generație, sprb stema cu spice șl cu son
de și cu stea a țării, an de an. Și cu cit
țara ne e mai mindră, mai în lucrare și
mai împlinită, cu atît dorul șl dragul șl
timpul nostru de Eminescu este mai mare.

Nichita STANESCU

V
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Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie
î

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Țara mea de glorii, țara mea de dor ?
Brațele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ți mare, mare viitor I
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ți mîndri aste le nutresc ;
Căci rămine stînca, deși moare valul,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.

îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surîzind,
Ce pe Marte*n glorii să orbească-l face,
Cînd cu lampa-i zboară lumea luminind,
El pe sinu-ți vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl stringe-n brațe, tu ii fă altare,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormîntul
Spada ta de singe dușman fumegind,
Și deasupra idrei fluture cu vintul
Visul tău de glorii falnic triumfind,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Cind s-aprinde sacru candida-i viivoare,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Tinără mireasă, mamă cu amor I
Fiii tăi trăiască numai in frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori.
Viața in vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală și mindrie,
Dulce Românie, asta ți-o doresc I

Lacul
Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni il încarcă ;
Tresărind in cercuri albe
El cutremură o barcă.

Și eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult și parc-aștept
Ea din trestii să răsară
Și să-mi cadă lin pe piept;

I

i.
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Eminescu
un dar și un dor
Ni se intimplă uneori
să vedem in Mihai Emi
nescu o apariție astrală in
cultura românească, un
dar al destinului și intr-o
bună măsură nu greșim.
Cu primele poezii tipări
te in revista ieșeană
„Convorbiri literare" s-a
produs o rupere de zăga
zuri, se rostea o voce cu
nemaiauzite reverberații,
limba română intra in
sărbătoare. Poetul părea
o apariție pe care nu
eram pregătiți s-o pri
mim cum se cuvine ; am
„uitat" brusc
sforțările
unui veac de poezie și
ne-am născut încă o dată
cu poetul cel nou, incercind să-l înțelegem și învățind să-l urmăm.
Ni se pare că-i vedem
silueta pe străzile Iașilor
sau Bucureștilor, avem
credința că i-am putea
vorbi, am fi vrut să-l au
zim și i-am fi dat din
zestrea zilelor noastre,
zile spre a trăi tinerețea
fără bătrinețe, spre a
sluji și a impune geniul
românesc.
Viața pămlnteană
i-a
fost insă grea, scurtă și
intr-un Iunie potopit cu
flori de tei l-am urmat
pe drumul din urmă nu
pe malul adorat al mării,
cum și-a dorit-o, ci in
lutul bogat in oase de
poeți al cetății Bucu
reștilor.
A fost un dar, Mihal
Eminescu, insă unul (cel
mai de preț) din cele pe
care noi înșine ni le-am
făcut. O predestinare de
care nu e străină truda
noastră, harul, suferințele și, cită a fost, bucuria.

existenței
șl de aceea multă vreme
M. Eminescu va rămine in poezia noastră
nepereche.

Se poate spune că l-am
meritat.
Că l-am prevestit.
Spre a se naște Mihai
Eminescu au vibrat sub
vintul restriștii bărboșii
daci ai Columnei traianice. Au plins cu geana
cronicarii vechimii. Fă
losul cap al lui Miron
Costin a fost culcat pe
b>itucul călăului. Pentru
ca el să ni se nască a
schimbat Dimitrie Cantemir sceptrul voievodal
pe sărmane scule de
scris. S-au scurs din
teascuri cărțile Dinții.
S-au ricîit pisanii pe timpla palatelor brîncovane.
Au ridicat glas mare
bărbații Patruzecișioptului. Au dregătorit luptă
torii U nirii.
Eminescu trebuia să se
nască spre a ridica din
lut fluierul lancului, cu
cintec surpat. Spre a se
umple de patima Bălcescului.
Si el a trăit cu puțina
lui viață, aici, cu noi, in
tre noi. In noi.
tl ducem pe brațele cu
vintelor de recunoștință
spre un nou veac, nou
mileniu.
Cu tot ce e speranță
și vis și putere in făptura noastră încercăm să
ne arătăm demni de ce
lestul tipar de lumină și
pămint înflorit îngropat
in Iunie 1889 sub pulberi
de meteori și flori de tei.
Abia de-a trecut de
atunci un veac. Un veac de
cînd sintem singuri de el.
Dar un veac de nesfirșită iubire.

Gheorghe
TOMOZE1

Veșnic tinere ramuri...
Generația mea t-a
intilnit devreme cu
incalculabila
comoa
ră a poeziei lui Emi
nescu, cintind meto
diile create \pe versurile lui : „Dorința",
„Pe aceeași ulicioară",
„Revedere", „Pe
,
lingă plopii fără soț",
„Somnoroase1 păsărele", „Te duci", „Mai
am un singur dor...",
tn serile de vară,
adunați cinci copii și
părinții lor in curtea
largă, cintam pe două
voci — soprane și te
nori — toate aceste
melodii,
cu
ochii
umezi, apoi, fetele în
cepeau recitarea „Lu
ceafărului", cite un
grup de strofe fieca
re, urma fratele cel
mai mic și termina
înfiorindu-ne,
grav,
mai
mare :
cel
„...Pomi Luceafărul.
Creșteau / In cer a
lui aripe (...) Ci eu in
lumea mea mă simt /
Nemuritor și rece".
La Liceul internat
„Elena
Cuza"
din
Craiova era întrecere
intre elevele cursului
superior : cine știe pe
de rost mai multe
poezii ale acestui su
veran absolut al lim
bii și poeziei româ
nești. Cotizam intre
noi pentru premiere
și. din lună in lună,
premiatele erau me
reu altele, citeodată
mai multe.
In lumea de profe
sori in care am trăit,
mulți au predat pe
Eminescu pasionat, ca
niște inițiați intr-un
cult numai al nostru,
al românilor, călăuzind
promoțiile de tineri

să recepteze noblețea
sentimentelor și arta
exprimării lor de cel
mai mare poet născut
pe .pămințul românesc. Să se tnfioare
rostind : „O, mamă,
să
dulce mamă...',
înțeleagă iubirea ca
pe un sentiment pu
rificator, inilțător și
capabil si declanșeze
resorturile
creatoare
ale ființei umane :
„Dindu-mi din ochiul
tău senin / O rază
dinadins / tn calea
timpilor ce vin / O
stea s-ar fi aprins...".
Patriotismul
lui
Eminescu de la „Scri
soarea 111
......................
“ pină.....la
„Doina", dacă s-ar
Sălășlui în sufletul
fiecărui tinăr, n-ar
mai fi nevoie de lec
ții pe această temă și
năzuințe spre un ideal
de viață stigmatizat
de Eminescu': „Ei
viața lor nu șl-0
muncesc, și-o plimbă", nu ar mai putea
încolți in inima vreunuia.
Cu neputință de
prins tn formule, in
tegral, aricită oste
neală ne-am da, ge
niul lui ne uluiește
cu strălucirea ima
ginilor și metaforelor,
il simțim in vîrtejul
amețitor cu care poe
zia lui ne poartă spre
orizonturi
sufletești
neincercate și nebă
nuite.
Contemporan
cu cele mai îndepăr
tate locuri și epoci,
poetul nostru națio
nal, revendicat de
cultura universală, a
considerat poezia ca
esență
primordială,
echivalentă cu un act

demiurgic,
pentru
căreia
cristalizarea
este nevoie de har și
de o muncă titanică,
fiindcă
poezia
recreează
lumea. Nu
ne-a lăsat un sistem
filozofic închegat, deși
ar, fi putut-o face, dar
el este totuși un poetfilozof la care ideile
se încălzesc pină la
incandescență, se înal
ță și alcătuiesc ima
gini uimitoare și re
levante ale esenței
eterne.
La 16—17 ani. ecouri
din poezia înaintași
lor, nu ca gindire, ci
ca vocabular (1. Heliade Radulescu ori
Alecsandri), dispar in
poeziile
următoare.
Absorbise tot ce s-a
scris înaintea lui in
limba noastră, a trans
format, a potențat,
a decantat și transpus
cu un lirism roman
tic obsesiv, după legi
le nescrise vreodată
ale geniului său sin
gular. O viziune cos
mică in care se inte
grează și cind e fericit, ca in „Sara pe
deal", și cind suferă,
găsind totdeauna relății intre eul inson
dabil al individului și
fenomenele
cosmice.
Ultima
treaptă
a
efortului spre ferici
re, după gama largă
a suferințelor, este
integrarea in Cosmos
din poezia-testament
„Mai am un singur
dor". Marea, codrul
tinere
ramuri.
cu
aduceri aminte—

Prof. univ.
Emilia
Șt. MIL1CESCU

*
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Să sărim in luntrea mica,
Inginați de glas de ape,
Și să scap din mină cîrma,
Și lopețile să-mi scape ;

î

Să plutim cuprinși de farmec
Sub lumina blindei lune —
Vintu-n trestii lin foșnească,
Undoioasa apă sune I
Dar nu vine... Singuratic
In zadar suspin și sufăr
Lingă lacul cel albastru
încărcat cu flori de nufăr.

Revedere
(fragment)
- Codrule, codruțule,
Ce mai faci, drăguțule,
Că de cind nu ne-am văzut
Multă vreme au trecut
Și de cind m-am depărtat,
Multă lume am îmbiat
— la, eu fac ce fac de mult,
Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupindu-le,
Apele-astupindu-le,
Troienind cărările
Și gonind cintările ;
Și mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
f*e cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
implindu-și cofeile,
Mi-o cîntă femeile.
— Codrule cu rîuri line,
Vreme trece, vreme vine.
Tu din tinăr precum ești
Tot mereu întinerești.

V
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Manifestări dedicate
centenarului Eminescu
SPECTACOL LITERAR-MUZICAL
Desfășurat miercuri, pe scena
Ateneului Român, spectacolul literar-muzical dedicat comemorării
centenarului Mihai Eminescu a
constituit un nou omagiu adus Lu
ceafărului poeziei românești.
In deschiderea spectacolului s-a
dat expresie sentimentelor de dra
goste și recunoștință față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru înalta preocupare față de
păstrarea și dezvoltarea tradițiilor
luminoase ale poporului nostru,
pentru continua înflorire a vieții
materiale și spirituale pe plaiurile
patriei socialiste.
Monumentala operă eminesciană
a reprezentat de-a lungul timpului
o sursă nesecată de inspirație pen
tru artiștii români, care, prin lim
bajul specific al artelor, au rele
vat întotdeauna forța creației ma
relui nostru poet național.
Poemul simfonic „Luceafărul",
în interpretarea orchestrei Filar
monicii „George Enescu", a deschis
în mod simbolic spectacolul. Fon
dul muzical a conferit, prin armo
nie și sensibilitate, cadrul unor
momente lirice în care artiști re
prezentativi ai scenei românești au
recitat versuri din creația poetu
lui. Poemele „Glossa", „Călin —
★

File din poveste",. „Și dacă...", „Nu
mă-nțelegi“, „Dintre sute de ca
targe", „Odă", „Luceafărul", „Mortua Est", „O, mamă", „Lacul", „Ce
te legeni", „Mai am un singur
dor" și altele, rostite Intr-o aleasă
interpretare artistică, au readus
Încă o dată pe scena Ateneului ori
ginalitatea și profunzimea imaginii
poetice, frumusețea și armonia
limbii — valori nepieritoare ale
operei eminesciene.
Piese muzicale inspirate din
creația poetului nostru național
au întregit reușita acestui specta
col. Corul șl orchestra Filarmonicii
„George Enescu", corul de cameră
„Preludiu" al ansamblului artistic
al U.T.C., corul bărbătesc al an
samblului „Doina" al Armatei,
soliști vocali și instrumentiști au
interpretat lucrări inedite, care au
transpus prin limbajul muzicii
marile teme ale poeziei lui Mihai
Eminescu.
Finalul spectacolului a fost mar
cat de poemul „Scrisoarea III" și
de
compoziția
vocal-simfonică
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie", creații ale căror versuri sint
puternice expresii ale iubirii față
de glia strămoșească, unității de
neam șl limbă, ale năzuințelor de
veacuri ale poporului român pen
tru Independență și libertate.
' ★

• La sediul din București al
Centrului European UNESCO pen
tru învățămîntul Superior (CEPES)
s-au desfășurat, miercuri, lucrările
mesei rotunde pe tema „Concepția
lui Mihai Eminescu privind învățămîntul“. Organizată cu sprijinul
Ministerului Educației și învățămîntului șl al Comisiei Naționale a
Republicii
Socialiste
România
pentru UNESCO, masa rotundă, la
care au participat cadre didactice
universitare, cercetători științifici,
specialiști în domeniul filologiei și
pedagogiei, a pus în lumină con
cepția înaintată și contribuția ma
relui nostru poet la fundamentarea
școlii pedagogice românești și la
progresul învățămîntului din țara
noastră.
Cu acest prilej, directoarea
CEPES, Carin Berg, s-a referit la
hotărirea Consiliului Executiv al
UNESCO privind marcarea în anul
1989 a centenarului Eminescu, ca
o nouă recunoaștere internațională
a culturii românești, â valorii uni
versale a creației eminesciene.

Universitară din Cluj-Napoca a
fost vernisată o cuprinzătoare ex
poziție înfățișînd fotocopii după
manuscrise, ediția princeps, alte
numeroase ediții, printre care une
le conținînd ilustrații celebre, pre
cum și una dintre cele mai vechi
și mai valoroase piese — „Caietul
roșu", conținînd cinci poezii în ma
nuscris pe ifare Eminescu l-a dă
ruit, la 4 ianuarie 1879, Mitei
peKremnitz.
„Eminescu
in
riodice", debutul său la „Familia" orădeană, „Eminescu în
«Convorbiri literare»", „Emines
cu in Ardeal", „Sămănătorul",
„Eminescu în muzică". „Emi
nescu in traduceri", exegeze ale
operei marelui poet — constituie
tot atîtea teme ale expoziției în
fățișînd complexitatea universului
eminescian.
Alături este prezentată activita
tea didactică a lui Ion Creangă,
marele nostru povestitor, sint ex
puse numeroase ediții ale operei
sale, traduceri, lucrări de speciali
tate dedicate scriitorului.

• Sub egida Comisiei Naționale
a Republicii Socialiste România
pentru UNESCO, miercuri a. avut
loc in Capitală o masă rotundă cu
prilejul centenarului Eminescu. în
cadrul intervențiilor susținute de
cunoscuți eminescologi și specia
liști a fost subliniată valoarea na
țională și universală a operei Lu
ceafărului poeziei, românești, -*

• La Centrul de Creație și Cul
tură Socialistă „Cintarea României"
pentru tineret din Drobeta-Turnu
Severin a avut loc medalionul
„Omagiu Luceafărului poeziei ro
mânești la un secol de la trecerea
in eternitate", iar la biblioteca ju
dețeană Mehedinți simpozionul
„Mihai Eminescu — permanența
geniului". Expoziții de carte avind
ca generic „Mihai Eminescu — ge
niu al literaturii române" au fost
organizate la Drobeta-Turnu Seve
rin, Baia de Aramă, Orșova, Vînju
Mare, Strehaia, urmate de recita
luri de cîntece și poezie, de meda
lioane literare și expuneri despre
viața și opera marelui nostru poet.

• In cadrul amplelor manifes
tări dedicate centenarului Emines
cu, Biblioteca municipală „Mihail
Sadoveanu", în colaborare cu Uni
unea Artiștilor Plastici, sub egida
Comitetului de Cultură și Educație
Socialistă al Municipiului Bucu
rești, a organizat o expoziție de
carte și grafică. Expoziția este
structurată pe reliefarea operei
geniului eminescian, prin edițiile
cele mai reprezentative publicate
de-a lungul timpului, pină la seria
Opere, în 16 volume, tipărită de
Editura Academiei și Muzeul Lite
raturii Române. Expoziția recon
stituie universul lecturilor emines
ciene, precum și cele mai bune
exegeze ale operei marelui poet
național. Un loc aparte este desti
nat traducerilor în diverse limbi
ale lumii. Alături de aceste valori
bibliofile din fondul de patrimoniu
al bibliotecii, sînt prezentate nu
meroase lucrări de grafică inspira
te din creația eminesciană. Dese
natori și graficieni din diverse ge
nerații prezintă publicului meta
fore plastice ale versului emines
cian. Expoziția va fi deschisă in
toată luna iunie, constituind un
omagiu adus Luceafărului poeziei
românești. (Gheorghe Ioniță).

• Sub genericul „Eminesciana",
Centrul de Creație și Cultură Socia
listă „Cintarea României" al mu
nicipiului Craiova a organizat în
unități economice, sociale și de
cultură
simpozioane,
expuneri,
evocări, recitaluri de poezie, mon
taje literar-muzicale dedicate cen
tenarului Eminescu. Cu același
prilej, Comitetul Județean de Cul
tură și Educație Socialistă Dolj a
simpozionul
omagial
organizat
„Eminescu — expresie integrală a
spiritualității românești", la care
și-au adus contribuția cadre didac
tice universitare, profesori de
limba și literatura română din
licee, actori ai Teatrului Național
din Craiova și corul Filarmonicii
„Oltenia". La biblioteca județeană
și bibliotecile orășenești din Băilești, Segarcea, Calafat și Filiași au
fost deschise expoziții de carte in
titulate „Centenar Mihai Emines
cu", iar Ia Centrul de Cultură și
Creație Socialistă „Cintarea Româ
niei" din Filiași s-a desfășurat
simpozionul „Eminescu — poetul
nepereche al românilor", urmat de
programul artistic omagial „A fost
odată ca-n povești".
• Sub genericul „Eminescu —
Creangă", la Biblioteca Centrală

teatr
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ioneștli — 18 ; (sala Amfitea
tru; : Autograf — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Valori came
rale românești". Ion Nedelclu — cla
rinet, Liliana Nedelclu — pian — 17,30;
(Ateneul Român) : Confluența arte
lor. Muzicâ-Literatură-Plastică. Spec
tacol realizat de Cristina Vasillu,
„Centenar Eminescu". tșl dau con
cursul : Olga Delia Mateescu, Lucia
Mureșan, Illnca Tomoroveanu, Gheor
ghe Cozorici, Victor Rebengiuc, Ale
xandru Repan, Georgeta Stoleriu, VIniciu Moroianu, corul „MADRIGAL",
Dirijor : Marin Constantin — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco
— 18

• Sub genericul „Eminescu —
omul deplin al culturii românești",
la Centrul de Creație și Cultură
Socialistă „Cintarea României" din
Tg. Jiu a fost organizat un simpo
zion dedicat aniversării centenaru
lui trecerii în eternitate a marelui
nostru poet. Cu același prilej, în
așezămintele de cultură din cen
trele industrial-cgrare Rovinari și
Motru s-au desfășurat diverse ma
nifestări intitulate „Eminescu —
poet național" și „Eminescu —
poet universal". La centrele de
creație și cultură socialistă „Cin
tarea
României"
din
orașele
Novaci, Tg. . Cărbunești și Bumbești-Jiu au avut loc simpozioane,
expuneri, recitaluri de poezie, evo
cări, montaje literar-muzicale și au
fost deschise expoziții de carte.
• în cadrul acțiunilor dedicate
împlinirii a 100 de ani de la moar
tea marelui nostru poet național —
Mihai Eminescu — la așezămintele
de cultură din județul Hunedoara
au avut loc numeroase manifestări
cultural-artistice omagiale, Dintre
acestea menționăm simpozionul
„Mihai Eminescu — Luceafărul
poeziei românești", organizat de
biblioteca județeană, in cadrul căruia a fost evocată personalitatea
complexă a poetului, bogatul filon
liric al creațiilor sale, plasticitatea
și originalitatea limbajului său
poetic. Mai multe expuneri, mese
rotunde și concursuri gen „Cine
citește cunoaște" organizate Ia cen
trele de cultură și creație, la li
ceele și școlile generale din Brad,
Orăștie, Hațeg. Lupeni, precum și
din diverse localități rurale ău evi
dențiat profunzimea gindirii filo
zofice și politice a lui Mihai Emi
nescu. precum și fructuoasa sa ac
tivitate jurnalistică desfășurata la
ziarul „Timpul". Suita manifestă
rilor omagiale a fost întregită de
spectacolul de muzică și poezie su
gestiv intitulat „Dor de Eminescu",
organizat în municipiile Deva, Hu
nedoara și Petroșani, la care și-au
dat concursul interpret! de frunte
ai scenei lirice românești, precum
și coruri laureate ale Festivalului
național „Cintarea României".
(Agerpres)

• Teatrul de operetă (13 63 48) : Prin
țesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44) :
Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără aprobare (premieră) — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03. sala
Studio) ; Idioata — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit cangu
rii — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9 ; Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Mănușa — 15 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Tigrișorul Petre
— 10

Cronica zilei

R EPOR TA JE • NOTE» INFOR MA ȚII
Un oraș este o durată. El există
în timp, tot așa cum există în spa
țiu. în esența lui actuală, este o
vibrație nouă, dar și o prelungire
din istorie a acelei vaste aspirații
spre civilizație care caracterizează
drumul progresiv al omenirii, de la
ginditorul neolitic de Hamangia
pină la constructorul ordinatoarelor
de azi. Ceea ce deosebește județul
Constanța de celelalte zone ale țării
este întîietatea care i se conferă in
ce privește apariția și dezvoltarea
vieții urbane, fenomen determinat
de înființarea, pe litoral, încă din
secolele VII—VI I.e.n., a primelor
orașe-cetăți grecești Histria, Tomis,
Callatis. Lor li se adaugă locul
unde a fost surghiunit neconsolatul
poet al Romei, Ovidiu. Dar așeza
rea de astăzi, ridicată la rang de
oraș, care îi poartă și îi perpetuează
numele în eternitate, cunoaște adevărate metamorfoze greu de în
chipuit pentru autorul „Metamorfo
zelor". Sînt prefacerile profunde ale
acestui timp încărcat de substanța
faptelor, ale unei epoci ce va rămîne adînc încrustată în istoria acestui pămlnt strămoșesc.
— Trăiam un sentiment apart» —
se destăinule cu emoție Aurica
Spătărelu, primar al localității Ovi
diu. Ca deputată in Marea Adunare
Națională, am avut privilegiul să
votez și eu pentru noul destin al lo
calităților ce au trecut la statutul
urban. Inima îmi băfea puternic.
Localitatea în care trăiesc și mun
cesc se va numi de aici înainte ora
șul Ovidiu. Priveam spre secretarul
general al partidului și aș fi vrut
să îi oferim cel mai frumos buchet
de flori din lume. O vom face cind
poate va veni la noi, dar profunda
recunoștință a locuitorilor pentru
grija ce ne-o poartă o vom expri
ma prin faptele noastre de muncă,
prin realizările pe care le dorim tot
mai substanțiale.
Emoții, bucurii, împliniri. în acest moment de referință pentru
istoria sa, orașul agroindustrial
Ovidiu se prezintă ca o localitate
in plină ascensiune. Puterea econo
mică se ridică, în acest an, la
aproape două miliarde let Agricul
tura este susținută de cinci unități
cu un potențial economic ridicat :
întreprinderea Agricolă de Stat Nazarcea, cooperativele agricole de
producție Palazu Mare și Ovidiu,
complexul de ferme al întreprinde
rii Agricole de Stat Mihail Kogălniceanu și Asociația Legumicolă
Poiana. Devenită o adevărată între
prindere (înainte era o simplă co
operativă)
cu nume simbol —
„Munca" — anual produce 880 hec
tolitri de băuturi răcoritoare, peste

la sută din lungimea străzilor este
21 000 tone de conserve de legume ți
canalizată. Cind totul va ajunge la
fructe, 10 500 tone bulion și multe
procentul de sută la sută, atunci
alte produse. Nici mica industrie,
orașul va fi așa cum astăzi îl avem
care are de acum tradiție, nu este
in închipuire, iar simbolurile de pe
mai prejps : s-a ajuns la un volum
machete vor deveni realitate.
de producție in valoare de 350 mi
lioane ‘lei. ~Se realizează într-o ■ — Sentimentul cel mai curat, cel
mai luminos, care nu-i altul decit
bogată gamă sortimentală : con
fecții textile, mobilier ș.a. Și
dragostea dăruită copiilor, ne spune
pentru a întreg! această imagine, să
profesorul Gheorghiță Oprea, direc
tor coordonator al școlilor din Ovi
adăugăm că prin unitățile comer
diu, este sentimentul ce se află la
ciale aparținind Cooperativei de
Producție, Achiziții și Desfacere a
temelia vieții și se înscrie pe firul
neîntrerupt al istoriei ca un înalt
Mărfurilor, in Ovidiu se vînd anual
și nobil legămînt de iubire șl răs
mărfuri In valoare de peste o sută
milioane iei. După cum se poate
pundere față de viitor.
Tinerețea orașului o regăsim și în
lesne observa, aici totul se expricele trei școli cu aproape 2 090 de
elevi, și în tot atîtea grădinițe cu
peste 450 de copii mici de-o șchioa
pă sau gata să ia în primire
Abecedarul.
Orașul de azi II gindim pentru
ziua de mîine. O nouă capacitate
industrială — Fabrica de Tricotaje
— se va amplasa aici. Viitorul port
Ovidiu prinde contur. Noua gară
Ovidiu va fi... un nou punct fero
viar. Noi grădinițe și creșe vor sa
tisface cerințe mereu sporite.
Blocuri moderne vor îmbogăți ar
hitectura noului oraș, or_T care se
înalță cu fiecare zi.
Și îmi revine in minte : unită
țile agricole din raza orașului au
mă la nivel de milioane lei, iar
12 000 hectare. Este unitatea de mă
cind acestea se amplifică prin mun
sură a pu.nintului, care este leagă
ca rodnică a oamenilor, mi
nul năzuințelor și speranțelor de
liardul devine unitate de măsură.
milenii ale oamenilor de pe aceste
Și nu am putea încheia prezenta
străvechi inel iguri.
rea obiectivelor economice fără a
— Primul nostru gînd, al noilor
ne referi la una din cele mai vechi
orășeni, ne spune Dumitru Ungucitadele ale luminii — termocen
reanu, director la Baza Județeană
trala Ovidiu, cunoscută in prezent
de Aprovizionare Tehnico-Materiacu însemnul II. A fost un început
lă pentru Agricultură, este să avem
în marea bătălie energetică a țării.
grijă de acest pămînt. Iar acum tre
A fost un reper al unui vast pro
buie cu toții șă ieșim la cîmp și
gram. Astăzi este o unitate ener
să-l lucrăm cum scrie la carte.
getică unde se produc pe bază de
Grija față de pămint este obse
cărbune 52 milioane kWh și 39 000
dantă. Pămîntul orașului. Iar acesj
gigacalorii. Tînărul inginer Eugen
oraș este OVIDIU. Este o localitate
Onică ne spunea: „Sintem aici, la
urbană a spațiului dobrogean care,
datorie, pentru a contribui și noi la
prin eforturile și stăruința oame
producția de energie a țării".
nilor acestor locuri, va deveni un
nume de referință.
Cuvintele „sîntem aici" au o re
zonanță de trăinicie și de o osmo
Valurile marii se aud. se zbat in
tr-un zbucium prelung și bat cu
tică legătură ce dă acestui spațiu
putere
la poarta țării, la puntea
devenirea urbană. Aflat mult timp
dintre pămînt și orizontul nedefinit
în umbra bătrînului Tomis, reîntial apelor ce scaldă această vatră
nerit și el la timpul prezent, noul
strămoșească. Omagiu latin al ori
oraș agroindustrial își va cîștiga
ginii noastre perene, loc de exil al
propriul său renume. La cele 450
cintărețului iubirilor gingașe, OVI
apartamente, unele amplasate cu
fața spre freamătul mării, altele
DIU, un nume propriu ce va avea
acorduri citadine pentru o lume
spre prelungirea Magistralei Albas
tre, se vor adăuga, numai în acest
aflată în continue prefaceri, pen
an, alte 76 de locuințe ale civiliza
tru un timp al înfăptuirilor socia
liste, pecete a clipei de azi, a de
ției moderne. Peste 90 la sută din
venirii de miine.
populație beneficiază de alimentare
cu apă din sistem centralizat, iar 60
Ion LAZAR
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Metamorfozele

timpului
prezent

Miercuri,
ambasadorul
Uniunii
Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov, a organizat, la sediul amba
sadei, o conferință de presă, în ca
drul căreia au fost prezentate pro
blemele dezbătute la lucrările pri
mului Congres al deputaților po
porului al U.R.S.S.
Au participat ziariști români șl
străini, reprezentanți ai Marii Adu
nări Naționale, Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor ministere și
instituții centrale.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, miercuri a avut
Ioc în Capitală o manifestare. cul
turală organizată de Institutul Ro

mân pentru Relațiile Culturale cu
Străinătatea și Asociația de Priete
nie România—Marea
Britanie, în
cadrul căreia au fost prezentate Im
presii de călătorie din această țară
și a fost vizionat un film documen
tar britanic.
Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de
Prietenie România — Marea Brita
nie, reprezentanți ni Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros public.
Au fost prezențl Alan R. Clark,
însărcinatul cu afaceri ad-înterim al
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai ambasadei. "
(Agerpres)
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MARAMUREȘ : Expoziție de creație tehnico-științifică
La Centrul de Cultură și Creație
„Cintarea României" al tineretului
din Baia Mare s-a deschis Expo
ziția realizărilor obținute în do
meniul creației tehnico-știlnțifice
de masă în ediția a VII-a a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Expoziția oglindește realiză
rile obținute de colectivele de oa
meni ai muncii din Maramureș,
contribuția creației tehnico-științi’’ e de masă la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare intensivă șl
de modernizare a economiei jude
I țului prin promovarea progresului
tehnic, a cercetării științifice în
toate domeniile de activitate. Ex
poziția, cuprinzînd o paletă largă
de preocupări și realiză-'. este și
o expresie a climatului stimulativ
de manifestări a inițiativelor mun
citorești în direcții de bază ale
dezvoltării economico-sociale pen
tru realizarea măsurilor din pro
gramele privind
perfecționarea
organizării și modernizarea pro
ducției. Astfel, bila,nțul realiză
rilor din domeniul creației tehnico-științifice de masă pe care il

tV
19.00 Telejurnal
19,25 File de glorioasă istorie. Din lupta
eroică a poporului român îmnotriva fascismului șl războiului. Do
cumentar (color)
19,45 Eminescu — poet național. Docu
mentar (color)

ilustrează expoziția se exprimă
prin cele 3 585 de obiective rezol
vate, concretizate intr-un spor de
producție-marfă industrială în va
loare de peste 462 milioane lei, re
ducerea cheltuielilor de producție
cu 238 milioane lei și obținerea
unui spor de beneficii de peste
200 milioane lei. De asemenea, au
fost înregistrate numer» .se invenții
și inovații, cu o eficiență economică
postcalculată de 221 milioane lei.
Cuprinzînd domeniile mari de ac
tivitate și unități reprezentative
din economia județului — minerit,
metalurgie, neferoase, construcții
de mașini, exploatarea și industria
lizarea lemnului, industria ușoară,
cooperația meșteșugărească — ex
poziția prezintă, prin panouri și
grafice sugestive, prin produse si
i prototipuri, machete funcționale,
schițe și imagini fotografice, aspec
te ale creației tchnico-științifice
din actuala ediție a Festivalului
național „Cintarea României", care
a antrenat în activitatea de crea
ție peste 51 000 de muncitori,
maiștri, tehnicieni, ingineri, eco
nomiști. (Gheorghe Pârja).

20,00 Centenar Eminescu. Spectacol omagial organizat de Radiotelevizlunea Română (color)
20,55 Constructorii (color). Documentar
21,10 Agricultura — programe prioritare.
Tehnologia recoltării cerealelor
Patriotismul revoluționar — dimen
siune a culturii noastre socialiste
(color). Documentar
21.50 Telejurnal
' 22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Competițiile internaționale de tir din Capitală
La poligoanele „Tunari" și „Di
namo" din Capitală ieri au început
întrecerile celei de-a 36-a ediții a
Campionatelor internaționale de tir
ale României și „Marelui Premiu
Carpați" la talere.
In prima zi, proba de pistol liber
a revenit sportivului român, campio
nul olimpic Sorin Babii, cu 661 punc
te (568 plus 93), urmat de Ilie Petru
(658 p), Constantin Țîrloiu (649 p),
de cehoslovacul Vlastimil Stiger
(641 p) etc.

M

La pușcă 10 m cu aer comprimat
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : feminin : 1. Temenuska Zvetkova
(Bulgaria) — 484,9 puncte, 2. Daniela
Toader (România) — 483,4 p, 3.
Marina Ioniță (România) — 481.6 p;
masculin : 1. Ion .loldea — 680.5
puncte, 2, Constantin Stan — 680,4 p,
3. Eugen Antonescu (toți România)
—, 678,8 p.
întrecerile continuă astăzi, cind
vor fi cunoscuți ciștigătorii la pistol
standard și pistol viteză.

FOTBAL, Ieri, in divizia A

Din noua arhitectură a orașului Gherla, județul

CLUJ : în case noi

85 la sută din populația
județului

în
aceste
zile
colectivul
Trustului
Antrepriză
Generală
de Construcții-Montaj
Cluj a finalizat și dat
în folosință oameni
lor muncii noi blocuri
de locuințe in muni
cipiile
Cluj-Napoca,
Turda, Dej și în orașele Gherla și Cîmpia
Turzii, care se remarcă printr-o arhitectură modernă, cu elemente ce se integrea
ză armonios in peisa
jul urbanistic al aces
tor localități. De la
începutul anului și
pină acum au fost
construite 1 000 de apartamente. ceea ce
ridică la 125 000 numă
rul locuințelor con
struite în ultimii 24 de
ani, asigurînd astfel
la circa 85 la sută din

populația județului să
locuiască In case noi.
în perioada care a
mai rămas pină la
sfirșitul lunii iunie
urmează să se realizeze încă 500 de apartamente. Totodată, la
parterul unor blocuri
noi din cartierele'Mărăști și Timotei Cipariu din Cluj-Napo
ca, din orașele -Gher
la și Cîmpia Turzii
au fost date in folo
sință spatii comerciale
totalizind peste 2 200
metri pătrați. în noile
zone de locuit au fost
modernizate arterele
de circulație, au fost
create spații verzi și
terenuri de joacă pen
tru copii. Directorul
trustului,
inginerul
Grațian Șerban, ne-a
făcut cunoscut că au

CONSTANȚA :
Importante măsuri au fost apli
cate în unități economice din ju
dețul Constanța pentru mai buna
gospodărire a resurselor energeti
ce. Ele vizează, in special, asigu
rarea funcționării instalațiilor teh
nologice la parametrii prevăzuți.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 15 iunie, ora 20 — 18 iunie, ora 20.
In țară : Vremea va fi in general insta
bilă șl răcoroasă, mai ales la tnceputul
intervalului, în vestul, centrul și nordul
țării, unde cerul va fi mal mult noros
și ușor instabilă in celelalte zone, cu
cerul variabil. Vor cădea ploi, mal ales
cu caracter de aversă. însoțite șl de
descărcări electrice, mal ales in prime-

• Studioul de teatru I.A.T.C. (ÎS 72 59):
Regele Lear — 18

cinema
8 Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : GRIVIȚA (17 08 58)
— 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 17; 19
• Cuibul salamandrelor : GRIVIȚA —
9; il; 13; 15
• In flecare zi mi-e dor de tine :
VOLGA — 9; 11: 13; 15
• Felicitarea („Zilele filmului japo
nez") : STUDIO (59 53 15) — 9,15; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
O 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) — 15; 17; 19

fost luate măsuri de
Îmbunătățire a orga
nizării muncii pe șan
tiere, de folosire mal
eficientă a mijloace
lor tehnice din dotare
și a timpului de lucru ■pentru realizarea
în devans, așa cum
s-au
angajat
con
structorii în cinstea zi
lei de 23 August și a
celui de-al XlV-iea
Congres al partidului, a
planului la construc
ția de locuințe și da
rea in folosință a tu
turor celorlalte obiec
tive de investiții pla
nificate pe acest an.
în prezent, se află in
diferite stadii de exe
cuție peste 2 000 apar
tamente în localitățile
urbane și rurale din
județ. (Marin Oprea).

Foto : S. Cristian

SIBIU : Economii
de metal
Respectarea strictă a rețelelor
și a disciplinei tehnologice, reproiectarea produselor în vede
rea reducerii greutății și a
gabaritului acestora în condiți
ile imbunătățirii parametrilor
tehnico-funcționali,
creșterea
coeficientului de scoatere a
produselor pe unitate fizică de
metal, optimizarea planurilor de
croire prin utilizarea unor teh
nici, și mijloace moderne de
calcul, sint doar citeva din
măsurile luate de colectivele de
oameni ai muncii din industria
județului Sibiu in vederea reali
zării unor însemnate economii
de metal. Urmare a aplicării
acestor măsuri, in perioada care
a trecut din acest an, s-au economisit peste 3 500 tone metal,
Cu cele mai bune rezultate se
înscriu intreprinderile „Independența", „Balanța",
... ...........
„„Meca___
nica", „Metalurgica", întreprin
derea de Utilaje și Piese de
Schimb din Sibiu, „Automecanica" și „Emailul Roșu" - din
Mediaș, întreprinderea Meca
nică Mirșa. (Ion Onuc Nemeș).

Reducerea consumurilor energetice

folosirea judicioasă a cuptoarelor
electrice, a tuturor celorlalte instalații, mașini și utilaje mari con
sumatoare de energie electrică. De
asemenea, ca rezultat al acțiunilor
și inițiativelor din ultima vreme
vizînd, desigur, același obiectiv, a

Ie zile, pe arii relativ extinse, în vestul,
centrul și nordul țării șl pe alocuri in
restul teritoriului. Vtntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile minime
vor fl cuprinse, In general, intre 8 șl
16 grade, iar cele maxime Intre 16 șl
24 grade In jumătatea de nord-vest a
țării, șl intre 23 șl 29 grade in rest.
In București : Vremea va fi ușor insta
bilă, cu cerul variabil. Sint condiții de
averse de ploaie, mat ales in prima
parte a intervalului. Vint slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor
oscila intre 14
șl 16 grade, iar cele
maxime intre 25 șl 29 grade.

• Maria și Mirabels In Tranzlstoria :
ARTA (213186) — 15: 17; 19
• F rancois Villon s COSMOS (27 54 95)
— 9; 13; 17,30
• Fata de pe rtu :
TIMPURI NOI
(15 61 10) — 11; 13: 15; 17; 19
• Vine Jonny t DOINA (16 35 38) —
9: 11; 13
• Jandarmul ș| jandarmerițele: SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; II; 13; 15;
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13: 15; 17; 19
• Comisarul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
O Gobseck : VIITORUL (10 67 40)
15; 17; 19
• Ar trebui șă fie mereu duminică :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA
(li 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15
• Sonata Kreutzer t UNION (13 49 04)
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45

sporit gradul de valorificare a re
surselor energetice refolosibile. obținindu-se importante economii de
combustibil conventional. Peste tot
se manifestă spirit gospodăresc în
ceea ce privește folosirea raționa
lă a acestor resurse. (Lucian Cristea).

Meciurile disputate ieri în etapa
32-a a campionatului diviziei A
de fotbal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Steaua — F.C.
Farul 2—0 '(0—0), Dinamo — F.C.
Bihor 5—1 (1—0), F.C. Olt — F.C.
Inter 4—0 (1—0), Universitatea Cra
iova — F.C. Argeș 2—1 (0—0). Uni
versitatea Cluj-Napoca — Rapid 1' —0*'
(0—0), F.C.M. Brașov — Oțelul 1—0
(0—0), A.S.A.
‘ ~
Tg. -Mureș
s.c.
Bacău 1—2 (0—2), Corvinul — Vic-

toria 4—2 (2—1), Flacăra — Sportul studențesc 3—0 (0—0). în clasament conduce echipa Steaua (62
puncte), urmată de formațiile Dinamo (59 p) și Victoria (43 p).
• Miercuri s-a disputat, la Plo
iești, meciul dintre echipele Româ
niei și Spaniei, contind pentru Cam
pionatul european de fotbal rezervat
echipelor de juniori A. Partida s-a
îricheiat cu scorul de 3—1 (1—0) în
favoarea fotbaliștilor spanioli,

★
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ȘAH. în runda a 5-a a turneului
internațional feminin de șah de la
Piotrkow Tribunalski. Gabriela Stanciu a cîștigat în 32 de mutări parti
da cu Brigitta Burchardt (R.D.G.),
iar Margareta Mureșan a remizat cu
Johana Detko (Polonia). în clasa
ment conduce Elena Matveeva
(U.R.S.S.), cu 4,5 puncte, urmată de
Gabriela Stanciu și Szmacinska —
3,5 puncte fiecare.
BASCHET, în prima zi a campio
natului european feminin de baschet,
ce se desfășoară la Varna: U.R.S.S.—
Cehoslovacia 78—75 (54—39) ; Bulga
ria —; Franța 90—54 (41—31) ; Ita
lia — Olanda 67—52 (37—21) ; Iu
goslavia — Ungaria 76—52 (41—22).
TIR. Concursul internațional mas
culin de tir cu arcul de la Paris
s-a încheiat cu victoria echipei
U.R.S.S. (957 puncte), urmată in cla
samentul final de formațiile Belgiei
(953 puncte), R.F. Germania (952
puncte), Suediei (945 puncte) etc.
FOTBAL. Meciuri pentru prelimi
nariile Campionatului mondial de
fotbal : Angola — Gabon 2—0 (2—0),
Zair — Maroc 0—0.
TENIS DE MASA. Desfășurat la
Augsburg, meciul internațional amical dintre selecționatele masculi
ne de tenis de. masă ale R.F. Ger
mania și R.P. Chineze s-a încheiat
cu scorul de 3—2 in favoarea oaspe
ților. în partida decisivă, Zang Le
l-a întrecut cu 2—0 (21—12, 21—13)
de Jorg Rosskopf.

VOLEI. La Ankara s-au încheiat
întrecerile unuia dintre turneele de
calificare pentru Campionatul euro
pean feminin de volei. Clasate pe
primele două locuri, echipele Italiei
și Turciei s-au calificat pentru faza
finală a competiției. Rezultate în. registrate in ultima zi : Norvegia —
Danemarca 3—0
(16—14. 15—10,
15—13) ; Italia — Turcia 3—0 (15—7,
15—6, 15—12).
IS. O în clasamentul gene„Marelui
. _ premiu"
________ la tenis
feminin, continuă să conducă vestgermana Steffi Graf, cu 3 640 punc
te. urmată de argentiniana Gabrie
la Sabatini (2105 p), spaniola Arantxa Sanchez (1 730 p) și ceho
slovaca Helena Sukova (1 387 p). In
cadrul turneului internațional de te
nis de la Londra, contind pentru
„Marele Premiu", venezueleanul Ni
colas Pereira a furnizat o mare sur
priză, eliminindu-1 cu 7—6. 7—6 pe
suedezul Stefan Edberg. Alte rezul
tate : Ivan Lendl (Cehoslovacia) —
Tobias Svantesson (Suedia) 1—6,
6—2, 6—L; Eric 3 elen (R.F. Germa
nia) — Jim Crabb (S.U.A.) 6—1,
6—4 ; Glen Michibata (Canada) —
Richardo Acuna (Chile) 6_ —1, 7—6 ;
Mats Wilander (Suedia) — 1Richard
Matusewski (S.U.A.) ; 6—4,, 6—2 ;
Mark Woodforde (Australia) — Luke
, Jensen (S.U.A.) 6—3, 7—6 ; Darren
Cahill (Australia) — Grant 1Connell
(Canada) 5—7, 6—2, 6—4.

Condiții
bune
de odihnă
pe Litoral
în aceste zile, în frumoasele
stațiuni ale Litoralului românesc
al Mării Negre sosesc tot mai
mulți turiști din țară și de peste
hotare, pentru a petrece un sejur
de neuitat. Durata sejurului este
la alegerea fiecărui solicitant, de
la 3—4 zile pină la 12 zile sau
mai mult. în toate stațiunile
sînt asigurate condiții dintre
cele mai bune de cazare și
odihnă. Se pot face, de asemenea, excursii cu trenul pe
Litoral. Oaspeții beneficiază de
numeroase posibilități de agre
ment, pentru a-și petrece tim
pul liber cit mai plăcut și util.
Se organizează vizite in Delta
Dunării și călătorii cu vaporul
pe Canalul Dunăre — Marea
Neagră.
Biletele se pot obține de Ia
agențiile oficiilor județene de
turism și ale I.T.H.R. București,
precum și de la comitetele sin
dicatului din întreprinderi și in
stituții.
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stăvilirea cursei înarmărilor

i

ț Sub deviza „Asigurarea viitorului prin dezarmare !", in orașul vest-ger( man Ninnberg a avut loc o mare demonstrație în sprijinul dezarmării, cu
r participarea unor militanți pentru pace din țările vecine landului Bavaria

„NU, modernizării armelor nucleare 1"

ț
î
ț

LISABONA. — Comisia Politică
a C.C. al Partidului Comunist Por
tughez a cerut guvernului social
democrat să renunțe la amplasa
rea pe teritoriul țării a armelor
nucleare. într-o declarație dată
publicității la Lisabona. Partidul
VComunist
relevă că declarațiile pu
blice, făcute recent de primul-mihistru și ministrul apărării, prin

I
V
!

care se pronunță în favoarea mo
dernizării armelor nucleare tactice
și a posibilității de a fi amplasate arme nucleare pe teritoriul
țării, constituie o gravă amenințâre a securității națiunii portu
gheze. în declarație este adresat. .
totodată, un apel tuturor forțelor i
punuuc uiu
vctia pentru
pcuuu a
politice
din tară
a vuiibLicontri- ,
bui la apărarea păcii în Europa, ț

Pentru a treia „opțiune zero"

ț PARIS. — „Este pe deplin po
ț sibil ca toate armele nucleare--cu
scurtă de acțiune să fie eli
ț rază
minate din Europa, fără ca situa
să fie destabilizată1* — a decla
î ția
rat, într-un interviu acordat agen
ției A.D.N., amiralul francez în re
tragere Antoine Sanguinetti. El a
adăugat că o a treia „opțiune zero“

este importantă din punct de ve
dere atît politic, cit și moral, Sanguinetti a subliniat că, „spre deosebire de armele strategice, care
sînt îndreptate spre teritoriul altor
puteri nucleare. armele tactice
creează posibilitatea unui război pe
teritoriul unor state situate între
puterile nucleare".

ț
I
I

»
ț
ț
într-o declarație făcută la Can ț
berra. el și-a exprimat regretul că

Australia cere încetarea experiențelor nucleare
în Pacificul de Sud

ț
ț CANBERRA. — Ministrul de ex
ț terne interimar al Australiei. Mi
chael Duffy, a reafirmat opoziția
ț categorică
a guvernului australian
față de experiențele nucleare fran
ceze in Pacificul de Sud.

ț
ț
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„Jăger-90"

Franța continuă seria de expe
. riențe nucleare în ciuda opoziției
ferme manifestate de statele din
regiune.

o grea povară pentru contribuabilii
vest-europeni

BONN. — Un reprezentant al Mi
nisterului Apărării al R.F.G. a de
clarat că proiectul avionului de vînătoare „Jăger-90“ va fi cel mal
scump în domeniul militar pentru
contribuabilii vest-germani. La ora
actuală, partea R.F.G. în cadrul
proiectului, realizat în comun cu

L.

Marea Britanle, Italia șl Spania,
ce însuma inițial 5.8 miliarde
mărci, a ajuns la 6,2 miliarde
mărci. Producerea și punerea in
funcțiune a acestui proiect, care
întimpină critici tot mai puternice
în rindul opiniei publice, va cos
ta 50 miliarde mărci.

ț
ț
î
ț

ț
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R.F.G.: Demonstrații de protest împotriva
organizațiilor de extremă dreaptă
BONN 14 (Agerpres). — în R.F.G.
se intensifică acțiunile de protest ale
sectoarelor largi ale opiniei publice
împotriva activității partidelor și
grupărilor neonaziste. Astfel, în orașul Munchen a avut loc un mare
miting de protest împotriva organi
zării de către Partidul Republican
de extremă dreapta a unei adunări
electorale în vederea alegerilor pen
tru Parlamentul (vest-) European.
Peste 7 000 de persoane, membri ai
organizațiilor antifasciste, repre
zentanți ai „Tinerilor socialiști", ai

sindicatelor și mișcărilor pentru
pace, au cerut să se pună capăt pro
pagandei neonaziste. Demonstrații
ale organizațiilor antifasciste s-au
desfășurat și în orașul Hanovra,
participanții pronunțindu-se împo
triva activității electorale a Uniunii
Populare Germane, partid de orien
tare neonazistă, pentru realizarea
unității de acțiune a tuturor forțelor
progresiste împotriva reînvierii neonazismului. Poliția a intervenit în
ambele orașe împotriva demonstran
ților, operînd arestări.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL
CENTENARULUI EMINESCU
în diverse orașe din lume se desfășoară în aceste zile festivități dedi
cate memoriei marelui poet român Mihai Eminescu, de la a cărui stin
gere din viață se împlinesc 100 de ani. Motivația comună a tuturor aces
tor manifestări omagiale constă în perenitatea operei eminesciene, în
locul ei important in literatura română și universală.

MOSCOVA 14 (Agerpres). —
N. Chilie transmite : La Casa de
cultură a Întreprinderii de rul
menți nr. 1 din Moscova — mem
brii colectiv al Asociației de Prie
tenie Sovieto-Română (A.P.S.R.)
— a avut loc miercuri o manifes
tare cultural-artistică. Cu acest
prilej a fost deschisă expoziția de
fotografii
„Mihai
Eminescu :
1850—1889“. Au fost evocate viața
Si opera marelui poet, relevindu-se
filozofia sa profund umanistă,
tezaurul de inestimabilă valoare al
creației eminesciene.
S-au evidențiat marea actualitate
a acesteia, interesul . larg existent
in U.R.S.S., ca și in numeroase
alte țări ale lumii, situate pe toate
continentele, față de opera mare
lui poet român.
In continuare a fost prezentat
filmul documentar „Mihai Emi
nescu".
A urmat un program artistic,
care a inclus recitarea unor poeme
eminesciene de către studenți de
la secția de limbă si literatură
română a Universității de stat
M. Lomonosov din Moscova si in
terpretarea unor piese muzicale
reprezentative din creația cultă
românească.
Au participat membri ai condu
cerii Uniunii Asociațiilor Sovietice
de Prietenie cu Străinătatea, ai
conducerii centrale a A.P.S.R., re
prezentanți ai M.A.E. și ai Uniunii
Scriitorilor din U.R.S.S., ai condu
cerii întreprinderii și oameni ai
muncii din această mare uzină,
cadre didactice universitare, stu
denți, ziariști. A luat parte, de
asemenea, o delegație a Uniunii
Scriitorilor din țara noastră, aflată
in ' Uniunea Sovietică cu ocazia
centenarului Eminescu. A fost
prezent ambasadorul țării noastre
la Moscova, Ion Bucur.
Manifestarea dedicată poetului
național român s-a bucurat de un
deosebit succes.
LIMA. — în sala de spectacole
„Pacifico" din Lima a fost organi
zată o festivitate omagială.
Bate despre creația eminesciană
au fost prezentate de profesorul
Luis Hernan Ramirez de la Univer
sitatea „San Marcos" din Lima. Au
fost recitate poezii de Eminescu,
inclusiv poezia „Ce-ți doresc eu
ție, dulce Românie", in limba ro
mână.

Totodată, a fost proiectat un
film documentar românesc privind
succesele obținute in ultimele de
cenii de România in toate dome
niile de activitate.

ULAN BATOR. — în aula Uni
versității din Ulan Bator a avut loc
o manifestare culturală.
Pe un fond muzical, au fost
recitate poezii din lirica eminescia
nă in limbile română și mongolă.
Cu acest prilej au fost organi
zate o expoziție de fotografii dedi
cată evenimentului și o expoziție
de carte din literatura română.
Au participat B. Dorj, rectorul
Universității, I. Biligsaihan, deca
nul facultății de filologie, cadre
didactice, studenți.
ALGER. — Cotidianul „El Moudjahid", avind cel mai mare tiraj
din Algeria,' a consacrat o pagină
vieții și operei marelui nostru poet
național. Sint prezentate date bio
grafice, analize literare și aprecieri
elogioase despre creația eminescia
nă, despre caracterul național și
universal al acesteia, inserîndu-se.
totodată, fragmente din opera
nemuritoare a poetului.
LONDRA. — Sub egida Asocia
ției de prietenie Marea Britanie —
România, in capitala britanică a
avut loc o manifestare culturală.
Referatele și conferințele prezen
tate au evidențiat valoarea și lo
cul operei eminesciene in cadrul
literaturii române și universale.
Au fost recitate versuri reprezenta
tive traduse in limba engleză și a
fost prezentat un film documentar
despre viața și activitatea Lucea
fărului poeziei românești. De ase
menea, a fost inaugurată o expo
ziție documentară de fotografii.

BUDAPESTA. — Uniunea Scri
itorilor din Ungaria și Radiodifu
ziunea ungară au organizat o sea
ră culturală la Clubul Kossuth din
Budapesta.
Istoricul literar Pal Rez a vorbit
despre viața și opera marelui poet,
iar actori unguri au recitat poezii
din creația eminesciană, traduse in
limba maghiară.
Au participat președintele Uniu
nii Scriitorilor din Ungaria, Tibor
Cseres, alți reprezentanți ai uniunii
și Radiodifuziunii ungare.
(Agerpres)

astfel, modul în care regimul de la
Pretoria a înțeles să aplice preve
derile cu privire la retragerea for
țelor militare din Namibia. Deși
planul O.N.U. stipula ca trupele
sud-africane, evaluate la circa
100 000 de oameni, să fie reduse in
decurs de șase săptămini la 12 000,
iar peste alte două la 8 000, R.S.A.
a folosit drept pretext
tensiunea
creată la începutul lui aprilie — din
propria vină 1 — pentru a tergiversa
îndeplinirea obligațiilor ce-i reve
neau. Retragerea a început abia la
sfirșitul lunii mai. Ea se desfășoară
într-o atmosferă învăluită in secret,
fără a fi publicate date cu privire
la numărul efectivelor readuse pe
teritoriul R.S.A. și fără a se res
pecta angajamentul asumat în mo
mentul declanșării operațiunii de a
o încheia in primele zile ale lui iu
nie. Paralel cu aceste acțiuni, con
trare calendarului stabilit de planul
O.N.U., guvernul de la Pretoria a
făcut tot ce i-a stat in putință pen
tru a lăsa în Namibia „elementele
de ordine“ care să-i slujească inte
resele. Așa-numita „forță teritorială
a Africii de sud-vest“ (S.W.A.T.F.)
— armată locală creată de R.S.A. in
1980 — nu a fost complet demobi
lizată, iar unitățile „Koevoet", care
și-atț ciștigat o tristă faimă prin
represiunile declanșate împotriva
mișcării de gherilă, au fost incor
porate în poliție, ceea ce a trezit o
vie nemulțumire în rindul populației
locale. în semn de protest, tineretul
studios a declanșat O grevă în re
giunile de nord ale Namibiei, iar
Partidul Democrat-Creștin namibian
a trimis o scrisoare administratoru
lui general al Namibiei, Louis de
Pienaar, cerind retragerea imediată
a elementelor „Koevoet" din poliția
Africii de sud-vest.
O vie nemulțumire a provocat și
atitudinea R.S.A. în problema repa
trierii refugiaților namibieni. Deși
acțiunea respectivă trebuia să în
ceapă pe 15 mai, ea a fost mereu

BONN 14 (Agerpres). — La Bonn
a fost difuzat un comunicat de pre
să — convenit de cele două părți —
privind vizita oficială în R.F. Ger
mania a lui Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Sovietului Suprem al
U.R.S.S. Se amintește că la înche
ierea convorbirilor oficiale, condu
cătorul sovietic și cancelarul vestgerman au semnat Declarația co
mună. Au fost semnate și alte do
cumente vizind extinderea colabo
rării dintre cele două țări pe plan
economic, tehnico-științific, cultural
și in alte sfere de activitate.

întrevederi polono-franceze
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La
Varșovia a avut loc, miercuri, o pri
mă rundă de convorbiri intre Woj
ciech Jaruzelski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, și
Francois Mitterrand, președintele
Franței, sosit intr-o vizită oficială
în capitala poloneză.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demersuri diplomatice
egiptene ® Noi elemente
de încordare în Liban

HELSINKI 14 (Agerpres). — VIceprim-ministrul și ministrul de ex
terne al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, care efectuează o vizită în Fin
landa, a fost primit de președinte
le Finlandei, Mauno Koivisto, căruia
i-a transmis un mesaj din partea
președintelui Hosni Mubarak. în
convorbirile pe care Eșmat Abdel
Meguid le-a avut cu ministrul afa
cerilor externe al Finlandei, Pertti
Paasio, au fost abordate probleme
ale relațiilor bilaterale și o serie de
aspecte de politică internațională.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au atacat
miercuri cu bombe și rachete car
tierele rezidențiale din localitatea
Beshamoun, situată Ia 13 kilometri
sud-est de Beirut — a anunțat pos
tul de radio Beirut, citat de agen
țiile KUNA și IRNA. Acțiuni
le aviației israeliene — remarcă ob
servatorii — complică situația din
regiunea capitalei libaneze, unde, în
dimineața aceleiași zile, s-au înre
gistrat din nou bombardamente de
artilerie asupra porturilor aflate sub
blocadă — Jounieh și Jbeil.

n

consacrată, între altele, discutării
rolului acestei agenții specializate
in anii '90. în cursul dezbaterilor,
delegații au subliniat necesitatea
x 11 S/ih A. V \
îmbunătățirii coordonării progral( jfdi
' melor de asistență tehnică, a creș
terii asistenței pentru dezvoltare,
descentralizării administrației și
utilizării experților și resurselor
locale.
ÎNTÎLNIRE
LA
CIUDAD
DE
ACREDITARE. Președintele Re- •
PANAMA. Comisia ministerială
publicii Sierra Leone, generalPROBLEMA CIPRIOTA. Purtă
specială a Organizației Statelor
maior Joseph Saidu Momoh, l-a
torul de cuvînt al secretarului ge
Americane, avind misiunea de a
primit pe Petru Despot, care și-a
neral al O.N.U, a anunțat, la sediul
sprijini eforturile in direcția reali
prezentat scrisorile de acreditare
organizației internaționale de la
zării reconcilierii naționale in Pa
în calitate de ambasador extraor
New York, că, in perioada 28—29
nama, a avut o întîlnire la Ciudad
dinar și plenipotențiar al Republi
iunie, .vor avea loc întrevederi ale
de Panama cu o delegație a Forțe
cii Socialiste România în Sierra
lui Javier Perez de Cuellar cu pre
lor de Apărare panameze, condusă
Leone.
ședintele Republicii Cipru, Ghiorde generalul Manuel Antonio No
ghios Vassiliou, și cu liderul .co
riega — transmite agenția Prensa
CONGRES, Luind cuvîntul la
munității
turco-cipriote,
Rauf
Latina. Au fost abordate probleme
deschiderea Congresului educaDenktaș. In cadrul intilnirilor de
privind evoluția situației djn Pa
ției și cu prilejul Zilei înla New York urmează să fie exa
nama și căile de normalizare a si
vățătorului, Erich Honecker, seminat, împreună cu secretarul ge
tuației politice interne. Forțele de
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
neral al O.N.U., progresul realizat
Apărare panameze au făcut cunos
președintele Consiliului de Stat al
pe calea reglementării problemei
cut că nu poate avea loc o norma
R. D. Germane, a spus că dreptul
cipriote.
lizare a situației pină ce nu vor
la învățătură, asemenea dreptului
fi ridicate sancțiunile economice
la muncă sînt pe deplin respectate
ACCIDENT MARITIM. Un trauși presiunile politice exercitate de
in R. D. Germană, ținind de na
S.U.A.
la adresa Republicii Pa
ler scoțian care se afla in zona
tura însăși a societății socialiste.
nama.
insulelor Shetland și Orkney, din
Libertatea și umanismul — a spus
Atlanticul de Nord, s-a scufundat
vorbitorul, după cum transmite aSESIUNEA P.N.U.D. La New
marți, după ce s-a lovit de o stîngenția A.D.N. — rămîn simple cu
York continuă lucrările sesiunii
că subacvatică, Un marinar și-a
vinte acolo unde ele lipsesc, unde
anuale a Consiliului de administra
pierdut viața, Iar alți patru sint
bogății devin tot mai bogați, iar
ție al Programului Națiunilor Uni
dați dispăruți.
te pentru Dezvoltare (P.N.U.D.),
săracii tot mai săraci.
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Pași înainte, dar și piedici artificial create
în calea spre independența Namibiei
După incidentele singeroase de la
Începutul lunii aprilie și perioada de
tensiune care le-a urmat, situația
din Namibia a intrat intr-o fază
nouă — cea a relansării planului
O.N.U. cu privire la proclamarea
independenței acestei ultime redute
a colonialismului de pe continentul
african. Ca urmare a înțelegerilor
convenite, trupele sud-africane au
început, potrivit relatărilor agențiilor
de presă, să părăsească teritoriul, iar
zeci de mii de namibieni reîugiați
în Angola, Botswana și Zambia se
pregătesc să se reîntoarcă în patrie.
Acțiunea de repatriere — una dintre
cele mai importante etape ale apli
cării rezoluției Consiliului de Secu
ritate— a debutat de fapt la 12 iunie.
Refugiații vor sosi prin intermediul
unui pod aerian. Se estimează că În
treaga operațiune va dura citeva
săptămîni și va costa circa 70 mili
oane de dolari.
Cele două operațiuni — plecarea
ocupanților și reîntoarcerea refugia
telor — au o semnificație deosebită
pentru poporul namibian, care, după
105 ani de dominație străină, se
apropie de momentul mult așteptat
ai dobîndirii independenței. Ele sint
menite să creeze un cadru corespun
zător exprimării
libere a voinței
namibienilor, știut fiind că la 1 iu
lie va incepe campania electorală in
vederea alegerilor de la 1 noiembrie,
care vor desemna Adunarea Consti
tuantă a Namibiei.
Numeroși observatori politici sint
însă de părere că situația din Na
mibia continuă să fie deosebit de
complexă și că drumul pină la pro
clamarea independenței va fi pre
sărat încă cu serioase obstacole.
Aceasta deoarece R.S A. — care poar
tă răspunderea gravelor incidente de
acum două luni — nu a renunțat la
planurile sale de dominație asupra
teritoriului vecin, recurgînd la un
întreg evantai de manevre și sub
terfugii pentru a-și atinge scopul
propus. îndreptățite critici a stîrnit,

la încheierea
convorbirilor oficiale
sovieto-vest-germane

amînată, autoritățile sud-africane
tergiversind declararea unei amnistii
generale și abrogarea legiuirilor cu
caracter rasist. în cursul negocieri
lor purtate cu reprezentanții O.N.U.,
Pretoria a pus numeroase condiții,
menite să salvgardeze, măcar in
parte, rînduielile create în cursul
dominației sale și mai ales să în
grădească libertatea de mișcare a
celor ce vor reveni in patrie. în
contrast cu aceste încercări de a
bloca procesul repatrierii, atit O.N.U.,
cit și autoritățile din țările pe teri
toriul cărora se află refugiați nami
bieni au depus eforturi susținute in
vederea minuțioasei sale pregătiri,
stabilind punctele de plecare și de
primire, luind măsuri ca podul ae
rian care va transporta peste 60 000
de persoane să funcționeze in bune
condiții. Pentru a garanta secu
ritatea noilor sosiți și in gene
ral pentru a asigura supraveghe
rea aplicării rezoluției Consiliului
de Securitate, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, a propus sporirea, cu înce
pere de la 15 iunie, a numărului
poliției civile
din cadrul forțelor
Națiunilor Unite — de la 500 la
1000.
Pe acest fundal, administratorul
general sud-african al Namibiei a
anunțat la 6 iunie proclamarea mult
așteptatei amnistii generale și anu
larea reglementărilor rasiste. Fără
îndoială, această decizie are o im
portanță deosebită pentru evoluția
ulterioară a situației din Namibia.
Ea creează premisele necesare ex
primării libere a voinței întregului
popor namibian. ridicind opreliștile
din
calea
întoarcerii
refugia
ților, a conducerii S.W.A.P.O. Ca
urmare a contextului nou creat, la
9 iunie a sosit, pe cale terestră, pri
mul grup de refugiați din Angola,
iar citeva zile mai tîrziu a intrat în
funcțiune podul aerian. în ziua de
12 iunie, pe aeroportul din Wind
hoek, primii veniți — un grup din

Zambia — au fost întîmpinați cu
căldură de locuitori ai capitalei, care
purtau lozinci ca : „Bine ați venit
acasă bravi luptători ai S.W.A.P.O.!“,
„Vrem o Namibie independentă !“,
„Bine ați venit, tovarăși !“. Noii so
siți vor locui timp de cel mult o
săptămină în tabere supravegheate
de forțele O.N.U., după care se vor
stabili in vechile lor locuri de re
ședință.
Exprimindu-și satisfacția pentru
pașii intreprinși pe calea realizării
planului O.N.U., forțele patriotice
din Namibia continuă in același timp
să avertizeze asupra primejdiilor
care amenință înfăptuirea aspirați
ilor de libertate ale poporului namibian. într-o declarația făcută zilele
trecute
la
Lusaka,
secretarul
pentru problemele de informa-'
ții al S.W.A.P.O., Hidipio Hamutenya, a relevat că repetate aminări ale promulgării amnistiei ge
nerale și ale abolirii legislației
rasiste au un caracter deliberat,
urmărind să întirzie întoarcerea
exilaților namibieni și începerea
campaniei electorale a S.W.A.P.O.
Critici vehemente la adresa R.S.A.
au fost formulate și de țările afri
cane. La încheierea vizitei sale la
Windhoek, secretarul general ad
junct al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), Yilma Tadesse, a ce
rut Pretoriei să creeze o atmosferă
propice organizării unor alegeri li
bere, anunțînd, totodată, că organi
zația va trimite în Namibia un grup
propriu de observatori, intr-un in
terval de trei săptămîni.
Ultimele evoluții confirmă că săptăminile următoare vor constitui o
perioadă decisivă pentru traducerea
în viață a planului O.N.U. cu pri
vire la independența ultimei colonii
din Africa, pentru stingerea foca
rului de tensiune din sud-vestul
acestui continent

Nicolae N. LUPU

ARGENTINA. Acceptarea
propunerii de a se anticipa
transferul
puterii
noilor
autorități
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Buenos
Aires, președintele ales al Argenti
nei, Carlos Saul Menem, și-a ma
nifestat dispoziția de a răspunde fa
vorabil la inițiativa actualului șef
al statului, Raul Alfonsin, de a se
efectua transferul puterii către noi
le autorități la 30 iunie a.c. — re
latează agențiile Efe și Prensa La
tina. Vorbind la o conferință de pre
să, la încheierea unei reuniuni cu
principalii săi consilieri, Carlos Saul
Menem a arătat că pentru concre■tizarea transferului puterii este ne
cesar un angajament public din
partea actualelor autorități guverna
mentale. în sensul de a se respec
ta, aproba și adopta de către foru
rile competente proiectele de legi
pe care le propune noul guvern ar
gentinian. El a precizat că aceste
legi au caracter esențial economic
și vor fi înaintate congresului
(parlamentul) imediat după transfe
rul puterii executive argentiniene în
mina noilor autorități.
într-o declarație făcută la Buenos
Aires, secretarul general al Parti
dului Comunist din Argentina, Pa
tricio Echegaray, s-a pronunțat pen
tru o schimbare în actuala politică
social-economică a țării — transmi
te agenția Prensa Latina.

Proporțiile dramatice
ale mortalității
infantile
PARIS 14 (Agerpres). — Revista
Națiunilor Unite „Forum du Developpement" relevă că anual în lume
mor circa 14 milioane de copii inainte de p fi împlinit virsta de cinci
ani. în majoritatea țărilor sărace,
mortalitatea infantilă depășește 50
la sută din ansamblul numărului
morților.
Cauzele imediate ale mortalității
infantile sînt malnutriția și mala
diile. flageluri ce ar putea fi com
bătute cu ajutorul unei mici părți
din sumele uriașe cheltuite pentru
înarmări.

PERICOLE PENTRU SĂNĂTATEA PLANETEI
Poluarea radioactivă a apelor oceanice
din jurul Okinawei
Profundă îngrijorare în Japonia, generată de implicațiile
„pierderii*1 unei bombe americane cu hidrogen
TOKIO 14 (Agerpres). — O serie
de organizații progresiste pacifiste
din Japonia, printre care se numă
ră Consiliul nipon pentru interzice
rea armamentelor atomice și cu hi
drogen, au înaintat Statelor Unite
o declarație de protest în legătură
cu incidentul petrecut în urmă cu
24 de ani in apropierea coastelor Ja
poniei, in cursul căruia forțele na
vale americane au pierdut in adincuri
o bombă cu hidrogen de o megato-

nă. Bomba se află și în prezent la
adincime în apropierea Okinawei.
Declarația subliniază faptul că opi
nia publică democratică din Japonia
cere retragerea imediată de pe te
ritoriul țârii a tuturor forțelor și
unităților armate americane purtă
toare de armamente nucleare. în același timp se cere S.U.A. să acțio
neze in vederea depistării bombei,
ridicării acesteia la suprafață și luă
rii tuturor măsurilor in vederea preîntimpinării poluării mediului marin.

Concluziile unor oceanologi
Un studiu întocmit de un grup de
chimiști oceanologi asupra poluării
cu material radioactiv a largului
coastelor Okinawei — scrie Buletinul
de presă „Japan Press Weekly" —re
levă că declarațiile făcute de repre
zentanții Administrației americane,
potrivit cărora bomba cu hidrogen
„pierdută" in mare in 1965 nu are nici
un efect asupra mediului înconjură
tor, sint lipsite de orice bază științi
fică. Declarațiile părții americane sînt
suspectate de intenția de a încerca să
scape de răspundere pentru acciden
tul respectiv. Documentul arată că
cea mai mare parte a plutoniului se
află in stare dizolvată și că, după ce
acesta se precipită, se poate dizolva
din nou. Această concluzie este in
contradicție cu declarațiile Adminis
trației S.U.A., potrivit cărora mate
rialele nucleare dizolvate se depun
rapid pe fundul mării și nu exercită
nici o influență asupra mediului în
conjurător.
Studiul întreprins de oameni de
știință, care a fost început în 1987 ca
un program cu o durată de trei ani,
arată că densitatea cea mai mare de
plutoniu a fost înregistrată la o adin
cime de 300—800 metri sub nivelul

mării, ceea ce demonstrează ci plu
toniu! o dată dizolvat in apa mării
nu se depune ușor.
T. Nakanishi. conferențiar la Uni
versitatea din Kanazawa, care a par
ticipat la măsurători, a declarat :
„Cercetări recente, care includ și
acest caz, vin să infirme ideea accep
tată inițial, potrivit căreia plutoniul
se precipită ușor. Faptul că plutoniul
depus poate să se dizolve din nou in
dică pericolul ca materialele nucleare
să fie răspindite pe o rază mare de
către curenții oceanici".
Filiala din Okinawa a Asociației
oamenilor de știință japonezi a adop
tat, in cursul recentei sale adunări
generale, o rezoluție specială in le
gătură cu accidentul din 1965. Docu
mentul critică in mod sever forțele
militare ale S.U.A. pentru faptul că
au neglijat să recupereze bomba cu
hidrogen „scăpată" in mare și pentru
că nu au luat măsuri de prevenire a
contaminării mediului înconjurător.
Sint criticate, totodată, declarațiile
Administrației S.U.A., care urmăresc
să liniștească opinia publică din Ja
ponia, după tăinuirea accidentului
timp de 24 de ani.
(Agerpres)

Deșeuri toxice depozitate de companii italiene
periclitează viața a mii de nigerieni
LAGOS 14 (Agerpres). — Șeful
Direcției pentru protecția mediului
din Nigeria, Evans Aina, s-a refe
rit la diferendul cu companiile in
dustriale italiene care, acum un an,
au îngropat ilegal in împrejurimile
orașului Koko o cantitate de 4 000
tone de deșeuri toxice și radioac
tive. Deși o parte din deșeuri au
fost reexpediate în Italia, cantita

tea rămasă continuă să prezinte un
pericol major pentru mediul încon
jurător și să pericliteze viața locui
torilor. In condițiile climatului afri
can, a spus oficialitatea nigeriană,
există in permanență pericolul unor
explozii. Norul toxic al unei ase
menea explozii ar periclita viața ce
lor 5 000 de locuitori al orașului.

20 milioane tone reziduuri industriale
deversate anual în Oceanul Indian
PORT LOUIS 14 (Agerpres). —
Potrivit datelor oficiale publicate la
Port Louis (capitala statului Mauricius), în Oceanul Indian se dever
sează anual 20 de milioane de tone
de reziduuri industriale.
Daunele
cele mai mari le produc mediului
din zonă întreprinderile producă
toare de pesticide, curenții marini
purtind substanțele toxice în dife
rite zone ale oceanului.
Raportul semnalează, de aseme-

nea. Intensificarea procesului de
distrugere a celebrelor lagune din
Mauricius de unde societățile de
construcții excavează anual canti
tăți foarte mari de nisip fin. Drept
urmare, intacți au rămas doar 150
de kilometri pătrați de recife și co
rali. Raportul semnalează că modificările ecologice pun în pericol
existența unui număr de 70 000 de
pescari, precum și viitorul indus
triei turistice.

SIMPLE PALEATIVE
La Madrid s-a desfășurat, zilele
trecute, reuniunea anuală a repre
zentanților principalelor bănci in
ternaționale, avind ca obiectiv
examinarea problemelor economi
ce, monetare și financiare mai im
portante ale momentului, tn ultimii
ani, in mod firesc, datoria externă a
țărilor în curs de dezvoltare a ocu
pat un loc central în ansamblul
dezbaterilor acestui gen de reuniuni,
așa cum s-a întimplat și de data
aceasta, pentru că, din păcate, de
parte de a se întrezări un început
de soluționare, povara acestei dato
rii devine, pe zi ce trece, tot mai
strivitoare. Lucrările reuniunii au
fost inaugurate printr-o cuvintare
a ministrului de finanțe al S.U.A.,
Nicholas Brady, care a profitat de
ocazie pentru a face o pledoarie in
favoarea planului ce-i poartă nu
mele, prezentat ca „o nouă strate
gie în vederea reducerii datoriei
externe, in contextul unor solide
programe economice".
Lansat la 10 martie de către mi
nistrul american, planul prevede, in
principal, ca băncile comerciale să
reducă, „pe o bază voluntară", cu
pină la 20 la sută, datoriile unui nu
măr de 39 de țări ale lumii a treia,
concomitent cu acordarea de noi
credite de către Fondul Monetar In
ternațional (F.M.I.) și Banca Mon
dială (B.I.R.D.), destinate achitării
restului datoriei sau serviciului acesteia, precum și înfăptuirii „re
formelor economice necesare". Atră
gător, la prima vedere, prin atenua
rea, măcar parțială, a imenselor
obligații financiare cărora le au de
făcut față țările in curs de dezvol
tare — ca urmare a condițiilor
oneroase ce le-au fost impuse, in
primul rînd dobinzile cămătărești
— planul a stirnit, la o cercetare
mai atentă, numeroase critici din
partea celor vizați, fiind cel mult
apreciat ca un simplu paleativ.
în mod deosebit, s-a obiectat că
rețeta propusă nu are în vedere o
abordare globală, potrivit unor cri
terii unice, așa cum ar fi logic, ci
o reglementare pe bază individuală,
„de la caz la caz", ceea ce înseamnă
aplicarea unor tratamente diferen
țiate, creindu-se, astfel, posibilita
tea impunerii cu mai mare ușurință
de către băncile respective, ca și de
către organismele financiare inter
naționale amintite, a „recomandări
lor" și „ajustărilor" preconizate
pentru „redresarea economică". „Ajustări" îndreptate, cu precădere,
așa cum indică experiența de pină
acum, spre stimularea sectorului
particular, paralel cu sporirea pro
ducției de materii prime destinate
exportului, ceea ce echivalează cu
o încălcare a atributelor suverane
ale statelor debitoare, cu un flagrant
amestec în treburile lor interne.
Realitățile arată că programele de
„reforme", impuse de F.M.I. si
B.I.R.D. țărilor în curs de dezvol
tare. fără a se ține seama de con
dițiile concrete locale, au un carac
ter destabilizator, se soldează cu
urmări negative asupra majorității
populației din țările respective, provocînd adesea fenomene de declin
economic și social,

Insistențele asupra unor soluțio
nări (condiționate .’) de natură pur
financiară a problemei datoriilor
externe, ignorind natura politică a
acestei probleme, au, mai presus de
toate, potrivit multor economiști ai
lumii a treia, și un alt substrat. Este
cunoscut că, datorită escaladei dobinzilor (care, uneori, au atins ni
velul fabulos de 20 la sută sau chiar
mai mult), un șir de țări au plătit
numai sub forma serviciului dato
riei sume întrecind cuantumul cre
ditelor acordate. Un singur și edifi
cator exemplu : din Mexic au fost
transferați, în afară, în ultimul de
ceniu, peste 110 miliarde dolari,
cifră superioară actualei datorii ex
terne a țării. Și. reversul medaliei :
numai in ultimii trei ani, prin prac
ticarea unor rate înalte ale dobinzilor S.U.A. au atras din alte țări
circa 100 miliarde dolari. Prac
tic, creditele au devenit pentru
marile bănci o adevărată „găină
cu ouă de aur", la care nu
vor și nu au interesul să re
nunțe. Iată de ce, scopul urmărit
printr-o reducere, oricum insufi
cientă (secretarul general al O.N.U.
recomanda o reducere de cel puțin
40—45 la sută în vederea unei re
activări a creșterii economice a ță
rilor in curs de dezvoltare) a da
toriei externe, este, în fond, prote
jarea unui asemenea izvor, aparent
nesecat de profituri, „Căina" cu ne
prețuitele ei „ouă" trebuie — nu-i
așa ? — să fie menținută in viață.
Cu atit mai îndreptățite apar, de
aceea, rezervele, criticile și obiec
țiile cu care sint intimpinate proiec
tele țintind, in ultimă instanță, la
perpetuarea unei modalități sigure
de jecmănire in continuare a țărilor
debitoare.
Numai că acei ce-și jac astfel de
calcule egoiste se situează pe o po
ziție dăunătoare, pină la urmă, și
propriului interes. Considerîndu-l,
in cel mai bun caz, ca „o manevră
tactică" și nimic mai mult, pre
ședintele Colegiului național al economiștilor mexicani, Angel Ace
ves Salcedo, s-a simțit dator să
compare „planul Brady" cu un „su
perb avion cu reacție căruia ii lip
sesc însă roțile" și să atragă atenția
că problema datoriei externe nu
poate fi abordată numai sub as
pect financiar, că ea a devenit o
reală problemă politică, economică,
socială, impunînd o reglementare
globală, justă și echitabilă. Pentru
a sublinia cit de urgentă și necesa
ră este o asemenea reglementare,
inclusiv pentru țările dezvoltate,
comisarul C.E.E. pentru relațiile cu
America Latină, spaniolul Abel
Matutes, reluind, printr-o coinci
dență, aceeași figură de stil, se în
treba „care e folosul să călăto
rești cu o aeronavă de clasa I,
dacă la clasa. a Il-a se află
depusă o bombă ?“ — bom ba da
toriei externe, firește. O întreba
re simplă, al cărei tilc ar trebui cit
mai grabnic înțeles, inclusiv
în
propriul folos, de cei cărora le-a
fost adresată.
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