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: REPUBLICA-

Prezență activă în marea operă creatoare pe care o înfăptuiește poporul român sub con
ducerea partidului, părtaș la toate succesele obținute în construcția României socialiste, tine
retul petriei a primit cu deosebită însuflețire întrecerea declanșată în întreaga țară pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1969, pentru întîmpinarea cu noi și impor
tante succese a celei de a 25-a aniversări a Eliberării și a Congresului al X-!ea al Partidului.

Dînd glas sentimentelor ce animă tineretul, dorinței salo de a fi totdeauna la înălțimea în
crederii și grijii ce i le acordă partidul și poporul, participanfii la conferințele organizațiilor 
județene Prahova și Teleorman ale U.T.C. au hotcrît să adreseze organizațiilor județene 
U.T.C., uteciștilor, tuturor tinerilor de la orașe și sale, chemarea de a-și stabili angajamente 
concrete, de a-și preciza obiectiva și măsuri care să mobilizeze tineretul la o participare 
mai activă în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața unităților din industrie și agricultură, la 
dezvoltarea economiei naționale, pentru a face ca organizația U.T.C. să se înscrie cu o contri
buție de prestigiu, demnă de morile sale răspunderi, în întrecerea ce se desfășoară între or
ganizațiile județene ale partidului.

Publicăm mai jos textul celor două chemări.

( patria tinereții
• noastre

Sărbătorim, eu inima plină de 
bucurie, împlinirea a 21 de ani 
de la nașterea republicii, stră
lucită victorie în îndelungata 
luptă a poporului nostru pentru 
libertate, democrație și progres 
social. Făurirea republicii — pa
tria tinereții, izbînzilor și visuri
lor noastre — a însemnat înfăp
tuirea năzuinței fierbinți a po
porului român de a fi singurul 
stăpîn al destinelor sale, de a 
se afirma, cu deplinătatea ca
pacităților lui creatoare, în rin- 
dul popoarelor libere ale lumii.

Fila nouă, înscrisă acum 21 de 
ani în istoria patriei, atestă as
tăzi, cu uriașa forță probatoa
re a faptelor, adevărul de 
necontestat că socialismul — 
creație conștientă a maselor 
conduse de Partidul Comunist 
Român — a ridicat țara noastră 
pe culmi fără precedent. Româ
nia înfățișîndu-se, în peisajul ci
vilizației moderne, ca o țară 
prosperă, _ cu o economie vi
guroasă și o cultură înfloritoa
re, bucurîndu-se de un înalt 
prestigiu internațional.

în aceștia21 de ani, pe aceste 
21 de treprâ sculptate în timp 
spre un nou viitor, poporul ro
mân a înfăptuit transformări 
profunde în viața economică și 
în structura socială a țării, a 
realizat victoria definitivă a so
cialismului în România, a crea’ 
condițiile pentru afirmarea din 
plin a ființei naționale, pentru 
dezvoltarea și înflorirea multi
laterală a națiunii noastre so
cialiste. Au fost ani denși, bo- 
găti în satisfacții și împliniri, 
ani dinamici, fertili, pătrunși de 
gînduri înțelepte și de visuri 
înaripate transformate în faptă, 
ani de muncă încordată, de 
bucurii și de împliniri.

Tabloul societății românești 
contemporane poartă puternic

amprenta victoriilor repurtate 
de popor, sub conducerea parti
dului, pe toate planurile exis 
tenței sale; el evocă justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, caracterul său științific, a- 
dînc ancorat în realitățile țării 
noastre, nemărginita forță și pa
siune a comuniștilor în opera e- 
dificării fericirii și bunăstării po
porului.

A fost creată și se dezvoltă 
impetuos o industrie națională 
puternică și modernă — baza 
progresului general al țării, a 
bunăstării maselor, a consolidă
rii independenței și suveranității 
naționale. Prin înfăptuirea coo
perativizării și dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii, satul românesc a pășit pe 
drumul progresului neîntrerupt. 
România a devenit o țară de 
schele, un vast șantier al crea
ției, peisajul ei milenar s-a în
nobilat prin opera milioanelor 
de constructori de la orașe și 
sate.

Pe fundamentul trainic al rea
lizărilor obținute, măsurile stabi
lite de Conferința Națională a 
P.C.R. și de plenarele Comite
tului Central al Partidului, pe 
baza indicațiilor Congresului al 
IX-lea, au deschis în fața po
porului, a patriei noastre, noi o- 
rizonturi de creație, un vast pro
gram armonios și echilibrat, 
menit să asigure avîntul gene
ral al țării, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a celor ce muncesc.

O caracteristică pregnantă a 
întregii perioade care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al

SCINTEIA

TINERETULUI
(Continuare în pag. a V-a)

Dirijorul

CHEMAREA
Conferinței organizației județene 

Prahova a Uniunii Tineretului
Comunist către toate organizațiile 

județene ale U.T.C., către întregul 
tineret al patriei noastre

Exprimînd dorința unanimă a uteciștilor, a 
întregului tineret din județul Prahova, de a 
participa activ la înfăptuirea mărețelor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria 
noastră, Conferința organizației județene a U- 
niunii Tineretului Comunist adresează tuturor 
organizațiilor județene. întregului tineret al pa
triei, o înflăcărată chemare pentru a întîmpina 
cea de a 25-a aniversare a eliberării României, 
al X-lea Congres al partidului printr-o partici
pare activă la întrecerea declanșată între orga
nizațiile județene de partid pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului de stat ne 
anul 1969, de dezvoltare a economiei naționale.

In acest scop, în lumina hotărîrilor adoptate 
de ultima plenară a Comitetului Central al 
U.T.C., organizația județeană a U.T.C. Prahova

(Continuare în pag. a V-a)

CHEMAREA
adresată de Conferința organizației 

județene Teleorman a U.T.C., 
organizațiilor județene ale Uniunii 

Tineretului Comunist, întregului 
tineret al patriei

Conferința organizației județene a Uniunii Ti
neretului Comunist Teleorman, dînd glas sen
timentelor celor peste 60 000 de tineri de pe 
aceste' străvechi meleaguri românești, devotați 
trup și suflet politicii profund patriotice a 
partidului de propășire necontenită a României 
socialiste pe calea progresului economic și so
cial, cheamă organizațiile U.T.C. județene, în
tregul tineret al țării să participe cu însufle
țire la întrecerea ce se desfășoară între organi
zațiile județene de partid.

Hotărîți să răspundem prin noi fapte de 
muncă durabile, mobilizatoare, grijii și încre
derii cu care partidul și statul nostru ne încon
joară, considerăm obiectivele planului de stat 
pe anul 1969 — cel de-al 4-lea an al cincina
lului, anul celei de-a 25-a aniversări a elibe-

(Contlnuare în pag. a V-a)

MIHAI BENIUC

U RCÎND
Carpații-mi spun : Hai, suie-te pe munte ! 
Iar Dunărea '• Scufundă-te sub unde.

Urcînd ori coborînd același sînt,
Cu rădăcini în lut, cu foi în vînt.

Aud în urmă lanțurile toate
De neamurile mele-n veac purtate.

Am în priviri strădaniile lor—
Un paradis clădit în viitor.

Copilul sînt al colțului de lume 
Cu osebite și-nfrățite nume.

Români, cu toți sîntem a țării floare, 
Zidarii dreptei așezări sub soare.

Privindu-vă, eu uit că sînt bătrîn, 
Sînt fiul nației și-al ei rămîn.

Urcînd, voi fredona ca un ecou
Al vieții noastre mîndre cîntec nou !

Gînduri 
de recuno

ștință
Ieri, în cadrul a numeroase 

adunări, cadrele didactice 
și-au exprimat satisfacția 
pentru prevederile cuprinse 
în Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri privind majorarea 
salariilor și experimentarea 
noului sistem de salarizare 
în întregul invătămînt.

(Reportajul — in pag. a V-a)

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

• Planul de producție 
de construcții-montaj al 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor a fost înde
plinit in ziua de 29 decem
brie. Cele 14 unități din 
acest sector, situate in 
București, Brașov, Cluj, 
Iași, Constanța, Craiova 
și Timișoara au executat, 
anul acesta, lucrări de con
strucții montaj Ia 150 de 
capacități de producție, 
puse în funcțiune în indus
triile metalurgică, ușoară, 
alimentară, a construcțiilor 
și materialelor de construc
ții, economia forestieră, 
precum și la 20 de obiec
tive social-culturale des
tinate învățămintului, tu
rismului, sănătății.

COmiNJE ALE mu
ORGANIZAȚII JUDEȚENE

ALE U.T.C.
Sîmbătă au avut loc conferințe 

ale unor organizații județene ale 
U.T.C., la lucrările cărora au 
participat delegații aleși în con
ferințele și adunările de dări de 
seamă și alegeri — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, țărani'coo
peratori, elevi, studenți, activiști 
și invitați din partea organizații
lor obștești.

La conferințele care au avut

loc au participat tovarășii: Floa
rea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C. la Bîstrîța-Năsăud ; Ion 
Popescu, secretar al C.C. ‘al 
U.T.C. la Botoșani; Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. la Mehedinți; Gheorghe 
Stoica — secretar al C.C. al 
U.T.C. la Prahova; Iosif Wal-

(Continuare în pag. a V-a)

DIN CRONICA ANULUI XXI

TIMPUL
ȘI GEOGRAFIA 
CREAȚIEI

Sfîrșitul fiecărui an ne trece peste pragul 
zilei în care gîndurile poporului nostru se 
îndreaptă spre iarna aceea din ce în ce mai 
îndepărtată, spre 30 Decembrie 1947, dată 
la care, proclamîndu-se Republică, România 
a dăruit tuturor fiilor săi cel mai armonios 
nume comun de familie care le-a fost dat 
să-l poarte. Cu fiecare an care a trecut, . 
numele acesta și-a sporit substanța de sem^* 
nificoții și oamenii țării s-au obișnuit s* 
vadă în el un simbol al destinului lor re
înnoit, o oglindă în care viitorul tuturor își 
dezvăluie nestingherit dimensiunile. Cu fie
care an care a trecut, însemnele noastre 
heraldice și-au redimensionat și diversificat 
contururile. Cu fiecare an care a trecut, suc
cesele noastre socialiste, înfăptuite sub con
ducerea partidului comuniștilor, au sporit 
necontenit atît în cuprindere, cit și în adîn- 
cime.

Ne apropiem de sfîrșitul celui de-al 21-lea 
an al Republicii cu încrederea Cu care pă
trund adolescenții în maturitate. Toasturile 
noastre în noaptea Anului Nou se vor rosti 
cu un plus de entuziasm și paharele pe care 
le vom ciocni vor cuprinde în cristalul lor 
transparent un plus de lumină.] Si, atunci

cînd rădăcinile entuziasmului se vor con
funda cu cele ale luminii — acolo, în zonele 
xele mai eterate ale spiritualității poporului 
nostru — vom înțelege că toate ceasurile 
lumii marchează clipa în care vechiul an își 
stinge trecerea. Si ne vom întreba, desigur, 
ce a însemnat pentru noi acest ultim an, cel 
care abia a trecut, iar răspunsul se va con
stitui de la sine într-o cronică. Si avînd în 
vedere spațiul care ni s-a acordat, această 
cronică nu va putea fi altfel decît selectivă.

Propunem, deci, o trecere în revistă a zile
lor, săptămînilor și lunilor pe care, conven
țional, le unim sub o cifră, 1968, care se 
vrea totodată și numele unui an. Va fi o 
reconstituire a celor mai importante repere 
pe care eforturile constructive din ultimele 
patru anotimpuri ale oamenilor țării le-au 
implantat în peisajul material și spiritual 
din ce în ce mai fastuos al patriei. Va fi o 
rememorare a succeselor pe substanța că
rora se va sprijini entuziasmul cu care ne 
vom rosti toasturile...
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•REPUBLICA-

Prezență activă în marea operă creatoare pe care o înfăptuiește poporul român sub con
ducerea partidului, părtaș la toate succesele obținute în construcția României socialiste, tine
retul patriei a primit cu deosebită însuflețire întrecerea declanșată în întreaga țară pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1969, pentru întâmpinarea cu noi și impor
tante succese a celei de a 25-a aniversări a Eliberării și a Congresului al X-!ea al Partidului.

Dînd glas sentimentelor ce animă tineretul, dorinței salo de a fi totdeauna la înălțimea în
crederii și grijii ce i le acordă partidul și poporul, participantă la conferințele organizațiilor 
județene Prahova și Teleorman ele U.T.C. au notărît să adreseze organizațiilor județene 
U.T.C., uteciștilor, tuturor tinerilor do la orașe și sate, chemarea de a-și stabili angajamente 
concrete, de a-și preciza obiectiva și măsuri care să mobilizeze tineretul la o participare 
mai activă în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața unităților din industrie și agricultură, la 
dezvoltarea economiei naționale, pentru a face ca organizația U.T.C. să se înscrie cu o contri
buție de prestigiu, demnă de marile sale răspunderi, în întrecerea ce se desfășoară între or
ganizațiile județene ale partidului.

Publicăm mai jos textul celor două chemări.

* patria tinereții
• noastre

Sărbătorim, cu inima plină de 
bucurie, împlinirea a 21 de ani 
de la nașterea republicii, stră
lucită victorie în îndelungata 
luptă a poporului nostru pentru 
libertate, democrație și progres 
social. Făurirea republicii — pa
tria tinereții, izbînzilor și visuri
lor noastre — a însemnat înfăp
tuirea năzuinței fierbinți a po
porului român de a fi singurul 
srăpîn al destinelor sale, de a 
se afirma, cu deplinătatea ca
pacităților lui creatoare, în rîn- 
dul popoarelor libere ale lumii.

Fila nouă, înscrisă acum 21 de 
ani în istoria patriei, atestă as- 
tăzi, cu uriașa forjă probatoa
re a faptelor, adevărul de 
necontestat că socialismul — 
creație conștientă a maselor 
conduse de Partidul Comunist 
Român — a ridicat țara noastră 
pe culmi fără precedent, Româ
nia înfătîșîndu-se, în peisajul ci
vilizației moderne, ca o țarcț 
prosperă, cu o economie vi
guroasă și o cultură înfloritoa
re, bucurîndu-se de un înalt 
prestigiu internațional.

în acești ,21 de ani, pe aceste 
21 de trepfe sculptate în timp 
spre un nou viitor, poporul ro
mân a înfăptuit transformări 
profunde în viața economică și 
în structura socială a țării, a 
realizat victoria definitivă a so
cialismului în România, a creu< 
condițiile pentru afirmarea din 
plin a ființei naționale, pentru 
dezvoltarea și înflorirea multi
laterală a națiunii noastre so
cialiste. Au fost ani denși, bo- 
gați în satisfacții și împliniri, 
ani dinamici, fertili, pătrunși de 
gînduri înțelepte și de visuri 
înaripate transformate în faptă, 
ani de muncă încordată, de 
bucurii și de împliniri.

Tabloul societății românești 
contemporane poartă puternic

amprenta victoriilor repurtate 
de popor, sub conducerea parti
dului, pe toate planurile exis 
tenței sale ; el evocă justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, caracterul său științific, a- 
dînc ancorat în realitățile țării 
noastre, nemărginita forță și pa« 
siune a comuniștilor în opera e- 
dificării fericirii și bunăstării po
porului.

A fost creată și se dezvoltă 
impetuos o industrie națională 
puternică și modernă — bazo 
progresului general al țării, a 
bunăstării maselor, a consolidă
rii independenței și suveranității 
naționale. Prin înfăptuirea coo
perativizării și dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii, satul românesc a pășit pe 
drumul progresului neîntrerupt. 
România a devenit o țară de 
schele, un vast șantier al crea
ției, peisajul ei milenar s-a în
nobilat prin opera milioanelor 
de constructori de la orașe și 
sate.

Pe fundamentul trainic al rea
lizărilor obținute, măsurile stabi
lite de Conferința Națională a 
P.C.R. și de plenarele Comite
tului Central al Partidului, pe 
baza indicațiilor Congresului al 
IX-lea, au deschis în fața po
porului, a patriei noastre, noi o- 
rizonturi de creație, un vast pro
gram armonios și echilibrat, 
menit să asigure avîntul gene
ral al țării, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a celor ce muncesc.

O caracteristică pregnantă a 
întregii perioade care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al
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Dirijorul

CHEMAREA CHEMAREA

MIHAI BENIUC

U R C î N D
Gînduri 

de recuno
Carpații-mi spun : Hai, suie-te pe munte ! 
Iar Dunărea : Scufundă-te sub unde.

Urcînd ori coborînd același sînt,
Cu rădăcini în lut, cu foi în vînt.

Aud în urmă lanțurile toate
De neămurile mele-n veac purtate.

Am în priviri strădaniile lor—
Un paradis clădit în viitor.

Copilul sînt al colțului de lume 
Cu osebite și-nfrățite nume.

Români, cu toți sîntem a țării floare, 
Zidarii dreptei așezări sub soare.

Privindu-vă, eu uit că sînt bătrîn, 
Sînt fiul nației și-al ei rămîn.

Urcînd, voi fredona ca un ecou 
Al vieții noastre mîndre cîntec nou !

ștință
Ieri, în cadrul a numeroase 

adunări, cadrele didactice 
și-au exprimat satisfacfia 
pentru prevederile cuprinse 
în Hofărîrea Consiliului de 
Miniștri privind majorarea 
salariilor și experimentarea 
noului sistem de salarizare 
în întregul invofămînt.

(Reportajul — în pag. a V-a)

Conferinței organizației județene 
Prahova a Uniunii Tineretului

Comunist către toate organizațiile 
județene ale U.T.C., către întregul 

tineret al patriei noastre
Exprimînd dorința unanimă a uteciștilor, a 

întregului tineret din județul Prahova, de a 
participa activ la înfăptuirea mărețelor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria 
noastră, Conferința organizației județene a U- 
niunii Tineretului Comunist adresează tuturor 
organizațiilor județene. întregului tineret al pa
triei, o înflăcărată chemare pentru a întîmpina 
cea de a 25-a aniversare a eliberării României, 
al X-lea Congres al partidului printr-o partici
pare activă la întrecerea declanșată între orga
nizațiile județene de partid pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului de stat ne 
anul 1969, de dezvoltare a economiei naționale.

In acest scop, în lumina hotărîrilor adoptate 
de ultima plenară a Comitetului Central al 
U.T.C., organizația județeană a U.T.C. Prahova

(Continuare in pag. a V-a)

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

• Planul de producție 
de construcții-montaj al 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor a fost înde
plinit in ziua de 29 decem
brie. Cele 14 unități din 
acest sector, situate în 
București, Brașov, Cluj, 
Iași, Constanța, Craiova 
și Timișoara au executat, 
anul acesta, lucrări de con
strucții montaj la 150 de 
capacități de producție, 
puse în funcțiune in indus
triile metalurgică, ușoară, 
alimentară, a construcțiilor 
și materialelor de construc
ții, economia forestieră, 
precum și la 20 de obiec
tive social-culturale des
tinate invătămintului, tu
rismului, sănătății.

adresată de Conferința organizației 
județene Teleorman a U.T.C., 

organizațiilor județene ale Uniunii 
Tineretului Comunist, întregului 

tineret al patriei
Conferința organizației județene a Uniunii Ti

neretului Comunist Teleorman, dînd glas sen
timentelor celor peste 60 000 de tineri de pe 
aceste' străvechi meleaguri românești, devotați 
trup și suflet politicii profund patriotice a 
partidului de propășire necontenită a României 
socialiste pe calea progresului economic și so
cial. cheamă organizațiile U.T.C. județene, în
tregul tineret al țării să participe cu însufle
țire la întrecerea ce se desfășoară între organi
zațiile județene de partid.

Hotărîți să răspundem prin noi fapte de 
thuneă durabile, mobilizatoare, grijii și încre
derii cu care partidul și statul nostru ne încon
joară, considerăm obiectivele planului de stat 
pe anul 1969 — cel de-al 4-lea an al cincina
lului, anul celei de-a 25-a aniversări a elibe-

(Contlnuare in pag. a V-a)

comunii au i/non 
orgawaiii muiri

AU O.T.C.
Sîmbătă au avut loc conferințe 

ale unor organizații județene ale 
U.T.C., la lucrările cărora au 
participat delegații aleși în con
ferințele și adunările de dări de 
seamă și alegeri — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, țărani' coo
peratori, elevi, studenți, activiști 
și invitați din partea organizații
lor obștești.

La conferințele care au avut

loc au participat tovarășii: Floa
rea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C. la Bistrița-Năsăud ; Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. la Botoșani ; Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. la Mehedinți; Gheorghe 
Stoica — secretar al C.C. al 
U.T.C. Ia Prahova ; Iosif Wal-

(Continuare în pag. a V-a)
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9
Sftrșitul fiecărui an ne trece peste pragul 

zilei In care gîndurile poporului nostru se 
îndreaptă spre iarna aceea din ce în ce mai 
îndepărtată, spre 30 Decembrie 1947, dată 
la care, proclamîndu-se Republică, România 
a dăruit tuturor fiilor săi cel mai armonios 
nume comun de familie care le-a fost dat 
să-l poarte. Cu fiecare an care a trecut, j 
numele acesta și-a sporit substanța de sem^* 
nificații și oamenii țării s-au obișnuit s.3» 
vadă în el un simbol al destinului lor re
înnoit, o oglindă în care viitorul tuturor își 
dezvăluie nestingherit dimensiunile. Cu fie
care an care a trecut, însemnele noastre 
heraldice și-au redimensionat și diversificat 
contururile. Cu fiecare an care a trecut, suc
cesele noastre socialiste, înfăptuite sub con
ducerea partidului comuniștilor, au sporit 
necontenit atît în cuprindere, cît și în adîn- 
cime.

Ne apropiem de sfîrșitul celui de-al 21-lea 
an al Republicii cu încrederea Cu care pă
trund adolescenții în maturitate. Toasturile 
noastre în noaptea Anului Nou se vor rosti 
cu un plus de entuziasm și paharele pe care 
le vom ciocni vor cuprinde în Cristalul lor 
transparent un plus de lumină. Și, atunci

cînd rădăcinile entuziasmului se vor con
funda cu cele ale luminii — acolo, în zonele 
.cele mai eterate ale spiritualității poporului 
nostru — vom înțelege că toate ceasurile 
lumii marchează clipa în care vechiul an își 
stinge trecerea. Și ne vom întreba, desigur, 
ce a însemnat pentru noi acest ultim an, cel 
care abia a trecut, iar răspunsul se va con
stitui de la sine într-o cronică. Și avînd în 
vedere spațiul care ni s-a acordat, această 
cronică nu va putea fi altfel decît selectivă.

Propunem, deci, o trecere în revistă a zile
lor, săptămînilor și lunilor pe care, conven
tional, le unim sub o cifră, 1968, care se 
vrea totodată și numele unui an. Va fi o 
reconstituire a celor mai importante repere 
pe care eforturile constructive din ultimele 
patru anotimpuri ole oamenilor țării le-au 
implantat în peisajul material și spiritual 
din ce în ce mai fastuos al patriei. Va fi o 
rememorare a succeselor pe substanța că
rora se va sprijini entuziasmul cu care ne 
vom rosti toasturile...

REPORTAJUL ÎN PAG. 2-3



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 3

A

Pămîntul 
oamenilor

Părăsind barajele, hidro
centralele și centralele 
electrice de termoficare, 
otelăriile și laminoarele, 
navele, tractoarele și au

tocamioanele, locomoti
vele Diesel-electrice și e- 
lectrice, noile arhitecturi 
ale orașelor, atenția noas
tră se va îndrepta, ine
vitabil, asupra ogoarelor 
patriei, asupra acestui pă- 
mînt generos pe care via
ta, în formele acceptate 
ale civilizației, se perpe
tuează de peste două mi
lenii. Purtător de păduri 
și livezi, de holde, vii și 
grădini, pămîntul s-a 
constituit dintotdeauna 
într-un spațiu vast al 
confruntării omului cu 
natura. Reprizele nenu
mărate prin care s-a des
fășurat această luptă au 
fost anotimpurile.

In anul care a trecut, 
ogoarele patriei și oame
nii care le întorc braz
dele au suportat una din
tre cele mai grele încer
cări ale ultimelor două 
decenii. Seceta, ale cărei 
prime semne s-au făcut 
Siarcate încă din pri

vară, amenința să 
apromită întreaga re

coltă a anului, și faptul 
că efectele ei au putut 
fi anulate, printr-o luptă 
fără precedent în istoria 
agriculturii românești, se 
explică, în primul rînd, 
prin aceea că setea de 
apă pe care a determi
nat-o în sol nu ne-a sur
prins ogoarele nepregă
tite. Succesul obținut în

vasta acțiune de comba
tere a lipsei de umiditate 
constituie cel mai eloc
vent certificat al unei a- 
griculturi care-si înteme
iază recoltele pe noi re
lații de producție, Dft 
vaste lucrări hidroteh
nice și pe înalte cuceriri 
ale științei lucrării pă- 
mîntului. In spatele aces
tui succes. întrezărim 
munca harnică, devotată 
a țărănimii noastre, ridi
cată — datorită coopera
tivizării — la o nouă 
demnitate, la o nouă ști
ință a muncii, la o nouă 
și superioară înțelegere a 
aportului său la cauza în
floriri țării. întrezărim în 
același timp, întreprinde
rile noastre constructoare 
de mașini, uzinele noas
tre chimice, barajele pe 
care le-am construit și în 
care acumulăm milioane 
de metri cubi de apă. 
care, in alte condiții, s-ar 
fi irosit fără folos, trenu
rile prelungi de cisterne 
care transportau prețio
sul lichid oină în margi
nea holdelor si. înainte 
de toate, impresionanta 
solidaritate umană care, 
timp de peste două de
cenii, cu fiecare an care 
a trecut, s-a întărit si s-a 
perfecționat. dezvâiuin- 
du-și mereu mai preg
nant virtuțile.

Anul 1968 a prilejuit, 
totodată, un nou avînt al 
lucrărilor menite să pună 
la adăpost cîmpiile de ca
lamități naturale. Vaste 
lucrări de irigații si îndi

guiri se desfășoară în cele 
mai diferite colturi ale 
tării, anunțînd de pe a- 
cum plusuri de recolte, 
economii de eforturi și 
recuperări de suprafețe 
fertile apreciabile. In pri
mul trimestru al anului 
pe terasa Brăilei, pe o 
întindere de circa 70 000 
ha, cuprinse între apa 
Buzăului și Dunăre, a în
ceput amenajarea unui 
vast sistem de irigații. 
Noi sisteme de irigații 
și-au anunțat nașterea în 
cîmpia Bărăganului: sis
temul Jegălia, întins pe 
17 000 ha, sistemul Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare, 
menit să asigure un re
gim de umiditate optim 
pe o suprafață de 54 815 
ha, și sistemul Călărasi- 
Gălățui. cel mai întjns 
dintre ele. cu o suprafață 
de 83 000 ha. Pe șantierul 
Carasu. din județul Cons
tanta. au continuat în tot 
timpul anului lucrările 
pentru irigarea în sistem 
a 174 000 ha. Complexul de 
sere de la Oradea, extins 
și in anul acesta, se va 
întinde în 1971 pe o su
prafață de 121 ha, iar 
complexul de sere care 
se construiește la Almaj. 
în județul Dolj, și-a ptx» 
pus să acopere 66 ha. Ast
fel. orin fiecare efort în
vestit. urmărim ca pă
mîntul să ne întoarcă roa
dele cu un plus de gene
rozitate. pe măsura gene
rozității cu care îi ocro
tim și îi potențăm germi
națiile.

Zecile de mii de trac
toare care au luat drumul 
ogoarelor în anul ce se 
încheie, ca și cele S3 000 
pe care le vom fabrica Ia 
anul următor. reflectă 
simbolic adevărata di
mensiune a acestei gene
rozități pe care ne înte
meiem relațiile cu pă
mîntul.

Anii republicii — ani do bogate transformări și împliniri 
în planul vieții materiale și spirituale a patriei, a poporului 
—s-au repercutat, cu profunde ecouri, asupra existenței fie
căruia dintre noi. Evoluția destinelor țării, în această epocă, 
poate fi elocvent ilustrată prin evoluția destinelor oameni
lor, omul reprezentînd, în concepția partidului nostru, scopul 
fundamental al întregii sale politici.. „Fișele de familie" pe 
care le prezentăm — cîteva file dintr-o amplă cronică a 
vieții noastre do zi cu zi — nu se vor altceva decît. niște 
ecouri, măsurînd adîncimea unei proiecții: chipul țării, răs- 
frînt în chipul oamenilor.

Secvență din lupta cu seceta
Foto: C. CONSTANTIN

★ ★

Costică

Viorica

Mircea Ionel

O fotografie de familie — 
document al unei alte •- 
poci — și patru portrete-. 
O fotografie cu patru co
pii desculți, făcută în 
1942, și. incadrind-o, chi
purile lor de azi, din cel 
de al 21-lea an al repu
blicii. Care a fost destinul 
lor* (...Mircea — profe
sor, Ionel — casier-colec- 
tor al cooperativei din sat, 
Costică — profesor și 
Viorica — profesoară).

de rar pe atunci, dar omul meu 
e mîndru din fire și i-ar fi fost 
rușine, față de camarazi, să apă
rem în poză oricum. Fetele cele 
mari s-au certat, care din ele 
să-mi poarte salba. Eu mă dă
deam de ceasul morții, că nu a- 
veam cu ce-i încălța pe băieți. 
Cu pălăriile aranjasem, lui Ionel 
i-o dădusem pe-a lu tasu. Pînă 
la urmă, n-am avut ce face, a 
trebuit să rămînă desculți. Așa 
erau vremurile, maică, nu ca a- 
cum.

...„Și dacă nu am reușit eu, o 
să mă bat să reușească copiii 
mei". Ambiția unui plugar ro
mân...

Au trecut ani, Ioana și Tudo- 
ra s-au făcut mari, s-au măritat, 
părinții le-au făcut gospodărie cu 
icusari luați din salbă. Tot ce-au 
învățat cele două fete a fost 
școala primară.

— Abia după război am pu
tut să-l dau pe Mircea la școa
la. La început a fost greu. A- 
veam, n-aveam, trebuia să pu
nem bani deoparte, pentru taxa 
băiatului. După reforma invăță- 
mintului a fost mult mai ușor. 
Cu Viorica a fost și mai ușor: 
a fost bursieră și lv facultate.

Mircea a absolvit două facul
tăți : dreptul și filologia, a fost 
o vreme ofițer, iar acum este 
profesor la școala generală nr. 4 
din Oltenița.

Ion, casier colector la coope
rativa de consum din comună, îyi 
termina acum studiile liceale.

Costică a absolvit cu media 
10 Școala pedagogică din 
București. „A urcat la catedră..."

Viorica, și ea absolventă de 
facultate, e profesoară de știin
țele naturii la Școala nr. 1 din 
Chimogi.

„Nici un plugar în sat n-a a- 
vut, înainte vreme, copil ofițer. 
Pînă la copiii mei, nici un plu
gar n-a avut copiii la liceu... Era 
pe atunci și un cântec, care zicea 
cam așa: „Sînt plugar și sînt 
român / Și plugar voi să rămân"... 
De la colegul acela al meu, din 
copilărie, care a terminat cu nota 
10 și s-a dus la Sfintul Sava, 
deci din 1912 și pînă la pleca
rea la școală a lui fiu-meu, vre
me de 30 de ani, nici un copil 
din Chimogi. n-a urcat scările 
vreunui liceu".

...Familia Bâra, o familie ca 
atitea altele în zilele noastre. N-o

MEMORIA FOTOGRAFIEI
mai deosebești nici după casă. 
Pe aceeași uliță sînt o mulțime 
de case noi, cu sufragerii, cu 
dormitoare, cu verande închise 
de geamlîcuri în rame de fier șl 
chiar cu băi.

Satele par niște insule îne
cate în verde, din care plea
că mereu oameni. în care 
se nasc alții; un flux con
tinuu le întregește numărul ; 
nici măcar numele nu sînt 
altele : frații seamănă între 
ei, cresc în locul celor ple
cați și numai rareori se adu
nă toți acasă adueîndu-și cu 
ei amintirile, chemați ca de 
un jurămînt de locurile că
rora le aparțin

In Grădinarii Drăgășanilor. 
familiile sînt mari — cum 
sînt copacii vechi cu crengi 
risipite spre lumină, dar le
gate de aceleași rădăcini. Is
toria unei familii se spune 
simplu, ca o poveste sau ca 
o baladă. S-ar părea că toate 
cîntecele stau ascunse și, to
tuși, ele se împlinesc și azi 
într-un drum pe care îl nu
mim viața unei familii, des
tinul ei, deschis sub ochii 
noștri, atît de simplu și ui
mitor.

A fost mai de mult și 
este și astăzi o familie cu 
opt copii.

Tatăl, Șerban Drăgoi, tră
iește în satul Grădinari de 
lîngă Drăgășani. E unul din
tre acei țărani cu inteligen
tă sfredelitoare, aplecați spre 
tainele cîntecului bătrînesc 
care poartă spre noi farme
cul baladelor ; e un om care 
caută în cărți o lume legată 
de gîndurile lui. Citește din 
Iorga și Xenopol, știe pe de 
rost multe din manualele co
piilor săi, pe care i-a îndru
mat cu înțelegere și înțelep
ciune.

Mama, Ana, îi stă alături, 
la această temelie a fami
liei, și îi adună în lacrima el 
de dragoste pe toți cei ple
cați departe. Fiul cel mare, 
Gheorghe, e fermier la Poș-

Arborele 
luminos din 

o w J* ** bradinaru 
Drăgășanilor

Semnificațiile anului 
care se încheie sînt, însă, 
cu mult mai numeroase. 
N-am consemnat decît 
cîteva dintre ele. N-am 
consemnat decît cîteva — 
dintr-o nesfîrșită listă —- 
exemple, măsurînd prin 
ele adîncimea unei pro
iecții a spiritului. Acest 
spirit românesc al muncii 
și al creației, străvechi și 
puternic ca și poporul, 
ridicat la incandescență 
prin marea construcție 
socialistă, fructificat ple
nar în folosul țării și al 
fiilor ei.

Cifrele care consem
nează creșterile nivelului 
de trai al populației sînț 
tot atît de elocvente ca și 
cifrele referitoare la in
dustrie și agricultură. Nu
mai între anii 1966—1968 
s-au dat în folosință mai 
mult de 155 000 aparta
mente : pentru acțiuni 
social-culturale s-au chel
tuit în anul care a tre
cut 31 miliarde lei. cu 
nouă miliarde mai mult 
decît în anul 1965, iar în- 
vătămîntului i s-au alo
cat 8 miliarde lei. Creș
teri tot atît de substan
țiale au înregistrat si fon
durile rezervate alocați
ilor de stat pentru copii, 
asigurărilor sociale de 
stat și fondului de pensii. 
La scara întregii țări, a- 
ceste cifre înseamnă bu
năstare. progres. opti
mism...

Semnificațiile anului 
care se încheie sînt nu
meroase... 1968 a fost 
anul îmbunătățirii orga
nizării administrativ-te- 
ritoriale a tării. O mă
sură cu adînci implicații 
politice și social-econo- 
mice, o măsură care — 
asa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „a- 
«igură aplicarea mai e-

ficientă a principiului 
centralismului democra
tic. creează condiții pen
tru ridicarea întregii ac
tivități a organelor locale 
ale puterii și administra
ției de stat pe o treaptă 
calitativ superioară, po
trivit cu sarcinile com
plexe ce revin în etapa 
actuală județelor, muni
cipiilor, orașelor și co
munelor11. Anul 1968 a 
fost un an al perfecțio
nării, al îmbunătățirii ac
tivităților în multiple do
menii : economic, știință, 
învătămînt... Dar a enu
mera aceste domenii în
seamnă, practic, a des
fășura întreaga hartă a 
realităților noastre soci
ale. in toată plenitudinea 
și în toate aspectele lor. 
A fost anul care — de- 
butînd sub efervescenta 
ideilor Conferinței Na
ționale a partidului, din 
decembrie 1967 — a ma
terializat, pe spirala pre
facerilor înnoitoare des
chisă de Congresul al 
IX-lea. noi și îndrăznețe 
proiecte, noi și generoase 
avînturi spre viitor. A- 
nul 1968 a fost, prin toate 
datele sale, un an în care 
resursele noastre umane 
s-au evidențiat cu un plus 
de pregnantă.

Noțiunea de resurse u- 
mane, într-o accepție 
stringentă, se referă cu 
precădere la forțele de 
muncă ale unei țări, în 
speță la efectivul și la 
gradul calificării lor ; 
însă. într-o accepție mai 
largă, sfera acestei noți
uni acoperă și determi
nași cu o semnificație 
mult mai profundă, din
tre care unele de un ine
fabil manifest. Devota
mentul fată de interesele 
majore ale comunității, 
pasiunea creației, talen

tul nativ sau atașamen
tul fată de profesie se 
constituie in astfel de 
determinații. ele repre
zintă tot atitea dimensi
uni ale resurselor noas
tre umane, fructificate 
prin canalizarea spre un 
unic și măreț țel a ener
giei unor mase impresio
nante de oameni : munci
tori. țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici. indife
rent de naționalitate. u- 
niti într-un singur cuget, 
într-o singură și fierbinte 
simțire. în junii purtă
torului de steag al nă
dejdilor — Partidul. Si 
astfel de dimensiuni ale 
resurselor noastre umane 
s-au impus, și în acest 
an, ca trăsături intime 
de caracter ale unui în
treg popor, ca dimensiune 
a unei patrii.

Anul 1968 a fost un an 
în care am săvîrșit un 
pas înainte pe drumul 
progresului și al bună
stării. Optînd pentru un 
astfel de drum, poporul 
nostru — sub conducerea 
comuniștilor — a optat, 
totodată, pentru dezlăn
țuirea energiilor sale 
creatoare, pentru valori
ficarea deplină și ne
stingherită a potențialu
lui său uman și pentru 
afirmarea pe o treaptă 
mai înaltă a geniului său 
național. Opțiunea lui. ca 
atare, mărturisește con
știința de sine. încredere 
în forțele proprii și dem
nitate — demnitatea unui 
popor care și-a înteme
iat întotdeauna valorile 
pe propria sa muncă.

In sfîrșit. anul 1868 re- 
prezintă anul aducerii în 
tară a Columnei — stră
veche unitate de măsură 
a noilor dimensiuni ma
teriale și spirituale ale 
patriei...

Aveți în față o fotografie de 
familie. Autentică; trucat este 
doar peisajul luxuriant din spate...

Aveți în față imaginea din 20 
iunie 1942 a familiei unui plugar 
român. Familia lui Marin N. 
Bâra din Chimogi, proprietar a 
șase hectare de pămînt și a celei 
mai frumoase (pe atunci) case 
din sat.

Nu este o fotografie oarecare, 
un instantaneu întâmplător. Fami
lia s-a deplasat special, în acest 
scop, la Oltenița. Fotografia a 
fost făcută la cererea plugarului, 
pentru ca acolo, pe front, unde 
se afla, să aibă cu el familia, pe 
cei dragi.

Privește, tinere cititor... Ai în 
față o familie de plugar român, 
așa cum arăta ea acum 26 de 
ani. Și — repetăm — Marin N. 
Bâra nu era un țăran oarecare. 
Sîrguincios, inteligent și ambițios, 
s-a luptat din răsputeri să se ri
dice deasupra condiției sale so
ciale, a țăranului în regimul bur- 
ghezo-moșieresc. Avea doar 11 
ani cînd a suferit prima înfrânge
re. Patru ani își disputase întîie- 
tatea la carte cu nepotul învăță
torului, fiu de negustor. El a ter
minat cu 9,80 — nepotul cu 10. 
Fiul negustorului a plecat la li
ceu, el a rămas plugar. Era în 
anul 1911.

„Dacă nu am reușit eu — a- 
vea să spună Marin Bâra mai târ
ziu, la anii maturității — o să 
mă bat să reușească copiii mei". 
Dar planul lui de „bătaie" — 
așa cum avea să înțeleagă cu- 
rînd — sc întemeia, din nou, tot 
pe iluzii. Era un plan chibzuit

de o minte ageră, planul unui 
om dispus să sacrifice totul, ab
solut totul, pentru un țel. Avea 
însă un cusur: nu ținea seama 
de realitatea condiției sociale a 
țăranului în regimul burghezo- 
moșieresc..

După însurătoare s-a înverșu
nat să lucreze, ani de-a tîndul, 
pămînt luat în arendă. „Se fă
cea, nu se făcea, plăteau 1 200 
lei de pogon, arendă". Și după 
mai mulți ani de trudă, sacrifi
cii și lipsuri (pălăria de „gine- 
rică" a întors-o și revopsit-o de 
trei ori), avea să-și rotunjească a- 
verea la șase hectare.

Credea că reușise.
Iluzie I
Și mai avea un plan ambițios: 

„O să ridic cea mai frumoasă 
casă din sat". Patru ani la rînd, 
recolta celor șase hectare a fost 
transformată — în întregime — 
în cărămizi, var, ciment, căpriori.

In ’39, casa era tencuită. S-a 
mutat în ea. Era cea mai fru
moasă din sat.

„Treceau oamenii spre cîmp
— pe aici le era drumul — și 
îi auzeam cum vorbesc despre 
casa mea. Unii mă lăudau, alții 
mă înjurau. O fac din invidie
— mi-am zis. Mai târziu, m-am 
gîndit mult la casa asta care fu
sese un vis al meu, tot atît de 
scump precum copiii. S-au con
struit anul ăsta șapte case pe 
ulița noastră — cu mult mai 
frumoase — dar pe proprietarii 
lor nu-i înjură nimeni. De ce ?
— o să mă întrebați. Casa mea 
era, într-un fel, pentru unii din 
ei, o insultă. Era visul tuturor,

un vis pe care nu și-l putuseră 
realiza. Acum însă, toți și-l rea
lizează din plin".

...Familia unui plugar român, 
proprietar a șase hectare și al 
celei mai frumoase case din sat, 
dar ai cărui copii — așa cum se 
vede și în fotografie — sînt 
desculți și poartă haine moște
nite unul de la altul.

— De-ați ști cit m-am necă
jit pentru fotografia asta I — ne 
spune tușa Tudora, nevasta lui 
nea Bâra. Nu numai că trebuia 
să ne fotografiem, lucru destul

Ion, moștenitorul casei, a zidit 
în camere sobe de teracotă, a 
ridicat pe acoperiș antena tele
vizorului. Ca-n atitea case din 
satul de azi.

Sute de copii ai satului frec
ventează liceele și facultățile din 
București și din alte orașe.

...O fotografie de familie și mai 
multe destine. O filă din marea 
cronică a vieții oamenilor in e- 
poca noastră.

ION ȘERBU

Cîndva, această casă era unică în sat... Astăzi sînt nenumărate 
ca ea.

Reportajul pe care l-am
scris numai in inima

Există amintiri, există în
tâmplări și oameni din copilă
rie care-ți rămin în memorie 
și în suflet, cu care de-a lun
gul anilor pleci în lume și la 
care, deseori, gindul te rechea
mă în ceasuri de liniște și nos
talgie. Am pe masă, primită 
zilele acestea, scrisoarea bu
nului meu prieten și tovarăș 
de năzdrăvănii din copilărie, 
Virgil Costache. Citind-o, rîn- 
durile ei mi-au readus în me
morie Valea Chiojdului și sa
tul meu natal, Lera, cu oame
nii, cu frumusețile și obiceiurile 
lui ; citind-o, rîndurile m-au 
trimis să caut, undeva, prin 
arhiva personală, o fotografie 
în care, în urmă cu ani, cineva 
a imortalizat vîrstele unor oa
meni apropiați mie sufletește 
și la care — acum, după atîta 
timp cît s-a scurs — am simțit 
nevoia să mă întorc : vecinii 
noștri Costachii. Poate un 
mai tipic, mai frumos și mai 
adevărat reportaj despre o fa
milie sătească — pe care atunci 
mi-1 scriam numai în inimă 
— n-avea să-mi inspire nici- 
una din multele, bogatele și 
frumoasele familii de țărani 
pe care le-am cunoscut mai

apoi în diferite ocazii. „Costa
che, zicea lumea, e unul din pu
tinii bărbați cu adevărat, pen
tru că știe întotdeauna ce vrea 
și cum vrea". Reconstitui, după 
ani, fișa — imaginara fișă — a 
familiei Dumitru Costache.

Era imediat după război. Fa
milia lui Dumitru Costache, al
cătuită din șase membri, ca 
mai toate familiile muntenești 
buzoiene în vremea aceea era 
scufundată în sărăcie și în îm
prumuturi. Grijile zilei erau ale 
fiecăruia și ale tuturor.

De atunci au trecut peste 
douăzeci de ani. Douăzeci de 
zboruri. Douăzeci . de trepte, 
care devin tot mai semnifica
tive raportate la biografia și 
fișa colectivă a satului, căpă
tând valoare de generalizare. 
Momentele mari din viața țării 
au fost, în primul rînd, momen
tele mari din viața familiei : 
reforma agrară, cooperativi
zarea, integrarea în drumul 
comun al satului iar anii — 
anii au fost, fiecare, o treaptă 
a progresului colectiv.

De atunci au trecut ani. Ma
riana, copilul cel mai mare al 
familiei, acum căsătorită, este 
profesoară de limba română

undeva, prin județul Cluj. Scri
sorile care vin de la ea vorbesc 
în cuvinte simple de copiii la 
diminețele cărora fata de odi
nioară veghează. Adrian, deve
nit inginer, și-a făcut intrarea 
în viață pe șantierul hidrocen
tralei de la Argeș. A lucrat 
acolo, la înfruntarea omului 
cu vîntul și cu zăpada, cu soa
rele și cu piatra. S-a numărat 
printre primii. Șantierul a de
venit parte integrantă din bio
grafia sa. După Argeș a urmat 
Lotru, după Lotru vor veni al
tele. Alexandru, al treilea fiu, 
este inginer agronom în Bără
gan, iar Virgil, cel mai mic 
dintre copii, anul acesta va ab
solvi facultatea de dre.pt din 
București și dorește să se îna
poieze la Buzău.

Patru oameni și patru profe
siuni, pe cît de diferite pe atît 
de apropiate, oricît de diferite 
ar putea părea la prima vede
re. Revederile în familie devin 
un fel de sărbători, devin pri
lejul rar de a-și povesti fiecare 
întâmplările, de a-și arăta fru
musețea pasiunilor și împlini
rilor lor.

Am pe masă scrisoarea, abia 
primită de la prietenul meu din

copilărie, Virgil Costache. îmi 
vorbește în ea de o asemenea 
întâlnire și de zilele in care 
mergeam împreună cu vitele 
prin poieni ori alergam pe 
prunduri desculți ; din cuvin
te și fraze fără pretenții lite
rare, prietenul meu recompune 
portretul comun al familiei 
Dumitru Costache, una din 
cele mai apreciate familii din 
cooperativa agricolă de produc
ție. Scrisoarea mi-a trimis pri
virile la fotografia /veche din 
arhiva personală șt"mi-a întors 
gindul la oamenii lăsați de
mult în amintire ; reportajul 
scris mai de mult în inimă și 
în memorie a început deodată 
să prindă relief.

După mulți ani de la plecarea 
din sat, Privind o fotografie, 
am rechfemat amintirile și, ci
tind o scrisoare, am încercat — 
cu inima și cu gîndul — com
pletarea unui portret colectiv, 
semnificativ pentru acești ani 
ai republicii, anii construcției 
socialiste a țării.

FLORENTIN POPESCU

ta Cîlnău, lîngă Buzău. După 
absolvirea unei școli tehnice 
agricole, a lucrat cîțiva ani 
la întreprinderea care l-a 
trimis la facultate, l-a ajutat 
s-o termine și astăzi, ca ingi
ner, face ceea ce a dorit în
totdeauna : conduce o fermă 
a întreprinderii. Constantin 
Elena și Florea au rămas în 
satul natal. Și-au făcut fie
care o familie, sînt oameni 
„cu rostul lor“, cum se spu
ne aici, stimați și prețuiți de 
cei printre care trăiesc.

împreună cu părinții fac 
un nucleu stabil, o vatră a 
familiei lor la care se adună 
ceilalți fii, mereu departe, 
dar niciodată străini.

Nicolae a făcut o scoală 
profesională, una de maiștri, 
a terminat liceul și faculta
tea de biologie. Acum tră
iește în Sighișoara, dincolo 
de munți, și lucrează la o 
școală din oraș.

Urmează Dumitru, studen
tul. E în anul al V-lea al 
Facultății de limba și lite
ratura română din București, 
trece drept unul dintre stu
denții foarte buni ai facul
tății și visează să se dedice 
muncii de cercetare.

Pe Marieta, absolventă a 
unei școli tehnice agricole, o 
poți întîlni în satul Strejești- 
Slatina. își dă diferentele 
pentru liceul teoretic și vrea 
să urmeze, la fel ca Nicolae. 
Facultatea de biologie.

Mezina, Eufrosina, e încă 
elevă la liceul din Drăgă
șani. Pasiunea ei capătă o 
notă aparte. Ii plac limbile 
clasice si va urma, fără în
doială, această facultate.

Se pare că oamenii din 
această familie sînt făcuti 
dintr-un aluat deosebit, din 
multă voință; se pare că 
dețin „cheia succesului". Dar 
această cheie se află, în 
acești ani, în mîinile tuturor 
oamenilor din sate și ale fii
lor lor, cărora toate porțile 
le sînt deschise.

Acestea sînt faptele — no
tații făcute parcă într-o o- 
glindă limpede, fără umbre. 
Și toate se continuă pe pla
nuri tot mai complicate, se 
ramifică în drumul altor ge
nerații, dar recunoaștem me
reu acel semn inefabil, acea 
hotărîre care-i poartă pe 
totî spre visuri și spre reali
zarea lor. Fiul lui Gheorghe. 
Cristian, cîntă cu talent la 
vioară și tatăl ar vrea să-1 
vadă violonist. In casa lui 
Șerban Drăgoi, firul balade
lor se va toarce cu acorduri
le lui Bach.

Pentru ca frumusețile des
tinelor unor oameni să exis
te, a trebuit lumina nouă a 
acestor timpuri, a trebuit în
țelegerea celor care i-au a- 
jutat, a trebuit bucuria i- 
mensă a împlinirilor, din 
țara întreagă.

E o biografie obișnuită a 
unei familii, cum sînt atitea 
la noi, poate tocmai de aceea 
plină de neobișnuit.

Dacă am vrea să-i adunăm 
iar la un sfat pe toti mem
brii familiei Drăgoi, pe 
care-i leagă dincolo de legă
turile de sînge o prietenie 
deosebită, ar trebui să ve
nim în Grădinari vara, prin 
august, cînd încep să dea în 
pîrgă viile, în zilele cînd re
devin toti copii și-i cheamă 
dorul de casă, cînd îi mîn- 
gîie iar surîsul plin de mîn- 
drie al lui Șerban și al 
Anei...

DAN FRUNTELATĂ
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PATRIOTISMUL
dinamica noastră

dimensiuni 
spirituale

sufletească
HADRIAN DAICOVICIU

Ltctor universitar. Directorul Muzeului de Istorie 
al orașului Cluj

AsfM, cerc ca propunem lecturii în nnduriia 
xxo as constituie un inventar, ci un ac- 
hiete asupra unor realități indubitabile, 
d o parte din domeniile în care pe par- 
" i sale poporul nostru s-a distins prin 

p geniu, reliefăm, implicit, coordona- 
sre m afirmă spiritualitatea sa nedes- 

i, eliberați de asuprire, oamenii 
voastră, conduși de partidul co- 
festă talentele într-un cadru larg 
al curmării plenare a persona* 

p dezvohorii ei multilaterale. „Socie- 
sooclistă — arăta tovarășul Nicolae 

— a desfășurat și desfășoară o intensă

activitate în vederea lichidării efectelor îndelun
gatei perioade de exploatare și asuprire la care 
a fost osîndit în trecut omul muncii...; ea asigura 
condițiile necesare pentru ca masele muncitoare, 
întregul popor să se bucure de cuceririle științei și 
artei, sâ-și poată cultiva talentele si înclinațiile, 
să-și poată manifesta din plin virtuțile spirituale".

Propunem, deci, în rîndurile care urmează, o tre
cere în revistă a permanențelor spiritualității româ
nești, a domeniilor în care sensibilitatea și geniul 
românesc s-au afirmat din cele mai vechi timpuri, 
înscriindu-și în zilele noastre creațiile în palma
resul celor mai semnificative realizări ale contem
poraneității.

Pftmîntul nostru și-a serii 
toată istoria lui pe trunchiul po
porului român, care, Ia rîndul 
lui, își transmite necontenit 
semnalele sale pămîntului, într-o 
veșnică conviețuire, unitate și 
eunoaștere reciprocă. Dai la o 
parte un strat de pulbere de pe 
oasele pămîntului. și aoolo, jos, 
într-o alcătuire veche, stau 
mărturiile permanenței noastre 
milenare pe aceste locuri. Aco
lo. jos, sînt rădăcinile sigure 
care ne-au crescut pe noi, cea 
mai recentă ștafetă, să purtăm 
prin vreme flacăra vie care 
ne-a alcătuit

Patriotism înseamnă virtute, 
înseamnă apartenență șl liber
tate, înseamnă adaos și demni
tate, înseamnă devotament și 
credință, istorie șl prezent, sigu
ranță și înflăcărare. Nefiind un 
sentiment abstract anistoric, 
patriotismul este dinamica su
fletească a românului, fiind un 
sentiment care evoluează o dată 
eu istoria.

Dacă acum oîteva sute de ani 
el putea fi mai mult o conștiin
ță difuză, o amintire colectivă, 
azi el se constituie într-o cer
titudine fundamentată pe datele 
științei Istorice. Apărarea țării, 
■ăvîrșltă de marii noștri voie
vozi, conștiința latinității noas
tre, scrierea cronicilor de căpă- 
tîl și cioplirea în piatră a sufle
tului și a ideii sînt actele de 
Identitate cu care ne aliniem 
popoarelor lumii.

însă patriotismul de demult, 
patriotismul pe care-1 făcea 
chiar și pe șerbul din Evul Me
diu să ridice arma împotriva 
năvălitorilor, nu este identic eu 
patriotismul cetățeanului Romă, 
niel socialiste, care, liber și 
stăpîn pe soarta sa, constru
iește o mai dreaptă societate. 
Dar. oricîte deosebiri ar putea 
exista între trăsăturile patrio
tismului româneso de-a lungul 
veacurilor, există anumite con
stante care au supraviețuit tu
turor schimbărilor. Și una din 
aceste constante îmi pare a fi 
SENTIMENTUL PERMANEN
ȚEI.

E greu de spus în ce măsură 
această Idee s-a menținut din 
îndepărtata perioadă a etnoge
nezei românești și pînă azi. Fi
rește, ea nu s-a menținut ne- 
ichimbată, șl Istoricul, vorbind 
despre ea, trebuie să fie pru
dent. Urmînd acest imperativ, 
nu-mi voi îngădui să fac vreo 
afirmație precisă cu privire Îs 
data apariției la români a con
științei romanității lor. Mă voi 
limita doar să amintesc că- la 
mijlocul veacului al XV-lea. 
cărturarul italian Flavio Blon
do. proclamînd originea comună 
a limbii „valahilor", arată că 
românii înșiși au cunoștință de 
această origine și ie mindrese 
cu ea. Aceeași Idee a existenței 
la români a conștiinței originii 
lor e sugerată și de mirtnri .e 
călătorului Francesco dells 
Valle, rămas pini la mijlocul 
secolului trecut in manuscris.

N-aș putea spune in ee mă
sură proclamarea originii comu
ne și a unității tuturor români
lor de către cronicarii noștri 
medievali este reflectarea unul 
străvechi și profund sentiment 
popular. Cert este rt aeeaaU 
idee o găsim la Gri go re Ureche 
Miron Costin, Constantin Cau- 
tacuzlno și la alții. Iar invitații 
moderni au preluat această Mee 
și au demonstrat-o științific.

în epoca noastră, patriotismul 
dobîndește noi dimensiuni și o 
nouă forță. Poporul nos
tru este convins astăzi că

PARALAXE
\

----- . ----e o
se api--țme oamenilor 

de Te merid-îne, surprinși
că • ycBBciă îrtarică scurtă — 
sat !■£■ dfe doaăzec* și cind 
Ce «os. — a însemna atît
ae zr---. pr_- treasfresairile sale, 

-/-z 3 țari și ^3pcrul ei. Pen- 
Ti atx camenii Romă-
•z. • socsalste. martorii și autorii 
T-x-tcf .rmârf ?r care au făcut din 
Ț. -_i - — sub conducerea
tzcermri. a partidului comunist 
— «aal din statele avansate ale 
pa.--ete-. aceste transformări sînt 
^rea apropiate, fac parte din is- 
t:r_a unei singure generații, pen
tru a ie putea socoti cu detașare 
istorică ; ele sînt viață trăită. 
Pentru observatorul din afară, 
însă, care compară stadiul de

tamunca hd fl aparține 
întregime — fi • consacră_
entuziasm ridicării și propășirii 
țării. El știe că, astăzi, patria 
noastră înseamnă nu numai pă- 
mîntul și poporul, ei ei liber
tatea, democrația. socialismul. 
De aceea, patriotismul nostru 
de astăzi — patriotism luminat 
și pe deplin conștient — repre
zintă forma superioară a aces
tui nobil sentiment, de secole 
stăpîn pe mintea și pe inima po
porului nostru. Iar în concepția 
noastră, a oamenilor patriei noi, 
socialiste, patriotismul șl inter
naționalismul proletar sînt inse
parabil legate, aub semnul ma
relui ideal al socialismului și 
comunismului.

Patriotismul este proclamarea 
noastră in existență, este forța 
cu care noi supunem realitatea 
unor legi just întocmite de noi 
înșine, este chiar voința ființei 
noastre. Patriotismul scrie ca
podoperele, potențează energia 
umană, naște bunăstare, dă im
bold viu cutezanței.

Ce invizibile și diafane vass 
comunicante leagă oamenii a- 
cestui pămînt între ei, dindu-le 
acea falnică armură de reristen- 
ță și unitate ?

Doinele, baladele, broderiile; 
dansurile cu ritmuri autohtone 
— toate la un loc — Înseamnă 
patriotism. Și. mal presus de 
toate. patriotismul este sees 
conștiință permanent trează, 
permanent de veghe, retHecrs 
peste cuceririle și izbimdle a- 
cestui neam care, în vatra M 
dintotdeauna, Înalță eemt 
ții socialiste, fundamente șl 
nuri de laudă Târli.

i

a poporului român

i

I 
I 
I 
i
I 
I

I 
I

I 
I i

îâ^eput al societății noastre eli
berate 011 realizările actuale, rit
mul șj-amploarea acestor prefa-

icele firești semne de 
care le conține 

f^ț^pmen românesc”, 
românesc, a-

ceri nașteri 
exclamare 
expresia
Iar acest fenomc- 
cest ritm al înainft&’d impetuoa
se a țării noastre pe* ” 
greșului, îl decide

inței și

.drumul pro- 
** \dezv ol tarea

economiei, prin indiA^j^^rc® 
socialistă, sub semnul 
tehnicii avansate. y

Realizările tehnico-ștSfl 
ale României socialiste se t 
pe tradiția perenă a unui 1 
cu bogate valori. Talentul H 
tiv al românilor, receptivi 
lor deosebită la nou, s-au ij 
încă din timpuri îndepa 
ca o realitate pregnantă, rJ 
risită prin nenumărate exef

nțifice 
Cădesc 
ktrecut 
Vven- 
jltatea 
Anpur 
Irtate 
fiărtu- 
Jmple.

SOCIALISMUL
în conștiința de sine

integrald, o armonie deplină. Aceasta potențează 
va^rizează lo maximum resursele personalității 

națiunii socialiste, adică ale inteligenței, creativi’ 
tății, inventivității ți originialității sale, in folo
sul propriului nostru popor, ca fi în acela ale 
întăririi yi dezvoltării sistemului socialist mondial 
în ansamblul său. Căci, ața după cum sublinia, 
recent, secretarul general al partidului nostru, 
„forța sistemului mondial socialist stă în forța 
fiecărei țări socialiste. Pornim de la faptul că cu 
cît fiecare țară socialistă obține rezultate mai 
bune, cu cît este mai puternică din punct de ve
dere economic, științific, cultural, cu atît devine 
mai puternic întregul sistem mondial socialist, cu 
atît crește influența socialismului în întreaga 
lume".

O caracteristică definitorie a conștiinței de sine 
socialiste a poporului român este unitatea organi
că intre patriotism și internaționalism, refuzul ca
tegoric atît al șovinismului, cît și al cosmopolitis
mului. Păstrîndu-și și dezvoltîndu-și consecvent 
ființa sa națională, iubind libertatea și indepen
dența patriei sale, poporul român prețuiește și 
stimează toate națiunile ți popoarele, dezvoltă cu 
ele relații prietenești, de colaborare în toate do
meniile, este receptiv la tot ceea ce este nou ți 
valoros în știința, tehnica și cultura universală. 
Avînd dezvoltată o puternică și neclintită con
știință de sine, poporul nostru nu preia sau imită 
necritic curentele de gîndire din cele patru col
țuri ale lumii. El selectează, prelucrează, adap
tează. „Adaptarea are un sens activ, presupune o 
voință de transformare — scria Mihail Ralea în 
«Fenomenul tomânesc». Adaptarea e o selecție a 
unicului lucru care îți convine dintr-o multipli
citate care ți se oferă. Ea echivalează cu a-l in
venta din nou. Adaptarea mai înseamnă și cu
riozitate, semn de tinerețe. Deschide ochii către 
tot ce e bun, progres, noutate".

Adine împlîntat în contemporaneitatea socialis
tă, cu spiritul larg deschis spre viitor, poporul 
român, tineretul său inimos activ, însuflețit de 
idealurile comunismului, își înscrie realizările ma
teriale și spirituale într-un bilanț pozitiv al va
lorilor umaniste.

LA „FENOMENUL ROMĂNESC“
De la războiul de țesut și 

uneltele olarului pînă la celebre 
„moară de făcaie“ a țăraniloi 
de pe apa Jiului — precursoare 
a turbinei nidraulioe Pelton — 
la Vlaicu, Vuia sau Coandă, a- 
sistăm la nenumărate spargeri de 
crustă a energiei creatoare, in
ventive, a oamenilor acestui pă- 
mînt. Am ales aceste exemple 
— Vlaicu, Vuia și Coandă — 
ca semnificative pentru aspirația 
noastră dintotdeauna spre înăl
țimi și pentru contribuția româ
nească la progresul științei și 
tehnicii mondiale. Sistemul de 
zbor inventat de Vuia, care s-a 
generalizat rapid, este astăzi sis
temul de bază pentru decolarea 
și aterizarea avioanelor. Concep
țiile lui Henri Coandă, construo

Prof. ing.
C. DINCULESCU 

membru eoretpondeut al 
Academiei

torul primului avion cu reacția, 
stau la baza trimiterii rachetelor 
în Cosmos. Tot Coandă a desco
perit fenomenul care fi poartă 
numele, fenomen de mare im
portanță în aviație, ca și în 
pneumatică și automatizări. Gra
ție cunoașterii acestui fenomen 
circulă azi navele în Cosmos <i 
se face corecția traiectoriei ra
chetelor în drum spre Lună.

Talentul tehnic al poporului, 
acea receptivitate la nou despre 
care vorbeam la începutul aces
tor rînduri, și-au găsit deplina 
afirmare în anii Republicii, anii 

pm cooatmeția aeceierwtft da 
ax Hduaftti. prta fisoociarea

r» «hDcz stoănt» — as 
!a maci • tae-
c:tl a țlră c poporsjz; aoatro. 
qjmarrL-j aciei .foncnafa 
neac* eai» drfinețte !a ochfi 
hirnil

Statul socialist oferă mănăto
rilor, tehnicienilor și ingmerik», 
oamenilor de știință, vîretnidlor 
și tineriloT, un vast c£mp pentru 
punerea în aplicare a celor mal 
îndrăznețe idei, a odor mai a- 
vansate concepții. Exemplele sînt 
nenumărate, ele pot fi întîlnite 
pretutindeni, la scara întregii 
țări. De la grandioasele utilaje 
din industria chimică, de la 
miile de centrale electrice și

pot ențîndu-și semnificațiile

pfcoă Ia perfecționarea celor mai 
ezjc eez-e — veritabile bijuterii 
«ie iiccsmței — totul pledează 
pentru ceea ce m numi vocația 
rai in rarei a noului, frucriticatâ 
și aLrmată plenar în anii icxria- 

ana marilor creații, ai 
prozrerulni neîncetat ai econo
mie'. și culturii noastre socialiste.

Și trebuie notată, aici, contri
buția deosebit de prețioasă a ti
neretului patriei, a tinerilor cer
cetători, ingineri, tehnicieni, 
muncitori, oameni de Știință, 
autori de descoperiri științifice, 
de invenții și inovații, de per
fecționări ale proceselor tehnolo
gice care impulsionează progre
sul neîntrerupt al industriei, al 
economiei noastre socialiste. Nu
mărul tinerilor specialiști care se 
afirmă în toate compartimentele

I 
I
I 
I
I
I 
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I
I
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activității tehnlco-științifice — 
ducând spre noi străluciri o tra
diție reprezentată cîndva doar 
prin eforturile unor oameni izo
lați, neajutați de nimeni — este 
astăzi în continuă creștere. In 
climatul de efervescență creatoa
re inaugurat ae Congresul al 
IX-lea al P.C.R., în care perfec
ționarea a devenit un cuvînt de 
ordine în toate domeniile, acești 
tineri — pasionați slujitori ai 
științei și tehnicii puse în slujba 
înfloririi țării socialiste — știu 
bine că realizările dobîndite 
pînă acum reprezintă numai un 
început, deschizînd, din proiec
tul lor, dimensiunea unor și mai 
bogate promisiuni. Și aceasta 
conștiință reprezintă, prin ea în
săși, o deosebit de importantă 
victorie.

„Popor de poeți", „pământ v 
al artei", „țară a muzicii $1/ 
a picturii" — sînt formele cer 
desenează adesea, în ochii 
străinilor. România, ca unele 
din cele mai expresive 
oglinzi ale însușirilor acestui 
popor. Numeroasele urme ca
re s-au păstrat din faza de 
început a epocii neolitice și 
pînă astăzi demonstrează 
din plin preocuparea poporu
lui român pentru creația 
artistică, setea sa de frumos. 
Toate generațiile care s-au 
succedat, de-a lungul mile
niilor pe acest pămînt re
vendică un loc în galeriile 
de artă ale țării.

Arta noastră populară eete 
profund Impregnată de pre
ocupările vieții curente, a- 
dînc ancorată în viața de rJ 
cu zi, și aceasta constituie 
forța și frumusețea, origi
nalitatea ei atît de vie. A- 
oeastfi însușire o ilustrează 
p$nă și piesele care ne par
vin din mileniul al Vl-lee 
Lejn., cînd triburile gentllice 
de cultivatori de plante șb 1 
crescători de animale își dez-z- 
voltă meșteșugurile casnice 
— torsul, țesutul, olăritul — - 
și meșteșugurile legate de 
construirea adăposturilor sau 
de confecționarea uneltelor. 
Toate obiectele legate de a- 
ceste meșteșuguri s-au re
marcat, nu o dată, prin 
uimitoarea lor strălucire ar
tistică. Ceramica fină de 
Gucuteni, de pildă, cu 
însușirile ei estetice — su
perioare — identificată pe 
suprafețe întinse în țara 
noastră — a fost realiza
tă cu 2 500 de ani îFiatea 
erei noastre. Figurir « din 
lut ars, prin forța lojlplas- 
tică expresivă, ilustrează în
treaga epocă a bronzului și 
ne vorbesc despre structura 
costumului popular și despre 
stilul broderiilor din acele 
îndepărtate vremuri. După 
alte două mii de ani, artiști 
plastici conduși de arhitectul 
Apolodor din Damasc, glo- 
rificînd victoriile lui Traian, 
au sculptat în blocurile de 
piatră ale Columnei din Ro
ma, o dată cu chipurile daci
lor, armele, vasele, carele, 
construcțiile și îmbrăcămin
tea lor, toate distingîndu-se 
prin frumusețe și rafinament 
artistic. Herodot remarca nu

m 
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Directorul Muzeului Satului 
geto-dacilor, dar și măies
tria țesăturilor lor.

Construcțiile, mobilierul, 
uneltele de muncă și usten
silele de casă, îmbrăcămin
tea, țesăturile, ceramica, In
strumentele muzicale, obi
ectele de cult — toate obiec
tele făurite de mîna omului 
poartă, la noi. pecetea fru
mosului, reflectînd, prin mi
jloacele artei, modul de trai 
al poporului, însușirile lui 
psiho-sociaile, legătura pro
fundă cu natura, cu pămân
tul patriei. Imaginile care 
împodobesc toate aceste obi
ecte vorbesc despre „munții 
cu brazi" și despre „rîuri", 
despre păsări și flori, despre 
coline și cîmpil brăzdate de 
ogoare, despre „urma lupu
lui" și „ochiul puiului", des
pre „coarnele berbecului" și 
despre „urma caprei", de
spre „ochii și sprîncenele". 
despre „curcubeu", despre 
„stele" și despre „soare".

Orice obicei sau deprinde
re, orice aspect de muncă și 
de viață — începutul, apoge
ul și finalul însăși al vieții 
— orice durere sau bucurie 
își au corespondentul într-o 
imagine poetică. ' într-.un 
vers. într-un cîntec. într-o 
podoabă...

Năzuința profundă și per
manentă a omului de a-șl 
înfrumuseța viața, de a-și 
împodobi locuința, dragostea 
sa pentru natura și peisajul 
țării, elogiul florilor, al aș
trilor care strălucesc pe fir
mament și întrețin dăinuirea 
permanentă a vieții, slăvirea 
rodirii pămîntului — toate 
se întîlnesc, ca într-o frescă, 
în cîntecul popular :

„Sfintele stele
Pe pletiturile mele.
Să lucesc, să strălucesc, 
Ca o rujă cînd înfloare. 
Ca sfîntul soare 
Cînd răsare"...
Același fir de aur leagă 

arta poporului cu arta lui 
Eminescu și Arghezi, Crean
gă și Sadoveanu, Ciprian Po- 
rumbescu și Enescu. Grigo- 
rescu, Luchian și Brâneuși. 
personalități care — împăr- 
tășindu-se din plin din izvo
rul cu apă vie al folclor- 'lui 
—- au amplificat contribuția 
originală a poporului român 
la tezaurul culturii artistice 
universale. Această operă o 
duc cu strălucire mai departe 
creatorii de frumos ai zile
lor noastre, consacrati cu pa
siune slujirii poporului, pa
triei noastre socialiste, slă
virii marilor virtuți care ro
desc și înfloresc pe acest pă- 
mînt.
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CHEMAREA
adresată de Conferința organizației
județene Teleorman a U.T.C.,

tineretului ca factor activ, dinamic, în pro- a vacan& numeroase școli
cesul de înfăptuire a programului de dezvol- A au cunoscut ieri o vie ani-
tare multilaterală a patriei, de perfecționare mație, așa cum se întîmplă
continuă a orinduirii noastre, în opera de a de obicei cu ocazia unor even:- 
desăvirșire a construcției socialiste. mpntp «4» ^1*.

Să dăm tuturor faptelor noastre de muncă 
patosul și demnitatea timpurilor pe care le £ 
trăim, să ne dovedim prin întreaga noastră " 
activitate militanți neobosiți ai aplicării po
liticii Partidului Comunist Român, pentru £ 
înflorirea României Socialiste.

tineret al patriei
(Urmare din pag. I)

rării patriei — un program multilateral de ac
tivitate creatoare, de afirmare, alături de toți 
oamenii muncii, a energiilor noastre, a abne
gației și răspunderii, a spiritului revoluționar 
care ne e caracteristic.

In cadrul conferinței noastre, cu un pronun
țat caracter de lucru, au fost subliniate posi
bilitățile largi prin care tineretul județului Te
leorman poate contribui la sporirea producției 
și ridicarea eficienței economice a tuturor în
treprinderilor industriale pentru creșterea ren_ 
labilității tuturor întreprinderilor agricole di 
stat, a întreprinderilor de mecanizarea agricul
turii, pentru întărirea economică a cooperative
lor agricole de producție, pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale, pentru îndeplinirea 
prin toate mijloacele a programului partidului 
de creștere a nivelului de viață al oamenilor 
muncii.

în acest scop, organizația județeană U.T.C., 
întregul tineret din județul nostru se angajea
ză solemn ca în anul 1969, la eforturile oameni
lor muncii pentru sporirea producției agricole 
să se adauge contribuția sa proprie prin reali
zarea următoarelor obiective :

mente. încă de dimineață, profe
sorii s-au întîlnit în cancelarii ; 
ziarele erau citite și comentate 
cu interes. Conțineau, așa cum 
știm cu toții, o hotărfre care pri
vește direct cadrele didactice din 
întreaga țară. Satisfacția este cu 
atit mei mere — sublinia profeso
rul Gheorghe Moraru de Ia Liceul 
„Gheorghe Lazăr** din Capitală 
— cu cit rintem prima categone 

A de snlariați care corn beneficia da 
mărirea sclardlor, măsură preco
nizată a fi aplicată pentru toate 

A categoriile de oameni ai muncii 
pirul m anul 1970. Fie-mi insd-

Conferinței organizației județene • 
Prahova a Uniunii Tineretului • Răspunzted dormței cadrelor

Comunist, către toate organizațiile •
județene ale U.T.C., către întregul •

th.'elor ce cocd-rere au loc 
A adunăr. aSe ccrpohri prafesoraL 

La Institutul pobtefme. Agrooo- 
Acaoentia de fv--" ’ ecooo- 

A mke, bceeie -NLhii Viteazul*, 
^Matei Basarah", I» Carao- 

Jon Neeuke", Grupnl <o?;ar 
de construcții, școide EeneraSe nr.

CONFERINȚA ORGANrZAȚIEI JUDEȚENE £
TELEORMAN A U.T.C

CHEMAREA

tineret al patriei noastre
(Urmare din pag. I)

— Participarea activă la muncă în cooperative a tineretului prin efectuarea unui număr cit 
mai mare de zile-muncă pe tot parcursul anu
lui, in special in perioadele de vîrf ale cam
paniilor agricole, executarea Ia timp și la un 
înalt nivel agrotehnio a tuturor lucrărilor a- 
gricole, astfel incit tineretul să-și aducă direct 
contribuția la realizarea unei producții agricole 
suplimentare în valoare de peste 6 200 000 lei, 
concretizată prin obținerea unor producții su
plimentare de grîu, porumb, carne, lapte, legu
me, struguri etc.

în acest scop, îndeosebi în perioada de Iarnă 
▼om mobiliza tineretul la cursurile agrozooteh
nice de masă, pentru însușirea cunoștințelor ne- 
cesăre in vederea sporirii contribuției sale la 
crr ' " *jterea producției agricole, a forței economice 

. averii obștești a cooperativelor — condiție 
ițială pentru mărirea aportului agriculturii 

l^lezvoltarea economiei naționale, pentru ridi
carea nivelului de trai al țărănimii și al în
tregului popor.

Prin folosirea judicioasă a parcului de ma
șini, executarea întreținerilor Ia timp și la ni
vel calitativ superior a utilajelor, tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii din județ vor rea
liza 460 000 lei economii.

— Prin extinderea volumului de lucrări me
canizate în legumicultură, în cultura plantelor 
tehnice, în zootehnie și transporturi, precum și 
prin lărgirea sferei de prestări la diferiți bene
ficiari se vor realiza venituri peste plan in 
sumă de 520 000 lei.

— Se vor obține 250 000 lei economii prin pre
lungirea duratei de funcționare a tractoarelor 
la 70 000 ore între două reparații capitale.

— Organizația județeană U.T.C. Teleorman va 
mobiliza tinerii pentru obținerea unor cantități 
sporite de furaje, pentru gospodărirea chibzuită 
a acestora și va recomanda în 1969 pentru a 
lucra efectiv în zootehnie peste 1 000 tineri.

— Efectuarea unor lucrări de Îndiguiri, dese
cări, desființarea unor drumuri inutile din cen
trele gospodărești pentru introducerea în cir
cuitul agricol a 1 030 ha., lucrări a căror va
loare se va ridica la suma de 3 000 000 lei.

— Lucrări de amenajare, îndiguiri și întreți
neri pentru irigarea a 1 500 ha., lucrări a căror 
valoare se estimează la suma de 7 500 000 lei.

— Efectuarea de lucrări de desfundare și 
terasări, pentru plantarea a 200 ha. vii $1 pomi 
în valoare de 3 200 000 lei.

■r Participarea Ia lucrări pentru ridicarea ca- 
p stății de fertilitate a pămintulul pe o supra- 
fAUde 900 ha.

lAT obiectiv principal al chemării lansate de 
uteciștii județului nostru se referă ’a munca 
patriotică. In anul 1969, sîntem hotăriți să dăm 
o nouă expresie acestei tradiții glorioase a or
ganizației noastre revoluționare prin :

— întreținerea pășunilor naturale pe o su
prafață de 1 500 ha.

— Plantarea a 30 000 pomi fructiferi;
— Pentru combaterea eroziunii solului vor fl 

efectuate lucrări de plantări în coastă pe o su
prafață de 60 ha.;

— Vom efectua împăduriri în fondul silvic șl 
în cel comunal pe o suprafață de 50 ha, plan
tări de plopi în aliniament pe o lungime de 40 
km. și executarea lucrărilor de Întreținere pe 
plantațiile tinere în silvio pe o suprafață de 
100 ha.

— Vom antrena tinerii la acțiuni pentru co
lectarea a 1 500 tone metale vechi.

— Vom recolta 5 000 kg. plante medicinale ;
— Vom mobiliza tineretul la construirea a 19 

cămine culturale și a 20 săli de clasă.
— In cadrul acțiunilor de înfrumusețare a 

orașelor și satelor județului vor fi efectuate lu
crări în valoare de 15 000 000 lei.

VALOAREA TOTALĂ A ECONOMIILOR 
REALIZATE PRIN MUNCA PATRIOTICĂ VA 
FI DE 16 000 000 LEI.

Organizația județeană U.T.C. Teleorman este 
hotărîtă ca în cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României, a celui de al X-lea 
Congres al partidului, prin întreaga sa activi
tate să-și mobilizeze toate resursele, toate for
țele, întregul spirit combativ, revoluționar, pen
tru ca prezenta sa în munca și viața tineretu
lui să devină cît mai activă, cît mai eficientă.

Adresăm uteciștilor, tuturor tinerilor che
marea de a munci și învăța cu pasiune și per
severență, de a-și ridica necontenit nivelul 
de pregătire politică și profesională, de a face 
totul pentru ca preocupările organizațiilor 
U.T.C. să răspundă într-o mai mare măsură 
cerințelor și exigențelor actualei etape, să 
contribuie la afirmarea tot mai puternică a

se angajează să îndeplinească următoarele o- 
biective :

— Mobilizarea întregrului tineret din între
prinderile industriale, de construcții *i trans
porturi, din celelalte unități productive, la în
deplinirea măsurilor stabilite de eanferința ar- 
ganizației județene de partid pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului pe 1?€3.

— Antrenarea tinerilor Ia acțiunea de 
sire judicioasă a capacității utilajelnr. manflnAr 
și instalațiilor, de economisire a materiilor pri
me și materialelor, redueere a rebuturilor, de 
organizare științifică a proeesalni de pradneție. 
în scopul ridicării productivității smukR. redn- 
cerii prețului de eost gi tabraitălM ceMfi 
produselor.

— In toate unitățile industriale, arganteatllc 
U.T.C. vor dezvolta aețtui MW®* 
antrenarea tineretului la IndeHMIna missrflar 
stabilite de organizația județeană de parvd te 
vederea depășirii producției desiteate expurtu- 
lui, reducerii consumului de ■rtsl. a eoaauMn- 
rilor tehnologice în rafinării, creșterii teAeeM 
de utilizare a mașinilor te secțiile de bază. pe«- 
tru intrarea In funcțiune și atingerea parame
trilor proiectați înainte de termenele planificate 
a obiectivelor Industriale aflate te to—tmerit

— Dezvoltarea interesului tteerOar pentru 
continua lor perfecționare prafesiaaală, fadru- © 
marea acestora spre cursurile de ridicare a cali
ficării și de specializare, spre utilizarea tuturor 
mijloacelor de informare tehnică rf știiațifieă. © 
In acest seop organizațiile U.T.C. vor extinde 
olimpiadele și concursurile pe meserii, ceasfă-
tui rile și sesiunile tehnleo-ftitetifice. schimba- A 
rile de experiență, acțiunile de papularizare a 
cărții tehnice. Vor fl. de asemenea gene ral. rate 
inițiativele : ..Fiecare tinăr muncitor, un bun A 
meseriaș-'. ..Fiecare tinăr. prieten al cărții teh- “ 
nice" ri altele.

— Se va acorda toată atenția întăririi disci- 
plinei în produeție. folosirii integrale a timpului A 
de lucru, respectării regulamentelor de ordine 
interioară, a normelor de securitate a muncii și
a tehnologiei producției, formării unei puter- A 
nice «pinii de masă fata de cei care au abateri ™

*

de la disciplina muncii : pentru aceasta vor fi 
extinse unele activități, cum sînt : ..Fiecare mi- 
nut folosit cu valoare maximă pentru produc- A 
ție“, „Să economisim și să gospodărim cu grijă 
metalul-, și alte inițiative asemănătoare, me- 
nite să influențeze pozitiv munca și comportarea 
tinerilor în producție.

— Toți tinerii județului nostru, muncitori, coo
peratori. ingineri și tehnicieni, elevi vor da în A 
anul 1969 o nouă amploare acțiunilor de muncă w 
voluntar-patriotică. adueîndu-și contribuția la 
construcția obiectivelor social-culturale pla_ 
nificate, la înfrumusețarea orașelor și satelor. A 
Vor fi organizate șantiere ale tineretului la par
cul și complexul sporturilor, casa de cultură și 
clădirea institutului de petrol din municipiul 
Ploiești, șoseaua Văleni-Cheia și alte obiective
în construcție. Prin munca patriotică a tinere
tului va fi colectată și trimisă oțelăriilor patriei A 
cantitatea de 35 M6 tone metale vechi, va fi îm- 
pădurită suprafața de 65 ha. vor fi întreținute 
9 000 ha Izlaz și pășune naturală și vor fi ame- a 
najate pentru irigații suprafața de 400 ha. A

— Corespunzător nevoilor unităților agricole 
▼or organiza în perioada vacanțelor de vară 
participarea unui număr sporit de elevi Ia efec- 
tuarea lucrărilor de întreținere a culturilor și de A 
recoltare în întreprinderile agricole de stat.

Valoarea totală a lucrărilor ee vor fi realizate 
de tineret prin muncă voluntar-patriotică se va A 
ridica la 50 milioane Iei, din care 30 milioane 
din luerări cu caracter edilitar.

Lărgindu-și aria de preocupări pen teu antee- 
narea tuturor tinerilor la realizarea sarcinilor 
economice în industrie si agricultură, organi
zațiile Uniunii Tineretului Comunist vor des
fășura o largă activitate politico-ideologicâ. cul- 
tu ral -sportivă și turistică te rindul tineretului, 
întreaga activitate educativă va fi subordonată 
cunoașterii și însușirii de către tineri a politicii 
interne și externe a partidului, formării și dez
voltării unei înalte conștiințe socialiste, promo
vării ta rindul tineretului a concepției înaintate 
despre muncă și viață, a calităților politice și 
morale proprii tînărului societăți! noastre.

Conferința organizației județene Prahova a 
U.T.C cheamă toate organizațiile județene ale 
U.T.C, întregul tineret al patriei să se alăture 
angajamentelor noastre pentru a ne exprima 
și în acest fel recunoștința fată de Partidul 
Comunist Român, pentru grija permanentă pe 
care o poartă tinerei generații.

Sîntem convinși că transpunerea în viață a 
tot ceea ce ne-am propus va exprima prin 
fapte profunda noastră adeziune la politica 
internă si externă a partidului și statului, va 
marca un nou și însemnat aport al tineretului 
la edificat ea României socialiste.
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 
PRAHOVA ____

A UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Conferințe ale unor organizații județene ale tl.T.C.
(Urmare din pag. I)

ter, secretar al C.C. al U.T.C. 
la Sibiu ; Iosif Beljung — mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C. 
la Maramuieș ; Gheorghe Miron, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C. la Vîlcea ; Iuliu Furo 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C. la Arad și Aurel Zăi- 
nescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C. la Teleorman.

In cadrul conferințelor au 
fost analizate rezultatele obți
nute de organizațiile U.T.C. în 
mobilizarea tineretului de la 
orașe și sate în îndeplinirea sar
cinilor de producție, contribuția 
pe care și-a adus-o tineretul la 
eforturile oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale, agri
cole, de pe șantierele de con
strucții, din instituții, au fost sta
bilite măsuri pentru îmbunătăți
rea activității politico-educative 
în vederea intensificării parti
cipării tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor sporite ce decurg 
din planul de stat pe 1969, la 
înfăptuirea programului 
lateral de dezvoltare a 
elaborat de Congresul al 
și Conferința Națională

multi- 
patriei 
IX-lea 
a par-

tidului. Delegații au dezbătut 
pe larg posibilitățile, formele și 
metodele de muncă ce vor fi fo
losite de organizațiile U.T.C. în 
vederea integrării tuturor tine
rilor din întreprinderi, de pe 
șantiere și de la sate, din școli 
și facultăți, în efortul general al 
oamenilor muncii de a întîm- 
pina cu realizări remarcabile 
cea de a 25-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al X-lea 
al partidului.

Conferințele județene ale 
U.T.C. au constituit un nou pri
lej de manifestare a adeziunii 
depline a întregului tineret, la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, a 
notărîrii ferme de a munci fără 
preget pentru traducerea în viață 
a mărețului program elaborat * 
de partid, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Ca primi secretari ai comite
telor județene ale U.T.C. au 
fost aleși tovarășii : Augustin 
Mateut — Bistrița-Năsăud ; Ion 
Dragomir — Botoșani ; Gheor
ghe Sas — Maramureș : Nico- 
lae Găitan — Sibiu; Nicolae 
Rovinaru — Teleorman ; Liviu 
Derban — Arad ; Marius Cojo-

surilor prevăzute în hotărfre, cu- 
vîntul directorilor liceelor „Gheor
ghe Lazar“, „Nicolae Bălcescu", 
„Gheorghe Șincai“, respectiv al 
tovarășilor Victor Iliescu, Ioana 
Cosma, Petre Victor, rostit în 
deschiderea adunărilor la care am 
participat — cuprindea marile 
obligații pe planul instrucției și 
educației ce decurg pentru ca
drele didactice din toate docu
mentele de partid vizind învăță
mîntul, elaborate în cursul anu
lui 1968. Pentru că, s-a subliniat 
in adunări, pe parcursul acestui 
an, învâțămîntahri românesc i-a 
fost deschisă o nouă ^perspectivă

tribute tn procesul activității de 
fiecare zi In școală. Fără îndoială 
că, satisfacțiile materiale pe care 
ni le dă hotărirea ne angajează 
infinit de mult profesional ți mo
rar.

Continuțnd ideea colegilor, 
profesoara Natalia Petrin — Li
ceul „Gheorghe Lazăr“ și direc
toarea școlii generale nr. 7 din 
Ploiești, tovarășa Milica Giurca, 
apreciau noul sistem de salariza
re pentru spiritul său de dreptate. 
„Satisface faptul că apar mai 
multe gradații de diferențiere în 
salarii, corespunzătoare diferen
țierilor reale existente între profe-

înaltă responsabilitate față de 
profesie, ca ți față de tînăra ge
nerație încredințată spre educare. 
Și noi vrem să dovedim aceste 
calități".

Foarte mul ți profesori, printre 
care Nastasia Mureșan, din Baia 
Mare, Constantin Moldovan, Ele
na Olteanu, Maria Ionescu — Li
ceul „N. Bălcescu", Florescu Va- 
sile — Liceul „Gh. Lazăr", lacob 
Furtună, Florea Stînculescu — 
Liceul „Gh. Șincai", au primit 
cu bucurie prevederea din Ho
tărfre ca Ministerul înv&ță- 
mîntului să ia măsuri cores
punzătoare pentru perfecționa-

Pregătiri in vederea alegerilor
de la 2 martie 1969

în întreaga țară au început 
pregătirile în vederea alegerilor 
de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și pentru consiliile 
populare, ce vor avea loc la 
2 martie 1969. Campania electo
rală a fost inaugurată prin adu
nări ale oamenilor muncii din 
mari întreprinderi și instituții din 
întreaga țară și din Capitală, care 
au avut loc în ultimele zi
le, pentru desemnarea mem
brilor comisiilor electorale ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale, precum și pen
tru comisiile electorale de cir
cumscripție. De asemenea, au a- 
vut loc ședințe ale Birourilor e- 
xecutive ale Consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, pen
tru desemnarea reprezentanților 
lor în comisiile electorale jude
țene. Printre cei desemnați sînt 
muncitori, țărani cooperatori, in
telectuali, activiști de partid și ai 
organizațiilor obștești, cunoscuți 
maselor de cetățeni prin activita
tea și experiența lor în viața poli
tică și socială.

Comisiile electorale județene și 
a municipiului București urmea
ză să fie confirmate prin decret 
âl Consiliului de Stat și să-și în
ceapă în curînd activitatea.

★
In vederea alegerilor de de

putați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile popu
lare ce vor avea loc la data de

2 martie 1969, prin Decretul nr. 
1213 din 29 decembrie 1968 al 
Consiliului de Stat au fost de
limitate cele 465 de circum
scripții electorale pentru alege
rea deputaților în Marea Adu
nare Națională. De asemenea, 
prin Decretul nr. 1214 din 29 
decembrie 1968 a fost stabilit 
numărul circumscripțiilor elec
torale pentru alegerea deputa
ților în consiliile populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești.

Jubilee

" A apărat reviste „Analele 
Institutului de studii Istorice 

£ si «oriaJ-politice de pe lingă 
C.C. al P.CJL nr. 6 (noiembrie 
— decembrie) 1968.

Strămoșească vatră de cultură 
românească de pe valea Cara
sului, Oravița, așezare montană 
de mineri și tăietori de lemne, 
a sărbătorit sîmbătă și dumini
că, 150 de ani de la ridicarea 
primei clădiri de teatru și de 
activitate teatrală de amatori 
din țara noastră.

După vernisajul expoziției 
— „Teatrul de amatori din 
Oravița" — a avut loc o 
adunare festivă în cadrul că
reia tov. Jlie Făsui, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular jude
țean, a înmînat formației de 
teatru de amatori ordinul „Me
ritul cultural" cl. a 2-a. Nu
meroși artiști amatori, bătrîni 
și tineri, au fost distinși cu di
ferite ordine si medalii.

într-o atmosferă de mare în
suflețire, participanții la adu
nare au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu.

★
La Ploiești s-a sărbătorit du-

sori. Era de așteptat că statul 
nostru va adopta măsuri care să 
concretizeze prețuirea anilor de 
muncă dărui ți școlii. Și iată că 
cei care au petrecut în folosul 
școlii peste 25 de ani beneficia
ză de o gradație de merit După 
cum era de așteptat ca dascălii 
care-și fac profesia în localități 
rurale, cu condiții deosebite, să 
se bucure de un regim diferen
țiat Tinerii profesori Adrian Jiga 
— Liceu! „Gh. Șincai”, Nicoară 
Gălăștnu — Liceul ..Gh. Lazăr“, 
împărtășind gîndurile colegilor 
de-o vîrstă au simțit nevoia să 
precizeze că „râtemul de salari- 
zare adoptat este o chemare la 
cutiype^ec+ionare preresională. 
Firește, creșterea salariului după 
abținerea gradelor didactice con
stituie un stimulent; dar, dinco
lo de procentul adăugat la veni
turi, trebuie si fa animai de

rea organizării muncii pentru mai 
buna precizare a sarcinilor și atri
buțiilor ce revin funcțiilor di
dactice, pe locul de muncă. Ca
drele didactice au descifrat din 
această prevedere o chema
re la întărirea disciplinii și folo
sirii întregului potențial de mun
că al corpului didactic, nu numai 
la catedră, ci și în activitatea ex- 
tra-școlară a elevilor.

Telegramele adresate condu
cerii de partid și de stat, 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, adoptate în adu
nările cadrelor didactice, sinteti
zează hotărirea acestora de a 
nu-și precupeți eforturile în mun
ca de formare a generației tine
re a țării, recunoștința pentru 
grija manifestată față de slujitorii 
școlii, față de destinele învăță- 
mîntuluL

In aula Facultăți de drept, iuta

de cadre didactice reprezentînd 
Universitatea București — cea 
mai mare instituție de învățămînt 
superior din țară — s-au întrunit 
pentru a-și manifesta deplina re
cunoștință față de recenta Ho- 
tărire a Consiliului de miniștri 
privind majorarea salariilor în în
tregul învățămînt.

Adunarea a fost deschisă de că
tre rectorul Universității — prof, 
dr. docent Jean Livescu.

Acad. Miltiade Filipescu : „Ca 
dascăl vechi, care se stră
duiește pentru pregătirea pro
fesională a tineretului studios, 
pentru educarea multilaterală a 
acestuia, mă angajez de a munci, 
0 de acum înainte, cu toată dra
gostea, răspunzînd astfel cu recu
noștința mea și a colegilor mei 
înaltei aprecieri de care ne bucu
răm din partea conducerii de 
Partid și de stat". Prof. P.-Pan- 
delescu, decan al Facultății de 
drept : „Laolaltă cu noua Lege a 
învățământului și Proiectul de 
statut al cadrelor didactice, pre
zenta Hotărîre semnifică încă o 
etapă fundamentală a modului în 
care corpul profesoral este chemat 
să acționeze, să-și aducă aportul 

.la atingerea celor mai înalte as
pirații ale omenirii, pe calea pro
gresului". Asist Ion Anghel, Fa
cultatea de biologie : „Țin să a- 
firm, tn cunoștință de cauză, că 
ceea ce se întreprinde în țara 
noastră pentru tineretul studios 
este incomparabil cu ceea ce o- 
feră țări cu distinsă civilizație ți 
cultură, aparținînd orinduirii capi
taliste".

Tn final, participanții la ma
nifestare au adoptat textul u- 
nei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului. 
tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
cadrele didactice din Universitatea 
București își arată profunda lor 
gratitudine față de conținutul 
Hotărîrii, asigurînd totodată că 
vor depune și mai mult entuziasm 
pentru perfecționarea permanen
tă a procesului instructiv-educa- 
tiv, că se vor devota cu și mal 
mult elan construcției socialiste 
din România.

televiziune
16.30 — Telex TV.
16,35 — Mini-baichet
17.30 — Să ne cunoaștem pa

tria— Emisiune pen
tru școlari. „Pe cără
rile vacanței-.

18,00 — „De 12 ori : Bravo !“ 
Emisiune pentru ti
neret.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră

19,45 — Invitație la drume
ție.
„Vîrsta timpului" — 
„Te cînt Republică". 
Film artistic : „Di
minețile unui băiat 
cuminte"

22,40 Varietăți pe peliculă. 
23,00 — Telejurnalul de 

noapte.

TELEGRAME

20,00 —
20,25 —
21,00 —

culturale
minică centenarul activității co
rale de amatori din localitate.

în cadrul festivității. Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-s&eretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
și Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, i-au felicitat pe ar
tiștii amatori ploieșteni.

Participanții au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, o telegramă în care se 
spune printre altele : „însuflețiți 
de perspectivele luminoase des
chise de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a P.C.R., 
care vor ridica patria noastră pe , 
noi culmi ale civilizației și pro
gresului, ne angajăm ca și de a- 
cum înainte să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea 
deplină a sarcinilor de cinste 
care ne revin în opera de edu
care a celor ce muncesc din pa
tria noastră socialistă".

(Agerpres)

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a adresat Co
mitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania urmă
toarea telegramă ;

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comu
nist din Germania, Comitetul Central âl Partidului Comunist Român 
transmite Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană un salut cordial și cele mai calde felicitări.

Partidul Comunist din Germania s-a situat în fruntea luptei cla
sei muncitoare și a tuturor forțelor democratice și progresiste pen
tru apărarea intereselor lor vitale, a organizat și condus lupta îm
potriva fascismului, pentru libertate și democrație. După crearea 
Republicii Democrate Germane — primul stat german al muncito
rilor și țăranilor — oamenii muncii au obținut, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania, succese remarcabile în opera 
de construire a socialismului, în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea bunăstării lor materiale.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl de colabo
rare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România șl 
Republica Democrată Germană se vor dezvolta continuu, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socia
lismului și păcii.

Cu prilejul acestei sărbători, vă adresăm dv., întregului partid, 
urări de noi succese în activitatea consacrată dezvoltării multila
terale a țării, prosperitate și fericire tuturor cetățenilor Republicii 
Democrate Germane.

Comitetul Central 
mitetului Central al 
rea telegramă ;

Comitetul Central

a! Partidului Comunist Român a trimis Co- 
Partidului Comunist din Germania, următoa-

_ __ __.______al Partidului Comunist Român vă transmite 
un salut frățesc de luptă și cele mai calde felicitări cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Germania.

In cursul existenței sale, Partidul Comunist din Germania a 
condus lupta împotriva fascismului, pentru democrație și liber
tate, a desfășurat o activitate neobosită pentru înfăptuirea unită
ții de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste, 
democratice, în slujba intereselor șl aspirațiilor fundamentale ale 
poporului german.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea partidului 
dv., în lupta pe care o duceți pentru triumful cauzei păcii, de
mocrației și socialismului.

REPUBLICA — patria tinereții noastre
(Urmare din pag. I)

A partidului este amplul proces de 
adîncire și dezvoltare a demo
crației socialiste în toate sectoa- 

A rele de activitate, în viața de 
stat, în economie și cultură, în 
activitatea obștească — ca re- A zultat direct al măsurilor luate 
de partid și de stat. „Partidul 

• nostru — a arătat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — por- 
nește de la concepția că socia-

caru — Mehedinți ; Constantin Itwnul trebuia să fie societatea 
Oană — Prahova ; Constantin “ celor mai largi drepturi și liber- 
Dinculesca — Vîleea.

Conferințele nxlețene ale ©
U.T-C. au adresat telegrame

tați democratice ale maselor 
muncitoare, societatea valorifi
cării plenare a înțelepciunii și

conducerii de partid, tm-adyuhti energiei colective a poporului, 
Nicoke Ceaxisesca prin care se A a asigurării unor posibilități 
angajează fn ......
nerilor din 
să desfășoare 
în %’ederea

numele tuturor ti- 
jode*ele respective 
o intensa activitate 
mobilizării între-

nelimitate de afirmare a perso
nalității umane". O expresie e- 
locventâ în acest sens o consti
tuie prevederile noii legi a Con-

gului tineret la reahzarea și de- a siliilor Populare, adoptată zilele 
pășirea obiectrve’cr stabilite te trecute de Marea Adunare Na- 
planul de dezvoltare a economi
ei naționale pe anul 1969.

Intr-o atmosferă entuziastă 
conferințele organizațiilor jude
țene Prahova și Teleorman ale 
U.T.C. au adresat organizațiilci 
județene ale U.T.C, întregului 
tineret al patriei, chemarea de 
a-și stabili obiective concrete, 
mobilizatoare, prin care uteciș
tii, toți tinerii să răspundă în
trecerii te muncă lansată de 
partid, să-și aducă o contribuție 
proprie, alături de toți oamenii 
muncii, pentru îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor planului 
de stat pe 1969. a programului 
de înflorire multilaterală a Ro
mâniei Socialiste.

ționalfl, prevederi menite să osi- 
A gure creșterea rolului și atribu- 
w fiilor ccestora în viața societă

ții, realizarea mai deplină pe 
A plan local a principiului guver

nării statului de către poporul 
însuși.

Tn toate domeniile activității 
si vieții se amplifică procesul 
de efirmere multilaterală a c- 

• mului societății noastre ca stă- 
pîn al propriilor sale destine. A- 

_ ceasta îsi găsește expresia în 
9 avîntul cu care oamenii muncii 

— muncitori, țărani, intelectuali, 
vîrstnici și tineri, indiferent de 
naționalitate — participă la în
făptuirea politicii partidului și 

• statului, în unitatea strînsă a în
tregului popor în jurul partidu-

lui si a conducerii sale, în. a- 
deziunea entuziastă și unanimă 
a maselor largi la întreaga po
litică internă și externă a parti
dului și statului nostru. Consfin
țind întărirea continuă a unității 
social-politice a poporului, a tu
turor claselor și păturilor noii 
noastre societăți, Frontul Unită
ții Socialiste întruchipează uni
tatea trainică a tuturor forțelor 
națiunii noastre socialiste, con
tribuie la întărirea coeziunii a- 
cestor forțe.

Socialismul a realizat, pentru 
prima oară în istoria României,, 
idealurile de independență na
țională și suveranitate ale po
porului, pentru care au visat, au 
luptat și s-au jertfit nenumăra
tele generații ale înaintașilor. 
Parte integrantă a sistemului 
mondial socialist, țara noasiră 
își aduce, atît prin succesele 
sale în construcția socialistă, cît 
și prin activitatea pe arena 
mondială, contribuția sa activă 
la întărirea capacității econo
mice, politice și sociale a aces
tui sistem, la sporirea forței de 
atracție și a razei de aefiune a 
ideilor socialismului. România 
militează perseverent pentru 
strîngerea legăturii și intensifi
carea colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, pentru 
dezvoltarea cooperării cu toate 
statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea socială, pornind de la 
ideea că interesele tuturor po
poarelor cer să se acționeze 
împreună pentru împiedicarea 
unui nou război mondial, pen
tru bararea agresiunii imperia- 
liste. Dinamismul, spiritul de ini
țiativă, consecvența cu care ța-

ra noastră promovează princi
piile de bază ale relațiilor din
tre state și își manifestă respec
tul fa|ă de aspirațiile legitime 
ale celorlalte popoare, străda
niile pe care le depun repre
zentanții României pentru a se 
rezolva pe calea tratativelor 
problemele litigioase, au adus 
și aduc României socialiste, un 
înalt prestigiu, o apreciere elo
gioasă pe toate meridianele lu
mii.

Bilanțul mobilizator al rezul
tatelor obținute în ansamblul o- 
perei de făurire a noii orîn- 
duiri, contururile luminoase ale 
evoluției viitoare a patriei, pro
iectează într-o lumină tot mai 
strălucitoare semnificația actu
lui revoluționar al instaurării 
Republicii, pe care îl. sărbăto
rește azi, cu bucurie și cu mîn- 
drie, întregul nostru popor.

Pentru tineretul patriei, ani
versarea republicii are semnifi
cația unui profund și emoțio
nant colocviu cu prezentul și 
viitorul său. Republica, socialis
mul au dăruit tinerei generații 
tot ceea ce face tinerețea. mai 
dorită, mai frumoasă. Uzinele, 
fabricile, marile combinate mo
deme, care împodobesc harta 
patriei, satele înnoite și aflate 
în continuă înflorire valorifică 
energiile tineretului — dedicate 
entuziast patriei, viitorului ei — 
într-un vast cîmp de afirmare a 
aptitudinilor și talentelor, ofe- 
rindu-le condiții de muncă și 
viată tot mai prielnice, largi po
sibilități de formare și instruire., 
în tara noastră, tineretului îi 
sînt larg deschise porțile școli
lor de toate gradele ; s-a gene-

ralizat învățămîntul de 8 ani și 
se prevede extinderea acestuia 
la 10 ani. învățămîntul de toate 
categoriile este complet gra
tuit ; peste 60 la sută din stu- 
denți și un număr important de 
elevi beneficiază de burse. Tn 
anul 1968, bursele studențești au 
fost majorate cu aproape 20 la 
sută. Elevii din școlile profesio
nale primesc întreținere gratui
tă din partea statului. Țara 
noastră cheltuiește anual peste 
12 200 lei pentru pregătirea u- 
nui student și aproape 1 200 de 
lei pentru pregătirea unui elev 
din școlile de cultură generală. 
Suma afectată în 1968 pentru 
învățămînt, din bugetul sloiului, 
s-a ridicat la peste 8 miliarde 
lei. Fiecare tînăr al republicii 
noastre are posibilitatea de a-și 
alege profesiunea dorită, de a 
munci în domeniul în care-și 
poate valorifica cel mai bine, 
în folosul său și al colectivită
ții, priceperea și cunoștințele, 
de a bei^^K de condiții de 
odihnă, j^^^crea re, de a face 
sport, r^JAși dezvolta armonios 
person^Tfatea, universul spiri-
tual. r

îrț conștiința întregului nostru 
tineret este profund sădită con
vingerea că largile orizonturi, 
condițiile de muncă și viață ca- 
ra-i sprijină dezvoltarea, își au 
temeiul în existența orînduirii so
cialiste, în politica partidului și 
alstatului de dezvoltare multila
terală a țării, de sporire, conti
nue a avuției materiale și spiri
tuale a societății.

tinstind a 21-a aniversare a 
republicii, tineretul patriei își 
înd.reaptă gîndul, cu recunoștin-

|ă, spre generațiile de luptători 
care s-au jertfit pentru făurirea 
unei jări libere, își exprimă dra
gostea sa profundă, atașamen
tul său neclintit față de cauza 
partidului comunist, ctitorul 
României Socialiste. Această 
dragoste, acest atașament se ex
primă, viu și elocvent, în toate 
faptele vieții. Sutele de mii do 
tineri ai patriei se afirmă ca o 
forjă dinamică pe marile șan
tiere, acolo unde se nasc noile 
obiectivețtehnice moderne, po 
ogoarele agriculturii socialiste, 
în laboratoare, în instituții, școli 
și facultăți, în muncă și învăță
tură. Energia, forța creatoare a 
tinerei generalii rodesc în toa
te înfăptuirile care transformă 
zi de zi peisajul contemporan 
al patriei, viata oamenilor.

Tineretul este conștient că cea 
mai înaltă expresie a dragostei 
față de patrie, a recunoștinței 
pentru ceea ce î-a dăruit socia
lismul, este munca plină de 
abnegație pentru- desăvîrșlrea 
construcției socialiste.

Anul care vine va fi marcat 
de evenimente importante pen
tru viața social-politicâ a patri
ei : alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională, aniversarea 
a 25 de ani de la eliberarea 
României, întîmpinarea ce
lui de al X-lea Congres 
al partidului. împreună cu 
întregul popor, tineretul își afir
mă hotărîrea de a-și multiplica 
eforturile, de a-și dedica în
treaga sa energie îndeplinirii 
programului de înflorire multi
laterală a României, conceput 
de partid, mîndru să-și înscrie 
contribuția sa, urma mîînilor și 
a minții sale, în metalul nobil al 
acestor zile de construcție, al a- 
cestei epoci de lumină, demnita
te și adevăr, de pe culmea că
reia privim, mai încrezători ca 
oricînd, viitorul.

I 1



Ocupînd, an de an, suprafețe tot mai întinse pe harta lumii, 
prezenfa României socialiste se impune în multiple domenii — 
politic, economic, comercial, cultural-știinfific — aureolată de 
prestigiul marilor realizări ale poporului, al talentului și resur
selor creatoare cu care el se angajează în dialogul cu lumea și 
timpul, de prestigiul politicii interne și externe promovată de 
partidul și statul nostru. Solii României — de la mașini moder
ne, de înaltă tehnicitate, la descoperirea științifică sau produsul 
de artă — pot fi întîlnifi, astăzi, în numeroase țări ale tuturor 
continentelor, marșul lor impetuos peste meridiane și parolele 
stîrnind, pretutindeni, ecoul unor aprecieri elogioase. Astfel că 
reporterul sau călătorul român poate încerca oricînd, la mii sau 
zeci de mii de kilometri de patrie, surpriza și emoția întîlnirii 
cu... România. E ceea ce mărturisesc și exemplele de mai jos — 
file la o mare carte a proiecției României în conștiința lumii 
contemporane.

pe care le-am văzut în Salariul

Sărbătoarea

Cubei

sînt 
sau

Din Carpații noștri și pînă în Columbia 
peste 12 000 de kilometri în linie dreaptă 
circa 17 ore de zbor neîntrerupt pe rutele aeriene 
obișnuite. Dar în pofida distanței apreciabile, de
numirea falnicilor munți românești este foarte cu
noscută în patria celei mai aromate cafele din 
lume. Aproape că n-a fost interlocutor, în cursul 
scurtei vizite ce am făcut-o în capitala columbi- 
ană, care să nu pronunțe acest nume — „Car
pați" — însoțit de cele mai elogioase aprecieri.

— Carpați, muy bonito, senor! Muy bonito I
— Carpați tindo, senor! Lindo !
In Bogota am întîlnit în mai multe locuri in

scripția „Carpați", desenată cu litere uriașe, ocu
pînd pereți întregi sau strălucind în reclame lu
minoase, multi
colore, pe fron
tispiciul unor
clădiri.

Este vorba
de marca au
tocamionului fa
bricat în 
le de 
Tîmpa 
blemă
devenit în 
puțin ___________
an, foarte popu
lară în Columbia. In această țara — unde 
terenul accidentat, cu variații bruște de altitudi
ne, de sute și chiar mii de metri, pe spațiul a 
numai cîțiva kilometri de șosea, constituie pen
tru șoferi un adevărat coșmar — „Carpații* noș
tri au trecut cu nota zece examenul, fiind prefe
rați altor mărci cu renume mondial.

Inginerul Cezar Cemat, reprezentantul uzine
lor „Steagul roșu" în Columbia, mi-a povestit 
cîteva din aventurile „Carpaților* pe drumurile 
columbiene, cîteva întîmplări care au făcut să 
crească faima mărcii autocamionului românesc.

în luna aprilie, la cererea întreprinderii petro
liere „Texas Gulf*4, un autocamion „Carpați“ con
dus de inginerul Cernal a executat o călătorie de 
probă ne 2000 de kilometri: o rută infernală, ceva

uzine- 
sub
em- 

care a 
mai 

de un

în genul celor pe care le-am văzut în „Salariul 
groazei". Autocamionul a ajuns, insă, cu bine la 
exploatarea petrolieră a întreprinderii amintite, în 
zona junglei ecuatoriale, trecînd pe marginea 
unor prăpăstii adinei, urci nd pînă la 4250 de me
tri altitudine și străbătând drumuri interzise cir
culației auto.

In luna septembrie, un fermier, care cumpărase 
un autocamion „Carpați" a trimis o telegramă la 
reprezentanța din Bogota a uzinei brașovene. re- 
clamind o defecțiune la motor. Imediat un teh
nician român . pkcat «u - .j-p* b fermimd 
in cauză, ajnngind acoU in pfina noapte, după 
un drum de 700 kilometri. Fină b ziuă, cind sa 
sculat fermierul, delrefianea — da'orată negli-

__________________ ______ jeofeî
_ fasese reme-

„F-200" 
la Brno

CARPAȚII
DIN COLUMBIA

ti. Ce den

ia

Pavilionul românesc de la Tîrgul internațional de la Utrecht (Olanda)

Ediția ’68 a tirgului de la 
Brno a fost, in ce privește 
participarea țării noastre, 
cea mai bogată ca număr 
și diversitate de exponate. 
Industria românească a 
construcțiilor de mașini a 
înfățișat un larg și cuprin
zător evantai de produse, 
care a întrunit aprecierile 
și elogiile a numeroși vizi
tatori și oameni de afaceri.

Timp de zece zile, uriașa 
instalație de foraj „F-200*, 
creație a colectivului Uzine
lor U Mai" din Ploiești, a 
dominat, prin înălțimea sa, 
întregul parc al expoziții
lor. instalație modernă de 
înalt randament, permîțînd 
aplicarea celor mai per
fecționate tehnologii de 
foraj petrolier, pină la o 
adinezme de 3 500 m, 
^F-200* a cucerit una din 
medaliile de aur ale tirgu- 
bu. Sdri* românești in 
sectorul marinilor~une'te 
pentru prelucrarea metalu- 
hri s-as concretizat intr-o 
gamă variază de strunguri, 
marini de găurit, prese. 
Printre ucscăți — mașina 
de rectifiest interior RI-80, 
a înalte performanțe și 
camcteristiri tehnice, rea
lized ia uzvza metalurgică 
din Ci^ir. O bună impresie 
azt lăsat, de asemenea, uu- 
talsțizle pentru
forat puțuri de apă, premmn 
și G.-390*. pentru
prospectări geologice și lu
crări subterane. De un vâr 
interes din pcrt<a rîztato- 
riîor s-an tncxra. in n- 
celari tzmp. aazxcmicssueJe 
JBucegi* de 5 îw. reae- 
tnsrele U-650 (pe pneuri) și 
S-650 (pe șenilei.

Oglindă a dezvoltării im- 
petuoase a industriei noas
tre naționale, pcmlâcaxl 
românesc la tzrzul de la 
Brno a concretizat, m c- 
ce'.ași timp, dorința Româ
niei de a-și extinde conti
nuu relațiile economice, de 
a-și aduce aportul la lărgi
rea colaborării internațio
nale, in interesul cauzei 
păcii și progresului.

VIOREL POPESCU

DIALOG

LÎNGÂ

COLUMNĂ
Bâtrinelul blind ji vorbăreț ce 

nu cunoaște criza de timp este 
un personaj pe care reporterul 
îl descoperă, deseori, în marile 
aglomerări urbane. Interlocuto
rul meu de la Roma avea atri
butele vîrstei. In schimb, nu se 
arăta dispus la confesiuni. Un 
fluviu metalic se revărsa gră
bit pe asfaltul de pe Via dei 
Imperiale. Turiștii treceau în vi
teză pe lingă marmurile ce au 
înfruntat vitregia secolelor. Glji- 
duri în mîini, aparate de foto
grafiat, o frază povestită mono
ton dp un profesionist ostenit, 
și cortegiul se îndepărta pentru 
a face loc altuia. Lîngă Colum
na traiană, într-un decor în 
care istoria se înfățișează ne
alterată, l-am întîlnit pe domnul 
Mazzola. 68 de ani, baston, pă
lărie (cam demodată) și o pri
vire pătrunzătoare. îl preocupa 
Co!.~ina, și, de fapt, la început 
nici nu-l observasem. Doar mai 
tîrziu, insistența cu care privea 
basoreliefurile mi-a reținut aten- 
• a. Nu semăna cu turiștii care 
percurg un secol în cinci minu
te și o îr*recgă istorie în jumă
tate de oră. Privea Columna 
făr-ă grabă, atent, cu ochii spe- 
odsmim pentru care fiecare 
oeealiu es>e încărcat de semni
ficații. Am inUat în vorbă și 
pr mese răspunsuri, monosilabi
ce, m-ou dezormat. Pcreom dis- 
pvs să ebendonez conversația, 
and. pe neașteptate, rn.-a între
bat :

— Sî-i-eri din România ?
Răspunsul afirmativ a fost ur

ma." de o fulgerătoare metamor
foză : bctrineiul tăcut, fără chef 
ce voroc, a devenit de o uimi. 
tocre volubilitate. F-sese profe

sor de istorie, îl pasiona trecu
tul poporului de la poalele Car- 
paților și, cu trei decenii în ur
mă, călătorise prin România. 
Dar ceea ce m-a uimit cel mai 
mult la profesorul pensionar n-a 
fost doar interesul pentru isto
ria românească („2000 de ani de 
glorie și zbucium..."), ci și rela
tiv bogata sa informație în pri
vința prezentului României. A 
încheiat sincer, plin de căldură.

— Mă bucur că România este 
acum o țară care se dezvoltă, 
care și-a găsit propriul său 
drum de progres. Am răsfoit un 
album cu fotografii și confrun
tarea cu amintirile mi-a dezvă
luit o țară nouă, tînără...

La Lido di Ostia (hoteluri mo
derne, plajă parcelată, calm 
reconfortant) l-am cunoscut, cu 
ocazia unei conferințe interna
ționale, pe Roberto Cassola, 
unul din conducătorii Tineretu
lui Socialist Italian. O discuție 
începută pe înserat s-a termi
nat tîrziu, după miezul nopții. 
Am discutat despre multe pro
bleme iar, deseori, Cassola in
tervenea cu fraze elogioase la 
adreso României :

— România și-a cîștigat un 
loc deosebit în inimile noastre 
— spunea el. Nu sînt un senti
mental și nici un amator do 
cuvinte frumoase. Dar vitalita
tea României socialiste, amploa
rea operei sole constructive, 
consecvența pozițiilor și realis
mul politic impresionează pe 
cel care privește cu atenție, 
fața Europei, a acestei Europe 
în care fiecare țară — mai mică 
sou ipai mare — este chemată 
sa •și definească personalita
tea—

EUGENIU OBREA

Pentru poporul Cubei, ziua 
de 1 ianuarie, sârbâtoritâ 
pretutindeni ca început al 
noului an, are o dubla sem
nificație. Câci, printr-o feri
cita coincidența, începutul 
unui Nou An înseamnă pen
tru Cuba și aniversarea in
trării ei într-o nouă eră, era 
socialistă, începutul unei e- 
tape calitativ deosebite în 
viața poporului cuban. în 
plus, aniversarea victoriei in
surecției armate cubaneze de 
la 1 ianuarie 1959 capătă, de 
astă dată, încă un sens a- 
dînc, fiind vorba de împli
nirea unui deceniu de la a- 
cest remarcabil eveniment al 
istoriei Cubei.

Victoria de la 1 ianuarie 
1959 a deschis drumul unor 
profunde transformări social 
economice în Cuba, rezol- 
vînd probleme care grevau 
de veacuri asupra vieții po
porului cubanez. Interesele 
reacțiunii interne și ale mo- 

\ nopolurilor străine făcuseră 
din Cuba o sursă de mate
rii prime ieftine, iar Havana 
îsi căpătase tristul renume 
de metropolă a localurilor 
de noapte. în același timp, 
imensa majoritate a popu
lației Cubei suporta conse-

publice. Tn același an, 1961, 
a fost înfăptuită și naționali
zarea marilor proprietăți alo 
burgheziei cubane, punîndu- 
se o primă bază solidă 
pentru dezvoltarea socia
listă.

La o nouă serie de trans
formări structurale, de asta 
dată în domeniul culturii, s-a 
trecut odată cu campania 
națională de lichidare a a- 
nalfabetismului ; s-au luat 
măsuri radicale în domeniul 
social și sanitar, s-au con
struit numeroase școli noi, 
s-a introdus învățămînful 
general gratuit, rețeaua pre
școlară și învățămînful poli
tehnic.

La începutul acestui an, 
prin naționalizarea comer
țului particular și a ateliere
lor meșteșugărești, întreaga 
economie a țării a fost fun
dată pe baze socialiste, a- 
vînd create premisele pen
tru o dezvoltare de perspec
tivă. Sub conducerea Parti
dului Comunist, oamenii 
muncii, întregul popor își 
mobilizează forței? pentru a 
transforma Cuba într-o insulă 
înfloritoare, dezvoltată, măr
turie grăitoare a forței unui 
popor liber.

Imagine din Havana

_ Pi

Aplauzepentru medaliati
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...Ciudad de Mexico. 
Octombrie 1968. Jocu
rile Olimpice de va
ră sînt în plină des
fășurare. Pe „Esta- 
dio Universitario" 
sau pe oricare altul 
dintre las instala- 
ciones olimpica s, 
campionii campioni
lor din peste 100 
de țări fac o am
plă și fastuoasă „ex
punere de motive" — 
pe viu ! — în spriji
nul ideii sportului ca 
mijloc de comunicare 
între oameni.

Recordurile mon
diale sau olimpice 
au — spunea cineva 
— fragilitatea porțe
lanului japonez, și, 
aparent, totul are a- 
lura unui fel de 
„haos cosmic". După 
prima săptămînă de 
competiții, toată lu
mea era de acord că 
Olimpiada mexicană 
marchează cea mai 
ridicată cotă din is
toria sportului. Re
cordurile — pentru 
toți cei care le co
mentează—-sînt „fan

tastice", „uluitoare", 
„incredibile"...

în Sala de prensa 
de la hotelul „Mari a 
Isabel", printre ga
zetarii cei mai ocu
pați se află și trimi
șii ziarelor bucu- 
reștene. Avem con
tinuu și mult de lu
cru, reprezentanții 
sportului românesc 
«înt înscriși efectiv 
pe orbita acestei 
magnifice demon
strații de vigoare, 
măiestrie, echilibra. 
Viorica Viscopolea- 
nu, Lia Manoliu, Mi- 
haela Peneș, Viorica 
Dumitru, Ionel Drim- 
bă, Ivan Patzaichin, 
Serghei Covaliov, e- 
chipajul de 4 de la 
caiac, Ion Baciu, Ion 
Monea, Calistrat Cu- 
tov, Nicolae Marti- 
nescu, Marcel Roșea 
ș.a. — 15 medalii de 
aur, argint, bronz, 
tot atitea contribuții 
de fond ale sportu
lui românesc la tri
umful celei de-a 
XIX-lea Olimpiade.

într-o noapte, tîr
ziu, făceam o lungă 
plimbare pe sub pal
mierii de pe avenida

„Reforma". întovă
rășit de amabilul co
leg de profesie, me
xicanul Rafael Cas- 
tilleja Ramirez. La 
tropice, nopțile sînt 
reci : amindoi ne ri
dicaserăm gulerele la 
pardesie. Pășeam ală
turi, un pic obosiți, 
un pic îngîndurați. 
După un timp, Ra
fael Ramirez rupe 
tăcerea :

— Cred că ești 
foarte mindru de 
faptul că aici. în ca
pitala sportului mon
dial — cum ne place 
nouă, mexicanilor, să 
ne supranumim acum 
orașul — sportivii 
voștri se află in 
„primul eșalon", dea
supra celor italieni, 
suedezi, norvegieni— 
Iau și eu parte la a- 
ceastă satisfacție. 
România este doar o 
țară latină... Ne des
part 15 000 kilometri, 
dar o 6imțim, totuși, 
apropiată...

VALENTIN 
PĂUNESCU

vezi prichindei jucind 
fMb*l_ Și totuși, deși

vem iarna, in vacanță.

trăiesc intr-o țarii a ză-

Pretutindeni 
trăiesc

prieteni
coașnră orașul Oria am 
văzut caș» de 10—15 
ani. cu ririuri miniatu
rale, injțbebind verita
bile slalomuri. E deri- 
gur. ceea ce le-ai ațtep- 
ta $â vezi intr-o țară cu 
tradiții olimpice, așa 
cum in Brazilia, $â zi
cem, pe plaja de Ia Co
pacabana, te aștepți să

de acum bine; și ești 
plăcut surprins atunci 
cind un student din 
Copenhaga îți vorbește 
despre Arghezi și îți 
cere sâ-1 ajuți pentru a 
stabili legături cu Soci
etatea română de ro
manistică, ori cînd o tî
nără vînzătoare de la 
un magazin din Helsin
ki, sportivă amatoare, te 
roagă să transmiți salu
tări prietenilor ei Olga 
Szabo și Ecaterina Ien- 
cic, pentru ca, la sfîrșit, 
să auzi un foarte corect 
„mulțumesc" pe româ
nește.

Pretutindeni trăiesc 
prieteni. Pretutindeni 
există oameni, mulți oa
meni, care îți vorbesc 
în cuvinte admirative 
despre România, asal- 
tindu-te cu întrel*iri 
care mărturisesc un in
teres real pentru viața, 
pentru politica, econo
mia și cultura pămîntu- 
lui nostru. Ce senti
ment poate fi mai emo
ționant. mai tonic, pen
tru călătorul român pe 
alte meridiane ?—

EUGEN PATRICHE

cințele dominației în umbra 
vilelor luxoase ale cartieru
lui bogătașilor din Havana, 
departe de bunurile civiliza
ției și culturii, în sărăcie, 
insanitate și analfabetism.

Desigur, victoria insurec
ției armate de la 1 ianuarie 
1959 nu a însemnat lichida
rea automată a stării de 
subdezvoltare, a grelei moș
teniri a trecutului. Realizările 
acestor ani vizînd adînci 
transformări structurale, au 
însă o semnificație deosebită 
dacă avem în vedere împre
jurările excepționale în care 
ele au fost obținute : sabo
tajul economic al burgheziei 
cubane, blocada economică 
și presiunile imperialiste cele 
mai diverse mergînd pînă la 
intervenția armată împotriva 
noului stat, comploturile 
transfugilor etc., toate în
dreptate spre sugrumarea 
Cubei socialiste. Dar, prin
tr-o mobilizare puternică a 
întregului popor, aceste în
cercări au fost trecute cu 
bine, nu însă fără eforturi 
și sacrificii din partea po
porului cubanez.

Cu toate acestea, încă în 
1959 a avut loc cea dintîi 
transformare de structură : 
înfăptuirea reformei agrare, 
f>rin care au fost eliminate 
□tifundiile, împroprietărite 

150 000 de familii țărănești 
și trecute în proprietatea 
statului pădurile și 70 la sută 
din pămîntul arabil. Refor
mei agrare i-a urmat un an 
mai tîrziu naționalizarea 
Eroprietâților străine din Cu- 
a, trecerea în proprietatea 

obștească a bogățiilor sub
solului, băncilor și serviciilor

Tn agricultură se nJ- în 
vedere creșterea prafpției 
de zahăr în Î970 la cifra 
record de Î0 milioane tone, 
dezvoltarea industriei de în
grășăminte și a altor ramuri 
industriale legate de agri
cultură (materiale de con
strucții, unelte agricole, in
dustria alimentară etc.). Se 
prevede, de asemenea, extin
derea irigațiilor, a culturilor 
de cafea, ananas, citrice și 
banane și intensificarea zoo
tehniei.

Poporul român a urmărit 
cu simpatie și admirație lup
ta de eliberare a poporului 
cuban și, după victoria insu
recției armate, eforturile sale 
de. construire a noii socie
tăți socialiste. între România 
și Cuba s-au stabilit în de
cursul acestor ani, pe baza 
identității țelurilor și aspira
țiilor popoarelor lor, relații 
strînse de colaborare fră
țească și ajutor reciproc. Co
laborarea economică și teh- 
nico-științifică, acordurile co
merciale semnate între cele 
două părți, schimburile cul
turale, vizitele reciproce ale 
unor importante personali
tăți ale vieții politice au fă
cut ca aceste relații să cu
noască o dezvoltare conti
nuă, pozitivă, spre binele 
ambelor țări și popoare.

La aniversarea a 10 ani 
de la victoria insurecției ar
mate cubane — Ziua națio
nală a Republicii Cuba — 
poporul român urează po
porului frate cubanez noi și 
noi succese în realizarea as
pirațiilor sale vitale.

BAZIL ȘTEFAN

• LA HAVANA a sosit dele
gația română condusă de Flo
rian Dănălache, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul căilor ferate, 
care, la invitația guvernului 
cuban va participa la sărbăto
rirea celei de-a zecea aniver
sări a victoriei insurecției ar
mate. Pe aeroportul Jose Marti, 
delegația română a fost întâm
pinată de Faure Chomom, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P. C. Cuban și ministru al 
transporturilor.

• PREȘEDINTELE NASSER 
a primit sîmbătă seara pe am
basadorul Indiei la Washington, 
Aly Javar Jung. Problemele 
discutate cursul întrevederii 
nu au fo date publicității. A- 
gențiile d presă le pun însă în 
legătură cu acordul Indiei de 
a reprezenta interesele R.A.U. în 
S.U.A. Acestea au fost între

rupte, după cum se știe. în 
cursul evenimentelor petrecute 
în Orientul Apropiat în iunie 
1967.

• AGENȚIA V.N.A. transmite
că un purtător xle cuvînt al 
Ministerului Af ac Ailor Externe 
al R. D. Vietnaf^^^^denunțat 
energic Statele Ui^^Mle Ame- 
ricii care trimit a mili
tare pentru a viola s^Jhl ae
rian al R. D. Vietnam? o^rtă- 
torul de cuvînt a arătat că la 
27 decembrie avioane americâne 
au atacat cu rachete o comuhă 
din provincia Nghe An.
• CITIND POSTUL DE RA

DIO ELIBERAREA, agenția 
V.N.A. relatează că în timpuț 
întreruperii ostilităților cu 
prilejul sărbătorilor de iarnM 
unitățile trupelor americano- 
.saigoneze au continuat actele 
lor agresive împotriva popu
lației pașnice din Vietnamul (Ș®

sud. La 24 decembrie, două avi
oane de vînătoare și două eli
coptere americane au bombar
dat mai multe localități din 
provincia Mit Ho. La 25 decem
brie, artileria americano-sai- 
goneză a supus unui tir intens 
două localități.

• SÎMBĂTĂ A AVUT loc la 
Key Biscayne (Florida) o ședin
ță a Consiliului securității na
ționale al S.U.A., la care a par
ticipat și președintele ales. Ri
chard Nixon.

La sfîrșitul ședinței, un mem
bru aii consiliului a declarat 
presei că președintele Nixon 
intenționează să acorde acestui 
organism un roii mai mare în 
domeniul politicii externe, in
clusiv în problema vietnameză. 
Aceeași persoană a arătat că 
Nixon este în favoarea unei 
reglementări negociate a răz

boiului din Vietnam și a cerut 
membrilor consiliului să-i pre
zinte propuneri pentru buna 
desfășurare a convorbirilor de 
pace de la Paris.

Atac israelian 
asupra aeroportului 

din Beirut

• AGENȚIILE DE PRESĂ 
relatează că sîmbătă noaptea 
patru elicoptere militare israe- 
liene au efectuat un atac împo
triva aeroportului de la Beirut, 
capitala Libanului. Militarii is- 
raelieni aflați în elicoptere, 
după ce au debarcat pe aeroport, 
au deschis focul asupra unități
lor libaneze care asigurau paza

aeroportului, apoi au iaeeudiat 
13 avioane aparținînd campanii
lor arabe de aviație „Middle 
East Airlines", „Lebanese Inter
national Airlines" și „Transme
diterranean Airways".

Celelalte avioane aflate pe 
aeroport, care aparțineau unor 
companii de aviație europene 
sau americane, n-au fost atinse.

Surse libaneze afirmă că pa
gubele pricinuite de raidul pira
teresc al forțelor aeriene israe- 
liene se ridică la 100 milioane 
de dolari.
• MINISTERUL AFACERI

LOR EXTERNE ISRAELIAN 
a dat publicității un co
municat în care arată că 
atacul cu elicoptere împo
triva aeroportului din Bei
rut a fost organizat ca o ri
postă la actele de sabotaj între
prinse de grupuri ale organi
zațiilor naționaliste arabe îm

potriva avioanelor civile isra- 
eiiene. în timp ce acestea se 
află pe aeroporturi internațio
nale. In eomonicatul M.A.E. al 
Israelului se amintește că, re
cent. pe aeroportul din Atena 
a fost comis un atentat împo
triva unui avion israelian de 
către nn grup de comando arab, 
încurajat de guvernele țărilor 
arabe.

• PRIMUL MINISTRU AL 
LIBANLLUI, Abdallah Yafi, a 
făcut duminică dimineața o de
clarație in care arată că, Consi
liul de Miniștri libanez a îna
intat o plingere Consiliului de 
Securitate, ca urmare a atacu
lui săvîrșit de Israel împotriva 
aeroportului din Beirut. Abdal
lah Yafi a arătat că Libanul nu 
poate să-și asume nici un fel 
de responsabilitate pentru acte
le individuale care le comit în 
afara teritoriului libanez unii

cetățeni palestinieni. El a adău
gat că actul de agresiune israe
lian asupra aerodromului din 
Beirut a demonstrat o dată în 
plus disprețul Israelului față de 
normele dreptului internațional. 
Acest act nu are nici un fel de 
justificare — a subliniat Yafi.

O. Cernik însărcinat 
cu formarea 

noului guvern 
al R. S. Cehoslovace
• PREȘEDINTELE R. S. CE

HOSLOVACE, Ludvik Svoboda, 
l-a primit duminică la Hradul 
din Praga pe Oldrich Cernik, 
care i-a transmis declarația de

demisie a guvernului adoptată 
la ședința acestuia din 28 de
cembrie.

In baza recomandării Comite
tul.i Central al Frontului Na
țional din Cehoslovacia, Ludvik 
Svoboda l-a împuternicit pe 
Oldrich Cernik să-i prezinte 
proiectul asupra componenței 
noului guvern.

• „COMERȚUL INTERNA
TIONAL contribuie la stabili
tatea prețurilor în Statele Uni
te și trebuie să fie încurajat 
prin înlăturarea barierelor va
male", se arată într-un studiu al 
Comitetului pentru stabilitatea 
prețurilor de pe lîngă Casa Al
bă. Raportul arată că „micșo
rarea barierelor din calea co
merțului va continua să joace 
un rol important în stabilizarea 
preturilor".
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