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N NOU

ITS DORIM
I

ROMÂNIE!

Cu reprezentanții organiza 

fiilor de masă și obștești
Cu reprezentanții colecti
velor de oameni ai muncii

Sfîrșit de on... început de an
De citeva zile s-a pornit sâ ningă și 

țara a îmbrăcat haina ei albă. Ti vedem 
parcă mai bine, mai proaspăt chipul. 
Țară harnică. Țară demnă. Țară munci
toare. Țară cu dinamism de industrii in 
necontenită desfășurare și belșug de o- 
goare bine semănate. Țară cu gînduri 
bune, cu bărbați și femei în inimile că
rora sălășluiește flacăra omeniei, pasiu
nea muncii și a creației, mîndria că 
aparțin acestui pămînt, pe care-l fac să 
înflorească mereu. Țară care știe șă în
tindă o mînă puternică de prieten și care 
știe să-și întîmpine prietenește oaspeții, 
în pragul caselor ei de liniști și bucurii 
omenești, venim azi — milioanele de ti
neri — să aducem omagiul profund al 
dragostei noastre fierbinți, recunoștință 
pentru darurile sale neasemuite, urarea 
pentru viitor, purtată din inimă în inimă :

An nou, an bun îți dorim, Românie I
De douăzeci și patru de ani, urările 

noastre sînt întotdeauna însoțite de bucu
ria izbînzilor, de certitudini și proiecte 
îndrăznețe de viitor. Am devenit — ilu
minați de marile planuri ale partidului 
— un popor de vizionari. Știm bine ce 
vrem, ne cunoaștem valoarea și forțele, 
am învățat să visăm și, în același timp, 
să echilibrăm visul cu viața, aspirația cu 
puterea înfăptuirii. Am învățat, în acest

NOI. IN 1969

prim-secretar al C.C.'al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului

Noi, in 1969. Noi, adică o generație. Cea mai tinără. Aceea 
care este numită, folosindu-se o expresie care ne luminează de 
bucurie fi ne încarcă de sentimentul unor mari răspunderi, 
„viitorul României socialiste". Pe umerii noștri, poate nemalu- 
rizafi suficient, dar destul de puternici ca să poată sprijini o 
bună parte din ceea ce se cuprinde intre însemnele stemei de 
bogății a țării, fiecare an trece oprindu-se pentru trei sute șaizeci 
și cinci de zile, spunîndu-ne că acestea sînt ale muncii, ale în
vățăturii, ale creației, în primul rînd. Sub conducerea partidului, 
prin grifa lui, ANII NOȘTRI—VISURI devin cu certitudinea 
matematică a marilor ordinatoare, AN—ÎMPLINIRI. Trecerile 
de la un an la altul sînt prilejuri de mari confirmări ale acestui 
adevăr — creștem o dată cu țara — noi, fiii ei, constructorii ei.

Cum vom arăta în 1969 ? Care vor fi principalele noastre 
preocupări ca membri ai organizației comuniste de tineret ? L-am 
rugat pe tovarășul ION ILIESCU, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, să ne contureze citeva 
dintre proiectele esențiale pe care organizația_U.T.C. fi le pro
pune pentru noul an.

— Răspunzînd invitației zia
rului și, prin ziar, generației ti
nere a patriei noastre, aș vrea 
să mă opresc o clipă *a ceea co 
anul pe care îl încheiem astăzi 
o însemnat pentru Uniunea Ti
neretului Comunist, pentru tot 
tineretul nostru. Pe plan geno-

ral, 1968 a fost un an de bogate 
realizări — în economie, în 
știință, în cultură. Activitatea 
multilaterală desfășurată de 
partid pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, măsurile de perfec
ționare a conducerii vieții eco-

nomice, a întregii vieți sociak 
politice, a culturii și învâfâmin- 
tului a făcut ca acest an să fie 
unul dintre cei mai rodnici ai 
cincinalului în curs de desfășu
rare. Pentru toți cetățenii patriei, 
1968 va rămîne înscris în me
morie ca un timp al înțelep
ciunii care caracterizează 
partidul nostru și în care fie
care acțiune s-a remarcat prin 
aplicarea consecventă a prin
cipiilor marxist-leniniste, prin 
slujirea cu devotament a celor 
mai înalte idealuri ale poporu
lui român. Era firesc ca o ase
menea activitate politică sâ 
aibă un puternic ecou în rindul 
tineretului. Ecoul a însemnat 
entuziasm, adeziune, dăruire 
totală. în fiecare măsură adop
tată de partid, tînâra generație 
își regăsește propriile aspirații, 
cu fiecare acțiune întreprinsă i
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PRESTIGIUL 
UZINEI

PRESTIGIUL

Fiecare an înseamnă fră
mântări, căutări, satisfacții. 
Toate păstrind încorporate 
In ele semnul distinctiv al 
noului. Nou însemnind de 
fiecare dată programul de 
activitate la a cărui îndepli
nire sintern chemați sâ par
ticipăm.

19® înseamnă pentru Uzi
na constructoare de mașini 
Reșița, întreprindere la care 
lucrez în cadrul turnătoriei 
de oțel, o perioadă de timp 
încărcată de semnificații. Este 
al patrulea an al cincinalului. 
Avem cu toții obligația de a 
ridica la nivelul
Ing. NICOLAE

Oțelăria specială 
Reșița 
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superior,
BÎRLIBA
U.C.M.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, 

Trofin, 
Janos 
Vîlcu, 
dimi

neața, la sediul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, cu repre
zentanții organizațiilor de 
masă și obștești din țara 
nostră.

In cursul tntilniril au 
luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Cen
tral 
rale a 
sile Vîlcu, 
Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Ion Ili
escu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Ist
van Petert, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate ma
ghiară, Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului națio
nal al femeilor, Simion Bu- 
ghici, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 
de Consum, Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fi-

Pionieri și școlari au adus tradiționalele urări 
de Anul Nou conducătorilur de partid și de stat

Pentru mine fiecare an a 
însemnat foarte mult. Anul 
1969 are însă o semnificație 
deosebită. Sînt studentă în a- 
nul V al Facultății de elec- 
troenergetică. în luna fe
bruarie voi avea ultima se
siune de examene, iar in iu
nie voi susține examenul de 
stat. Acesta va fi primul ma
re eveniment din viața mea 
— absolvirea Institutului po
litehnic. Va urma apoi primi
rea repartiției si prezentarea 
la locul de muncă. Cum e și 
firesc am emoții încă de pe 
acum. Știu că din trecerea de 
la ritmul de lucru și cerințe-

DOINA MARINESCU 
studenta în anul V 

la Institutul politehnic 
din București
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zică și Sport, Eduard 
Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate ger
mană, Mircea Angelescu, 
președintele Uniunii Aso
ciațiilor studenților din Ro
mânia, Dumitru Simulescu, 
vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Virgil Ra- 
dulian, președintele Consi
liului Național al Organi
zației Pionierilor, Nicolae 
Cioroiu, vicepreședinte al 
Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști, și Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetu
lui național pentru apăra
rea păcii.

Vorbitorii au exprimat a- 
tașamentul deplin al clasei 
muncitoare, țărănimii coo
peratiste, intelectualității, 
tineretului, femeilor, al tu
turor oamenilor muncii din 
România socialistă, fără de
osebire de naționalitate, 
față de politica Partidului 
Comunist Român, hotărîrea 
lor de a dezvolta succesele 
obținute pînă în prezent în 
toate domeniile economiei, 
ale vieții social-culturale, 
de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea mărețului
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Ieri, în fața sediului Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos 
Fazekas, Gheorghe Radule
scu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Dumitru Popescu au 
primit un grup de pionieri 
și școlari din Capitală, care 
au venit să aducă conduce
rii de partid și de stat tradi
ționalele urări de fericire și 
sănătate pentru noul an. în 
plugușorul pe care l-au re
citat, micii colindători au 
exprimat, în numele celor 
peste trei milioane de șco
lari ai țării, mulțumirile 
cele mai fierbinți partidu
lui comunist pentru copilă
ria luminoasă pe care o 
trăiesc în patria noastră so
cialistă tot mai înfloritoare.

Deasupra tuturor se înal-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 

a primit pe șefii misiunilor
diplomatice

" Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 

A împreună cu tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodnaraș, 

A vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președintele 

’ Marii Adunări Naționale, au pri- 
mit în ziua de 30 decembrie, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe șe- 
fii misiunilor diplomatice acredi- 
tați în Republica Socialistă Ro
mânia. care au prezentat felici- 

_ țări cu prilejul Anului Nou.
W Au luat parte Constantin Stă- 

tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, adjuncți ai mi- 

_ nistrului.
" Au prezentat felicitări ambaza-

din Capitală
Tovarășul Nicolae

Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Nicules
cu-Mizil, Virgil Trofin și 
Dumitru Popa, s-au întîlnit 
luni la amiază, la sediul 
Comitetului Central al 
Partidul Comunist Ro
mân, cu reprezentanți ai 
oamenilor muncii din ma
rile întreprinderi indus
triale și șantiere de con
strucții ale Capitalei.

In cadrul întâlnirii au 
luat cuvîntul tovarășii Du
mitru Popa, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Aurel 
Bozgan, directorul general 
al Fabricii de mașini-unelte 
și agregate București, Ma
rian Avram, muncitor la 
Uzinele „23 August'*, Jan 
Beiu, directorul Uzinei de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie", Iosif Steinbach, di
rector general al Fabricii 
de confecții și tricotaje 
București, Constantin Popa, 
directorul întreprinderii de 
construcții și montaje nr. 2,

ță caldele urări ale colindă
torilor ;

Pentru fericire și liber
tate,

Pentru bucuriile care în 
suflet rămîn,

Mulțumim Partidului Co
munist Român.

Adresîndu-se secretaru
lui general al C.C. al P.C.R., 
unul din colindători spune J

Să mai facem o urare ca 
o văpaie

Pentru iubitul nostru to
varăș, Ceaușescu Nicolae,

Sorcoviți-1 cu floare de 
măr

Că-i iubitor de oameni si 
de adevăr,

Sorcoviți-1 cu flori de 
coare

Că-i iubitor de țară 
sine stătătoare —

Sorcoviți-1 cu floare 
crini,

Că ne face anii lumini
Sorcoviți-1 cu spic înspi

cat
Că ne face traiul bogat

dorii : R.P. Bulgaria — Gheorghi 
Bogdanov, R.D. Vietnam — Ho
ang Tu, Italiei — Niccolo Mos
cato, R.P. Ungare — Jozsef 
Vince, R.D. Germane — Ewald 
Moldt, R.S.F. Iugoslavia — Jakșa 
Petrici, Elveției — Charles Al
bert Dubois, R.P. Albania — Io
sif Pogace, Iranului — Soltan H. 
V. Sanandaji, R.P.D. Coreene — 
Kim The Hi, Greciei — Jean Ch. 
Cambiotis, Turciei — Kâmuran 
Giirun, Indiei — A. S. Mehta, 
R. F. a Germaniei — Erich Străt- 
ling, Republicii Islamice Pakistan 
— Jamsheed K. A. Marker, Su
ediei — Baron Cari Rappe, Bel
giei — Jan Adriaenssen, Finlan
dei — Kaarlo Veikko Makela, 
R.P. Polone — Jaromir Ochedus- 
zko, R.S. Cehoslovace — Karel 

Nicolae Anghel, maistru la 
Uzinele „Vulcan", Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al mu
nicipiului București, Maria 
Diaconu, președinta Comi
tetului sindical de la în
treprinderea „Dacia", Ermil 
Bălătică, inginer la. Uzine
le „Laromet", Doina Didiv, 
inginer la Fabrica de piese 
radio și semiconductor! Bă- 
neasa, Nicolae Dragomir, 
directorul general al Uzi
nei „Electromagnetica".

Vorbitorii au relevat 
succesele înregistrate în a- 
nul care se încheie în di
feritele sectoare de activi
tate ale Capitalei, acestea 
constituind o dovadă a rea
lismului planului cincinal, 
a faptului că programul' e- 
laborat de Congresul al IX- 
lea al partidului corespun
de pe deplin condițiilor și 
posibilităților țării noastre. 
Ei au exprimat, totodată, 
hotărîrea fermă a colective
lor în care lucrează de a 
munci neobosit pentru tra-

(Continuare în pag. a

Și cu flori de bujor 
Câ ne face viitor de au», 

măreț viitor —
Ia-n mai zioeti flăcăi năz

drăvani
„Intru mulți ani !*
Plugușorul cuprinde șl 

cuvinte prin care pionierii 
se leagă pentru ziua de 
mîine :

Că vom învăța necontenit 
Cu inima spre țară ri 

partid,
Cu ochii pe carte,
Cu gîndul în viitorul de

parte,
Cu mîna dreaptă lîngă că

limară
Și gîndul totdeauna la 

țară,
Cu mîna dreaptă pe con

dei
Și-n cugete cu leninistele 

idei,
Sub steaguri tricolore si 

roșii
în gînd cu strămoșii.
Cu pașii 
Totdeauna în rînd cu ur

mașii.
Glasurile micilor, colindă

tori se împletesc cu clinche
tul clopoțeilor, cu sunetul 
buhaiului, cu pocnetele de 
bici. Din alaiul pionieresc 
nu lipsesesc nici celelalte 
obiceiuri tradiționale de 
iarnă : 'capra, sorcova, că
luții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit entuziaștilor colin
dători pentru cuvintele rostite, 
Ie-a urat lor, ca și tuturor șco
larilor 
pilărie 
zultate 
țătură, 
șugată 
socialistă. Să creșteți și să în- 
vățați, a spus secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., pentru 
a continua opera părinților, a 
înaintașilor voștri, pentru a fa
ce patria tot mai prosperă șl 
mai frumoasă.

După datina străbună, co
lindătorilor le-au fost ofe
rite covrigi și mere, bom
boane, nuci și portocale.

patriei noastre, co- 
frumoasă, fericită, re
cit mai bune la învă- 
o viață tot mai îmbel- 
in societatea noastră

Kurka, Indoneziei — Hamzah At- 
mohandojo, Republicii Arabe U- 
nite — Moustapha Moukhtar, 
R. P. Mongole — Damdinneren- 
ghiin Bataa, Republicii Cuba — 
Jesus Barreiro Gonzalez ; miniș
trii : Israelului — Eliezer Doron, 
Braziliei — Marcos Antonio De 
Salvo Coimbra ; șeful Reprezen
tanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud — Nguyen Duc 
Van ; însărcinați cu afaceri ai Re
publicii Chile — Rolando Stein, 
R.P. Chineze — Ma Siu-Sîn, Re
publicii Orientale a Uruguayului 
— Juan Carlos Nâdal Jaume, Re
publicii Venezuela — Rafael Leon 
Morales, Republicii Irak — Jamil

(Continuare în pag. a Ill-a)



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI <

V

NOI. IN 196 9 •ni §

(Urmare din pag. I)

se certifică posibilitatea împli
nirii visurilor, i se deschid noi 
perspective pentru viitor.

— Fiindcă v-ați referit 
la 1968, v-am ruga, tova
rășe Iliescu, să stăruiți, 
totodată, și asupra ecou
lui pe care ampla acti
vitate desfășurată de 
partid în toate domeniile 
a avut-o asupra activită
ții organizației noastre.

— Pentru Uniunea Tineretului 
Comunist, 1963 a început, după 
cum se știe, sub foarte bune 
auspicii : în noiembrie—decem
brie anul precedent. Plenara 
Comitetul Central al P.C.R. a 
adoptat un amplu program de 
măsuri menite să orienteze e- 
forturile tuturor factorilor care 
contribuie la creșterea și for
marea tinerei generații, deci, și 
ale organizației noastre, spre 
soluționarea cu mai multă efi
cientă a rarrinilor pe care le 
implică această complexă cos- 
ră. în luna februarie a avut loc 
Consfătuirea pe țară a U.T.C., 
care, în lumina hotârîrilor 
de partid, a stabilit un pro
gram de acțiune concret pen
tru îmbunătățirea și diversi
ficarea formelor de acti
vitate ale organizației. Toate a- 
cestea au dus la mutații noi în 
structura activității U.T.C., ca
racterizate prin sporirea atri
buțiilor organizației de tineret, 
prin lărgir-'-i sferei de preocu
pări, a numărului de activități 
adresate tinerilor, a profunzi
mii acestora. Efectul eforturilor 
de dinamizare a activității 
noastre s-a putut constata într-o 
participare mai activă a tinere
tului la muncă în toate acțiu
nile productive, printr-o intensi
ficare a eforturilor la învăță
tură, printr-o mai bună disci
plină în toate sectoarele de ac
tivitate. Au sporit, totodată, ac
țiunile de muncă patriotică, 
anul 1968 fiind anul reînnodării 
unei mai vechi și glorioase tra
diții, aceea a Șantierelor na
ționale «In tineretului. Succese 
remarcchile a obținut organiza
ția noastră si în domeniul or
ganizării activităților turistice și 
sportive pentru tineret, au în
ceput activitățile de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Toate acestea alcătuiesc 
to-r-rinice premise pentru o si 
mai largă desfășurare a activi
tății organizației noastre în anul 
în care intrăm.

lățirea muncii politice și ideolo
gice în rîndul tuturor categorii
lor de tineri, dezvoltarea con
științei lor politice, educa
rea lor în spiritul patriotismului 
și al responsabilității sociale 
prin utilizarea unor forme mul
tiple, cu o sporită forță de in
fluențare.

Scopul întregii noastre acti
vități educative trebuie să con
ducă, evident, la o și mai lar
gă antrenare a tineretului în 
activitatea productivă, la înde
plinirea sarcinilor economice. 
Avîntul recentelor chemări la 
întrecere, lansate de or
ganizațiile de partid, hotărîrea 
cu care toate colectivele de oa
meni ai muncii din patria noas
tră s-ou angajat să participe la 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor planului de stat pe 1969, 
au găsit un larg ecou în rîndu- 
rile tinerilor. Hotărîrile adoptate 
de recenta Plenară a C.G al 
U.T.G, precum si chemările a- 
dresate de conferințele județe
ne Prahova și Teleorman ale 
U.T.G organizațiilor județene 
U.T.G, uteciștilor, tuturor tine-

că, în mod firesc, eforturile 
noastre se vor îndrepta spre 
îmbunătățirea formelor prin 
care tineretul este mobilizat la 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce. Vom acorda o mai mare a- 
tenție calificării tinerilor, îmbu
nătățirii disciplinei în muncă, 
înțeleasă sub formele sale cele 
mai complexe, preocupării pen
tru cunoașterea noutăților știin
țifice, tehnice. La sate, organi
zațiile își propun ca obiectiv 
esențial mobilizarea tineretului 
la toate activitățile de produc
ție în C.A.P.-uri, în G.A.S.-uri 
etc. Tinerii trebuie să fie pri- 

' mii care să răspundă inițiati
velor întreprinse de partid pen
tru organizarea modernă a 
muncii in agricultură, la lucră
rile de mecanizare, irigații etc. 
în mod special, este necesar să 
fie sprijinite noile comitete co
munale în activitatea de edu
care a tinerilor în spiritul dez
voltării atașamentului față de 
satele în care lucrează, a sta
bilității lor în sat, a contribu
ției directe la sporirea venitu
rilor C.A.P.-urilor.

TOATE ACȚIUNII! Mill

răspunderile ce le revin, faptul 
că drepturile foarte importante 
ce li se acordă presupun și în
datoriri foarte importante din 
partea lor. Ținta tuturor măsu
rilor educative desfășurate în 
institute și universități trebuie 
să fie aceea de a face ca stu
dențimea noastră să-și înțelea
gă obligațiile de studiu, de dis
ciplină etc., în așa fel, încît să 
fie la înălțimea eforturilor pe 
care statul le face pentru școa
la noastră superioară și, în ul
timă instanță, la înălțimea ținu
tei morale și demnității pe care 
o reclamă noțiunea de student.

în anul 1969 vor fi reluate și 
lărgite acțiunile de muncă pa
triotică pe șantiere de interes 
național sau local, la lucrări în 
agricultură, în sectorul fores
tier sau la lucrări edilitar-gos- 
podârești la care își vor aduce 
contribuția toate categoriile de 
tineri. Eforturile pe care le vom 
face vor fi de a spori eficiența 
și, totodată, rolul educativ al 
acestora.

După cum se vede, preocu
pările noastre conduc la ideea 
că trebuie sâ utilizam totalita
tea formelor și metodelor de 
care dispunem pentru a face ca 
acest ansamblu de masuri sa 
ducă la întărirea vieții de or
ganizație în toate compartimen
tele și în toate colectivele de 
tineri, sâ conducâ, în esența, la 
formarea și pregătirea com
plexă a tineretului pentru via
ță. Vrem ca tineretul nostru să 
trăiască, sâ muncească și sâ se 
comporte în mod exemplar, 
principiile ideologiei noastre 
marxist-leniniste să devină, io 
toți tinerii, profunde convingeri 
și călăuză de acțiune, sâ contri
buim la formarea unui tinerel 
combativ, cu spirit de discemo- 
mînt, cu o atitudine activă, mili
tantă, în scopul înfăptuirii o- 
biectivelor trasate de partid.

— Ce ne puteți spune 
despre activitatea inter
națională a organizației 
noastre în anul care în
cepe ?

PRESTIGIUL
(Urmare din pag. 1) 

de a prelungi ascendent reali
zările pe care le găsește în 
bilanț sfîrșitul acestui an. 
Turbo și hidrogeneratoare, 
locomotive electrice, Diesel 
electrice, Diesel hidraulice. 
Iată produse ale căror nume 
este legat de al uzinei din 
Reșița. Și de al căror presti
giu se leagă idealul, angaja
mentul nostru.

Pentru oțelar perspectiva 
depășește, la prima vede- 
limitele obișnuite. Munca 
se măsoară în capacitatea 
stăpînire a cuptoarelor, 
este însă numai atît. Ca-

pe anul 1360
Sindicatele să sprijine'Cdplffi- 

tele de direcție pentrwÂfâ'aces-

— Vă rugăm, în acest 
caz, să ne precizați di
recțiile în care se vor 
valorifica aceste premise.

— Intrăm în 1969, așa cum 
spuneam, cu sentimentul că 
ceea ce am făcut bun pînă a- 
cum nu reprezintă decît un pas 
spre aalîcarea liofărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. privind îm
bunătățirea activității în rîndul 
tineretului. Anul 1969 va trebui 
să fie un an al aprofundărilor 
în munca noastră, al unor efor
turi calitativ superioare. Va tre
bui să desfășurăm asemenea 
activități. încît succesele obți
nute să fie continuate și ampli
ficate, să facem ca începutul să 
capete substanță, să se obțină 
acel salt de calitate pe care 
ni-l dorim și care este absolut 
necesar în educația generației 
tinere.

In acest scop, avem în ve
dere, în primul rînd, îmbună-

rilor de la orașe și sate de a-și 
stabili angajamentele concrete 
care să mobilizeze tineretul la 
o participare mai activă în în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, la dezvoltarea econo
miei naționale, stobîlesc ja
loanele important» pentru acti
vitatea din noul an. Ele vor 
face ca organizația U.T.G sâ 
se înscrie cu o contribuție de 
prestigiu, demnă de marile sale 
răspunderi, în întrecerea ce se 
desfășoară între organizațiile 
județene ale partidului, să în- 
tîmpine cu importante realizări 
cea de-a 25-a aniversare a Eli
berării patriei si Congresul al 
X-lea al P.C.R.'

Așa cum a reieșit din ulti
mele documente de partid, anul 
1969 va fi, pentru întregul nos
tru popor, un an cu numeroase 
și importante evenimente, un 
an hotărîtor al cincinalului, în 
care generația tînără este de
cisă să-și aducă maxima sa 
contribuție în toate domeniile 
de activitate.

— Ce sarcini revin, în 
mod concret, organiza
țiilor de bază ale U.T.C. 
în acest nou an ?

— Mo voi referi, în primul 
rînd la ceea ce vor trebui ?ă 
întreprindă organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile industriale, 
din uzine, de pe șantiere fiind*

Organizațiile U.T.G din școli 
își pun, în acest an, cu și mai 
multa profunzime problema gă
sirii unor forme eficiente de e- 
ducare a elevilor, de antrenare 
a acestora la procesul de în- 
vățămînt în scopul însușirii cu
noștințelor predate. Diversifica
rea, înviorarea octîvîfăhior or
ganizațiilor U.T.G din scoli, 
sporirea eficienței și influenței 
lor educative — iată un 
obiectiv important pentru 1969. 
în institutele de învățămînt 
superior și în facultăți, pre
ocupările pentru anul care 
începe se îndreaptă, în pri
mul rînd, spre creșterea ro
lului și influenței organizațiilor 
U.T.G și asociațiilor studențești 
în întreaga viață universitară, în 
îmbunătățirea continuă a pro
cesului de învățămînt, spre 
desfășurarea unei intense munci 
de educație politico-ideologică, 
spre o întărire a spiritului de 
combativitate față de fenome
nele negative, promovarea unei
înalte ținute etice. în a*
cest context, atributele pe
care le prevede noua Lege a 
învățâmîntului, faptul că stu
denții își pot spune cuvîntul în 
colectivele universitare, că opi
nia lor este ascultată, apreciată 
de cadrele didactice, de Sena
tele universitare, implică și u- 
nele măsuri din partea organi
zațiilor U.T.C. și A.S., spre a 
face explicite tuturor studenților

— Așa cum am mai arătat 
atașamentul deplin al tinere
tului nostru la politica desfă
șurata de “ ~
Român este 
înțelepciunii cu care conducerea 
partidului nostru concepe în
treaga activitate pe plen intern 
și international a tării noastre 
Dovezile de $prii:n Eoa! și 
neabătut a politicii PC R. au 
fost și în acest domeniu 
meroase si emoționante.

In spiritul princiaiilor 
cunoscute, promovate cu 
secvență de partidul nostru în 
relațiile internaționale, U.T.C. 
va depune toate eforturile pen
tru dezvoltarea în continuare a 
raporturilor bazate pe stimă și 
respect reciproc cu organizațiile 
de tineret din toate țările so
cialiste, cu organizații comuniste 
și democratice de tineret din în
treaga lume, vom contribui ac
tiv pentru ca în raporturile din* 
tre tinerii lumii să triumfe ideea 
de pace și colaborare recipro
că ; vom participa la toate ac
țiunile menite să asigure destin
derea încordării internaționale 
și, deci, liniștea și pacea, sin
gurele favorabile generației ti
nere dornică de viață, de mun
că, de împliniri.

Folosesc acest prilej ca, o 
dată cu Anul Nou, să transmit 
uteciștilor, tuturor tinerilor din 
patria noastră, urarea de noi 
succese în muncă, în activita
tea socială și de organizație, de 
noi împliniri în viața fiecăruia.

Partidul Comunist 
rezultatul direct al

bine 
con-

nu 
re, 
lor 
de 
Nu
litatea muncii implică ela
borarea oțelurilor speciale, cu 
grad înalt de puritate, bene
ficiind de însușirea metode
lor celor mai recente pătrun
se pe platforma de lucru a 
otelarului.

Receptînd această necesita
te. comitetul coordonator 
U.T.C. din uzină a organizat 
o sesiune de informare teh- 
nico-științifică a tinerilor 
ingineri și tehnicieni. Rezul
tatul — cel scontat: stimu
larea preocupării pentru 
cercetare, pentru informare.

în condițiile producției di
verse și de mare volum a 
uzinei noastre, puritatea ote
lului rămîne un capitol în
ceput într-o carte deschisă 
și voi fi satisfăcut dacă prin 
activitatea mea, de-a lungul 
anului care vine, în colecti
vul în care muncesc, voi 
putea contribui la îmbunătă
țirea situației existente.

(Urmare din pag. I)

le din facultate la ritmul și 
cerințele din producție, net 
deosebite, se vor ivi multe 
probleme. Mi-au confirmat-o 
și absolvenții de un an sau 
doi ai institutului cu care am 
stat de vorbă. Dar le voi în
vinge ca și ei prin perseve
rentă și încredere, cu forțele 
mele.

Cînd am terminat clasa a 
Xl-a am fost întrebată ce vi
suri. ce planuri de viitor am. 
Pc atunci insă nu știam decît 
că îmi place foarte sault n%a- 
tc-matioa. îndeosebi georrie- 
tria. și fizica. Profesia de in
giner energetic o cunoșteam 
prea puțin și îmi plăcea doar 
din cele auzite și văzute la 
tatăl meu.

Aș vrea să ajung un bun 
specialist. Să cunosc cît mai 
mult. Satisfacțiile în muncă 
sînt cele mai mari și spre ele 
tind. In facultate am frec
ventat și cursul de pedagogie. 
Mi-am împlinit astfel o veche 
dorință. Elevă fiind, nopți în
tregi 
aș fi 
mi-aș 
cum , _ .. _
tea pentru matematică și 
fizică. N-am ales universi
tatea de teama plafonării, 
dar pasiunea pentru această 
meserie continuă să existe și 
acum. Practica pedagogică 
efectuată la Școala tehnică 
a Uzinei de strunguri a fost 
o revelație pentru mine. E- 
ram fericită că profesia mea 
de inginer îmi dă și această 
posibilitate ; îmi doresc foar
te mult ca anul 1969 să-mi o_ 
fere satisfacția de a deveni 
inginer-profesor. fără a-mi 
abandona meseria de bază.

îmi imaginam cum 
ca profesoară, cum 
apropia elevii și 

le-aș trezi dragos-

IN NOU, NN BUN, /// SORIM, ROMÂNIE!
(Urmare din pag. I)

grandios sfert de veac de 
cînd pe pămîntul românesc 
flutură steagul roșu al 
socialismului, să facem din 
fiecare an o construcție, o 
treaptă sculptată în timp 
spre noi împliniri. Stau măr
turie uzinele, fabricile, ora
șele, satele, coselo noastre 
— cu toate devenite mai bo
gate. Stăm mărturie noi în
șine, poporul, milioanele de 
oameni care muncim, învă
țăm, care ne bucurăm de 
viată și care, în pofida, poa
te, a unor posibile, uneori 
inevitabile greutăți, nu pu
tem spune decît că, de la 
an la an — în toată aceas
tă 
densă, 
timpul s-a 
lungime, ci

perioadă constructivă, 
dinamică, în care 

măsurqt nu în 
._..o___ _ în intensitate,
drumul nostru a fost mereu 
spre mai bine, pe spirala 
suitocre a prefacerilor so
cialismului.

Marile noastre certitudini 
își au izvorul și forța aid, 
în gestul demiurg al parti
dului, rostit peste întreaga 
întindere a pămîntuiui ro
mânesc. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pașii noștri s-au îndreptat 
tot mai fermi, tot mai re
pezi, spre lumea visată o 
socialismului, a comunismu
lui. Toate marile chemări și 
planuri ale partidului, toate 
actele prin care noua orîn- 
duire și-a dezvăluit genero
zitatea de esența, au întru
nit adeziunea noastră însu
flețită, s-au bucurat de a- 
probarea noastră fără re-

2&rve și, în felul acesta, ele 
au devenit reperele cele mai 
semnificative ale glorioasei 
noastre istorii din ultimii ani. 
Sînt adevărurile cele, mai 
mari ale pămîntuiui româ
nesc, certitudinile sale cele 
mai mari.

între sarcinile pe care 
le-am dus la bun sfîrșit și 
cele care ne stau în față, 
prefigurînd noile orizonturi 
ale devenirii noastre, se in
terpune, deosebit de bogată, 
realitatea prezentului. în
cheiem încă un an de minu
nate înfăptuiri în toate do
meniile vieții. încă un an de 
efervescență plenară a mun
cii, de neîntrerupte perfecțio
nări în toate laturile vieții 
sociale, de noi echilibruri 
și armonii în peisajul mate
rial și spiritual al patriei. 
Debutînd sub semnul ideilor 
generoase ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., din de
cembrie 1967, pe linia reali
zării amplului program de 
înflorire multilaterală a țârii 
adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului, anul 
1968 ne-a adus noi străluciri 
în structura economiei, a 
culturii, a întregii noastre 
societăți. Industria româ
nească și-a anexat noi cote 
de relief, noi uzine și fabrici, 
puse în funcțiune, caracterul 
ei a devenit mai complex, 
mai dinamic, mai deschis ca 
oricînd noutăților creatoare, 
științei și tehnicii înaintate. 
Agricultura, la rîndul ei, va- 
lorificîndu-și mai intens bo
gatele disponibilități și re
surse, întemeîndu-și amploa
rea recoltelor pe cuceririle

științei și tehnicii, s-a înscris 
într-o măsură sporită *n a- 
vîntul economic al țării. în- 
vățămîntul, știința și artele 
au cucerit noi prestigii, au 
zămislit noi valori, au reflec
tat cu un plus de pregnanță 
realitatea înnoită a pa*riei 
și a oamenilor ei.

De douăzeci și patru de 
ani încheierile de an sînt, 
de fapt, imaginile unor fe
restre deschise : călătorim 
spre viitor cu viteza cu care 
viitorul vine spre noi. 1969 
va fi unul dintre anii hotă- 
rîtori ai cincinalului, și ma
rile perspective ale muncii 
noastre au fost deja trasate 
prin angajamentele pe care 
țara întreagă si le-a luat, 
prin entuziasmul cu care este 
notărîtâ să le înfăptuiască. 
1969 va fi anul Congresului 
cl X-lea al P.C.R., eveniment 
de însemnătate istorică pen
tru patrie și popor, pentru 
viitorul nostru. 1969 va fi a- 
nul în care țara va cumpăni 
iarăși la propria-i gospodă
rire și la proprii-i gospo
dari : ne vom întîlni în fața 
urnelor de vot. 1969 va fi 
anul sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a Eliberării 
României de sub jugul fas
cist, prilej de amplu bilanț 
pentru victoriile noastre. An 
plin de evenimente deosebit 
de importante, pentru întîm- 
pinarea cărora roadele mun
cii fiecăruia vor fi darul 
cel mai de preț.

în modul cel mai firesc, 
de douăzeci și patru de ani 
intrăm într-un an nou cu 
certitudinea că ceea ce ne 
propunem va fi îndeplinit.

Certitudini izvorîte din ex
periența anilor deja înche- 
iați, certitudini născute din 
continuitatea succeselor, din 
continuitatea gîndirii lim
pezi, a bunei chibzuințe, a 
realismului aspirației, a per
severenței în hotârîre cu 
care ne-au învățat comuniștii.

Am lucrat mult, am pro
dus mai mult. La Hunedoa
ra, la Reșița, la Galați, fo
cul a fost continuu ; la Por
țile de Fier, pilonii puși de 
noi au învins deja vijelia a- 
pelor i din Munții Lotrului 
ne vin ecouri de betoniere ; 
am trecut cu bine pericolul 
secetei, am sporit cu zeci de 
mii locuințele omului și mult 
mai, mulți tineri au deschis 
cărțile groase ale complica
telor științe. Ne-am sărbăto
rit cu cinste istoria de glorii 
și înfăptuirea unității noas
tre de stat. Conducătorii 
partidului și ai țării ne în
suflețesc clipă de clipă 
munca, izbînzile și speran
țele, iar imaginea României 
în lume s-a îmbogățit cu 
multiple argumente privind 
dorința noastră de pace, 
respectul pentru toate po
poarele, hotărîrea de a lupta 
neabătut pentru socialism.

De la asemenea bilan
țuri se poate porni totdea
una cu certitudine înainte și 
urarea de mai bine este pri
mită' cu încrederea cu care 
gospodarul știe să-și adauge 
la propriile-i chibzuinți în
demnul care-i vine de la 
acei ce-i sînt dragi.

Contribuția tineretului la 
realizarea marilor sarcini în
scrise în planurile anului

care vine se anunță a fi 
dintre cele mai substanțiale. 
Atenția și grija cu care în
conjoară partidul și statul 
nostru evoluția tinerei gene
rații reflectă o înaltă încre
dere în forța și capacitatea 
oamenilor tineri, reflectă 
certitudinea că viitorul a- 
parfine tinerilor și că di
mensiunile lui depind și de 
măsura în care tinerii îl în
țeleg ca fiind ol lor. Des- 
fășurîndu-și activitatea în u- 
zine și cooperative agricole, 
în școli și institute de învă- 
țămînt superior, plini de re
cunoștință pentru grija și 
dragostea cu care sînt în
conjurați, tinerii patriei își 
fac un titlu de glorie din 
a-si consacra toate for+ele 
înfăptuirii obiectivelor viito
rului, din a participa cu 
trup și suflet la desăvîrșirea 
construcției unei orînduiri 
care le offeră toate condițiile 
pentru o dezvoltare armo
nioasă și pentru o liberă 
afirmare a personalității lor 
efervescente.

Acum, cînd bat orele A- 
nului Nou, e clipa cînd 
frunțile noastre de tineri se 
întîlnesc lîngă portretul țării, 
căreia îi promitem hărnicia, 
și înțelepciunea, și energia, 
și priceperea noastră, răs
punsul nostru entuziast la 
chemările partidului, devota
mentul nostru pentru cauza 
socialistă, cu toate conținute 
în urarea purtată din inimă 
în inimă :

La mulți ani, Românie so
cialistă, patria noastră I
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Hotărîrile Plenarei Comitehi-.-

lui Central al Partidului Comu-- _ __________ ____________
nist Român și legea adoptată d^ ,,.tea să defalce sa-rcinfle de plan 
Sociunpa Marii AHunări Ma+în- 1 pe secții și loctirr'^e muncă, pe 

.//trimestre și-hmi /& pe această 
'■ bază, să împletească strîns dez- 
J’baterea sarciițiîor de plan cu 
’■tați angajați!* cu . preocuparea 
pentru stabilirea obiectivelor și

•
 Sesiunea Marii Adunări Națio
nale, cu privire la planul și bu
getul de stat pe anul 1969, con-

•
 stituie pentru toți oamenii mun
cii, pentru mișcarea sindicală 
din România, un însuflețitor 
_ program de activitate ] 
dezvoltarea în' continuare 
tregii economii naționale.

Ji.—:_____ __ ______
A pe anul viitor, care prevăd menxx^ 

ținerea ritmurilor înalte în ra#>’ 
murile conducătoare din econom 

• mie, creșterea însemnată a ^rp- 
ductivității muncii, reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor 
de producție și de circulație,' îm- 

Ql bunătățirea calității produselor 
și asigurarea competitivității lor 
pe piața externă, sporirea 
rentabilității întreprinderilor,. 

£ precum și creșterea veniturilor 
oamenilor muncii se înscriu în 
programul adoptat de Congresul 

• al IX-lea al P.C.R. și în măsurile 
stabilite de Conferința Națională 
a Partidului de înflorire și pros- 
peritate a patriei noastre socia- 

9 Hste.
încrederea și optimismul . cu 

care clasa muncitoare, țărăni- 
flh mea, intelectualitatea, întregul 

nostru popor privesc prezentul 
și viitorul își găsesc o puternică 

• expresie în rodnicul bilanț al 
realizărilor înregistrate pînă a- 
cum în toate domeniile activită- 

• ții economice, tehnico-științifice 
și social-culturale, care atestă 
din plin justețea aplicării de că- 
tre Partidul Comunist Român a 
principiilor generale ale mar- 
xism-leninismului la particula
ritățile tării noastre, slujirea cu 

Q fidelitate a intereselor funda-* 
mentale ale poporului român.

Succesele obținute în îndepli- 
A nirea și depășirea, an’ de an, a 

planului de stat și a angajamen
telor luate, exprimă vitalitatea 

®și dinamismul orînduirii noastre, 
ele sînt o grăitoare manifestare 
a eroismului tuturor oamenilor 

—. muncii și constituie o puternică 
V bază pentru obținerea de noi 

progrese, în dezvoltarea țării, în 
perioada care urmează.

A La toate aceste înfăptuiri, o 
contribuție de seamă au adus și 
sindicatele, care îndrumate de 

• partid, au pus în centrul activi-
’tâtii lor atragerea oamenilor * 
muncii la o mai vie narticipare 
în întrecerea socialistă, au exer- 

0 citat mai bine menirea de or
ganizații profesionale, punînd în 
valoare capacitatea, hărnicia și 

A spiritul novator al milioanelor 
de salariați. Sindicatele au cul
tivat în rîndul maselor atitudi- 

• nea înaintată față de muncă, 
responsabilitatea personală și co
lectivă pentru realizarea sarci- 
nilor de producție, au participat 
activ la înfăptuirea măsurilor 
privind îmbunătățirea condițiilor 

_ de muncă și de viață ale celor 
^0 ce muncesc.

Ca o expresie a deplinei dăru- 
iri în muncă, a patriotismului 

@ de care dau dovadă oamenii 
muncii, organele și organizațiile 
sindicale au primit cu deosebită. 

A însuflețire chemările la întrecere 
ale organizațiilor de partid din 
Municipiul București și județul 

• Timiș și angajamentele tuturor 
organizațiilor județene de partid, 
în vederea depășirii sarcinilor 

• planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1969.

Comitetul Executiv al Consi- 
a liulul Central al U.G.S.R. își ex- 
V primă totala adeziune față de 

valoroasa acțiune inițiată de 
partid, concretizată de hotărîrea 
Secretariatului C.C. al P.C.R. 
privind desfășurarea întrecerii 
între organizațiile județene de 

A partid și cheamă comitetele uni- 
w unilor sindicatelor pe ramuri 

profesionale. Consiliile județene, 
• municipale și orășenești ale sin

dicatelor, toate sindicatele din în
treprinderi și instituții, ca folo- 
sind întreaga lor capacitate or- 

9 ganizatorică. experiența acumu
lată de-a lungul anilor în orga
nizarea întrecerii socialiste, să 

A desfășoare o susținută muncă de 
popularizare a angajamentelor 
luate de organizațiile județene 

• de partid, pentru ca el» să fie
cunoscute și însușite de* masa

pentru ,Ha angajamentelor în fiecare în- 
i a în- ' t.reprindere. pentru valorificarea 

deplină a rezervelor interne, fo-vvvuvuin uuvivnai'.. UCpXlllrt a 1 V CIUL iiiuexiie, XV-
Liniile directoare ale planului'/- loslrea rațională a capacităților 

L de producție, a forței de muncă 
și a.timpului de lucru, în scopul 
creșterii producției și a produc
tivității muncii, îmbunătățirii ca
lității produselor și sporirii ren
tabilității și luării tuturor mă
surilor tehnice și organizatorice 
care să conducă la înfăptuirea 
angajamentelor asumate.

-Sindicatele din institutele de 
proiectări var acționa în vede
rea concentrării. întregii activij- 
tăți. a proiectanților de a asi
gura beneficiarelor proiecte la 
termen și în condiții de calitate, 
de a găsi soliițiî cît mai econo-; 
micoase pentru reducerea chel
tuielilor de deviz a spațiilor teh
nologice prin amplasarea unor 
instalații în. aer.liber și îmbună
tățirea gradului de folosire a su
prafețelor construite.

Sindicatele din unitățile de 
construcții-montaj sînt chemate 
să organizeze mai temeinic în
trecerea pentru realizarea inte
grală a volumului de investiții 
planificat și. scurtarea termenu
lui de execuție a obiectivelor 
în construcție, gospodărirea ju- 

. dicioasă a materialelor și pre
darea obiectivelor în condițiile 
unui finisaj 
plăcut.

Sindicatele 
cercetări să 
tatea în rîndul , ___ ,____
știință și • cercetătorilor în 
scopul valorificării pojențialului 
creator al acestora, în acțiunea 
de introducere a noilor procese 
tehnologice în unitățile econo
mice, în găsirea celor mai bune 
soluții pentru modernizarea ma
șinilor și utilajelor, pentru îm
bunătățirea performanțelor teh- 
nîco-economice ale produselor.

Sindicatele din unitățile agri
cole de stat să-și îndrepte aten
ția spre mobilizarea tuturor lu
crătorilor pentru utilizarea in
tegrală a parcului de tractoare 
și mașini agricole, folosirea ju
dicioasă a fondului funciar și 
extinderea suprafețelor irigate, 
să contribuie la obținerea unei 
producții sporite, vegetale și a- 
■nimale. pentru satisfacerea ne
voilor de consum ale populației 
și aprovizionarea industriei cu 
materii prime..

Pentru a asigura participarea 
activă a maselor muncitoare la 
lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de stat pe 
1969, sindicatele sînt' chemate, să 
folosească cu pricepere și spirit 
de inițiativă organizarea dina
mică si cît mai eficientă, a în
trecerii socialiste la fiecare loc 
de muncă, secție și întreprinde
re, antrenînd lâ această impor
tantă mișcare pe toți muncitorii, 
inginerii, maiștrii si tehnicienii, 
să folosească din plin experien
ța valoroasă a fruntașilor, astfel 
ca metodele lor de muncă să 
devină un bun al întregului co
lectiv, să organizeze o vie pu
blicitate pentru a crea o puter
nică emulație, stimulînd moral 
si material evidemțiații și frun
tașii.

Desfășurînd o vastă și multi
laterală activitate cultural-edu- 
cativă. sindicatele sînt chemate 
să îndeplinească un rol dețose.- 
blt de important în întărirea 
disciplinei sub toate aspectele 
ei, să folosească mai bine for
mele obștești: de ’ influențare și 

. opinia colectivă, astfel încît fib- 
carer*-salariat să înțeleagă im-- 
portanta pe care o are disci
plina în procesul de producție, 
atît pentru propriul lui interes, 
cît și al colectivului în care lu
crează.

Consiliile județene, munici
pale și orășenești să pună în 
centrul atenției. îndrumarea sin
dicatelor în scopul participării 
lor din plin la activitatea eco
nomică a întreprinderilor și îm
preună cu acestea să inițieze

— cunoscuir și uiauțuc 
largă a celor ce muncesc, să le 

• mobilizeze pentru îndepiintrearși 
depășirea lor.

îngrijit și aspect

din Institutele de 
intensifice acțivi- 

1..1 , oamenilor de 
și . cercetătorilor

.....
schimburi de experiență, cons- 
sfătuiri și alte acțiuni de masă, 
pentru generalizarea metodelor 
înaintate de muncă, economisi
rea materiilor prime, a mate
rialelor și, în mod deosebit, a 
metalului, lemnului și combus
tibilului, ridicarea calității pro
duselor, eliminarea rebuturilor, 
dezvoltarea mișcării inovatori
lor, apărarea avutului obștesc, 
buna gospodărire a întreprin
derilor, secțiilor și locurilor de 
muncă și îmbunătățirea condi
țiilor de lucru.

Comitetele uniunilor sindica
telor împreună cu ministerele 
de resort — pe baza Directivelor 
C.C. al P.C.R. și ținînd seama 
de direcțiile principale ale pla
nului de stat pe 1969, să sta
bilească obiectivele întrecerii 
socialiste care să asigure o vie 
emulație între întreprinderi cu 
profil similar precum și 
criterii comparabile care să 
permită fixarea unităților e- 
vidențiate și fruntașe pe ramuri 
și subramuri de producție.

Comitetele uniunilor sindica
telor sînt chemate ca în cola
borare cu ministerele, să ana
lizeze trimestrial felul în care 
se desfășoară întrecerea între 
întreprinderi, să ia măsuri efi
ciente pentru sprijinirea unită
ților care întîmpină greutăți în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
iar la sfîrșitul anului, pe baza 
cunoașterii rezultatelor obținu
te. să stimuleze material și mo
ral întreprinderile fruntașe și e- 
vidențiate.

Acordarea stimulentelor mo
rale și materiale fruntașilor si 
colectivelor fruntașe în întrece
rea socialistă pe anul 1968 — 
care va avea loc în cursul tri
mestrului I 1969 — va trebui să 
constituie un nou prilej de mo
bilizare a tuturor colectivelor 
de muncă pentru îndeplinirea 
și depășirea planului și a an
gajamentelor luate pe anul 1969.

întrucît în anul 1969, se va 
trece la generalizarea noului 
sistem de salarizare și majora
rea salariilor, fondul de salarii 
pentru această acțiune sporind 
cu circa 4 miliarde lei, comi
tetele uniunilor sindicatelor pe 
ramuri profesionale, consiliile 
județene, municipale și orășe
nești și toate comitetele sindi
catelor trebuie să participe cu 
competență și răspundere la a- 
ceastă importantă acțiune, cît 
și la elaborarea și aplicarea nor
melor cu motivare tehnică, să 
mobilizeze întreaga masă de 6a- 
lariați pentru descoperirea și 
valorificarea de noi rezerve in
terne, astfel încît sporirea sala
riilor să nu afecteze prețul de 
cost al produselor și rentabili
tatea întreprinderilor. Totodată, 
acestea să acorde o deosebită a- 
tenție îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă șl de viață 
ale salariaților.

Stăpîniți de un profund sen
timent de mîndrie patriotică 
pentru rezultatele obținute în 
edificarea României socialiste, 
oamenii muncii vor întîm- 
pina cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării patriei și 
cel de-al X-lea Congtes al 
P.C.R.. cu noi victorii, dînd viață 
angajamentelor luate de organi
zațiile județene de partid.

Valorificînd prețioasele in
dicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Plenara 
din decembrie a.c. a C.C. al 
P.C.R., oamenii muncii, organi
zați în sindicate, vor manifesta 
încrederea și fermitatea lor 
în lupta pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru.

Pășind cu încredere în noul 
an, Comitetul Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. a- 
dresîndu-se organizațiilor sin
dicale de la orașe și sate 
și conducerilor acestora își 
exprimă convingerea fermă că 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, animați de 
dragoste nemărginită față de 
partid și patria lor socialistă 
vor depune tot efortul, pricepe
rea și capacitatea lor de muncă, 
în vederea înfăptuirii mărețului 
program de dezvoltare a Româ
niei socialiste, a sporirii avu
ției naționale, cale sigură pen
tru creșterea bunăstării în
tregului nostru popor.

COMISIA ELECTORALĂ
•
fiCENTRALA

ral-rbcdtehent, secretarul Consiliului politic 
superior al forțelor armate ; Ion Cosma, prim- 
vicepreședirite ăl Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului București; 
Maria Groza, vicepfe^edintă a Consiliului Na
țional al Femeilor ; Traian Ionașcu, directo- 

............... rul. Institutului de Cercetări Juridice al Aca- 
PREȘEDINTE« Avram Bunaciu, președip- demiei R.S.R ; Constantin Mateescu, prim- 

' ~ ........................ ................... ' vicepreședinte âl Centrocoop ț Nestor Ignat,
președintele Uniunii Ziariștilor ; Vasile Potop, 
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., se- 
cre.tăr ăl Consiliului National al Frontului 
Ujl^țății. Socialistej Gheorghe Roșu, prim-vice- 
președinte al Uniunii Naționale a Cooperati-

■ velort;Agricole de Producție: Zaharia Stancu, 
. președintele Uniunii Scriitorilor; Gheorghe 

_ _____ *.... ........................ VI--___ ___ Stoica, secretar al C.C. al U.T:C. ; Ludovic 
tură și Artă ; Jan Beiu, directorul general al . . profesor universitar, vicepreședinte al
Uzinelor „Grivița roșie" ; Ștefan Bîrlea, prim- Consiliului oamenilor muncii de naționalitate 
vicepreședinte al Consiliului Național al Cer- . • maghiară.

n D^aSemenea, prin decretul nr. 1216 din

'mat*kojniSiîre electorale județene și a munici-

In vederea alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și consiliile popu-' 
lare, prin decretul nr. 1215 din 30 decembrie 
1968 al Consiliului de Stat a fost confirmată 
Comisia Electorală Centrală în următoarea 
componență

tele Comisiei Constituționale a Marii Adunări 
Naționale ; VICEPREȘEDINTE: Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ; 
SECRETAR : Ion Constant Manoliu, vicepre
ședinte al Tribunalului. Suprem.

MEMBRI : Mircea Angelescu, președintele 
Consiliului U.A.S.R. ; Alexandru. Bălăci, vice-, 
președinte al Comitetului de Stat pentru Cui-'

. Consiliulu
• maghuară.

,- .. «... n x T-» -x t. •   - n Dă”’asemenea, prin decretul nf. 1216 dincetini Științifice; Anton Breitenhofer, vice- &() 19B8,Pc»nsiliul de Stat a
președinte al Consiliului oamenilor milHcii ...
de naționalitate germană ; Ion Coman, gene- pțplUi București.
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INTILNIRI ALE CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
LA COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Cu reprezentanții organiza

țiilor de masă și obștești

Cu cadre didactice 
din centru! universitar

(Urmare din pag. I) 

program de desăvîrșire a 
construcției socialiste, ela
borat de Congresul al IX- 
lea și Conferința Națională 
a P.C.R. Vorbitorii au sub
liniat că devotamentul oa
menilor muncii față de cau
za socialismului își găsește 
expresie în entuziasta în
trecere care s-a declanșat 
în întreaga țară pentru de
pășirea planului pe 1969. în 
angajamentele lor, organi
zațiile de partid, sindicale 
și de tineret, muncitorii, 
țăranii, inginerii și tehni
cienii, oameni de știință, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități dau 
glas voinței de a mobiliza 
tot mai bine rezervele eco
nomiei noastre socialiste, de 
a ridica eficiența activității 
economice, folosirea cuce- 

f ririlor științei pentru acce- 
f4 lerarea mersului nostru 
L înainte, pentru ridicarea ni

velului de trai al poporu
lui. Vorbitorii au arătat 
că organizațiile de masă și 
obștești își vor intensifica 
activitatea de mobilizare a 
oamenilor muncii în lupta 
pentru făurirea societății 
socialiste, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre.

p Cu prilejul Anului Nou și 
Jal aniversării Republicii, 
| reprezentanții organizații-»- 

lor de masă și obștești au 
făcut conducătorilor de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urări 
fierbinți de sănătate și 
viață îndelungată, spre bi-‘ 
nele și fericirea poporului 
român.

Luînd cuvîntul în înche
iere, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a arătat: Anul 
1968 — care a cerut eforturi 
serioase din partea tuturor oa
menilor muncii pentru realiza
rea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională — a fost un 
an de mari succese. Programul 
partidului nostru a prins viață, 
a fost depășit. La toate aceste 
realizări, fiecare dintre orga
nizațiile prezente aici și-a adus 
contribuția. Un rol însemnat 
au avut și au sindicatele — în 
mobilizare, în unirea eforturi
lor clasei muncitoare care a 
jucat și joacă rolul principal 
în întreaga activitate de con
strucție socialistă. O largă și 
rodnică activitate au des
fășurat Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole 
dtf Producție, organizația țără- 
.jjnii noastre muncitoare, U- 
mjpea Cooperativelor de Con
sum, Cooperația meșteșugărea
scă,. organizații care au și 
uiK- important rol econo
mic. Cind vorbim de sin
dicate, de cooperația agri
colă, de consum sau mește
șugărească — a spus apoi tova
rășii! Nicolae Ceaușescu — ne 
gindim Ia toți membrii lor, in
clusiv Ia masele largi de femei. 
Apreciem în mod deosebit a-

Cu reprezentanții colecti
velor de oameni ai muncii 

din Capitală
(Urmare din pag. 1)

ducerea în fapt a politicii 
interne și externe a parti- 

. dului, pentru realizarea 
sarcinilor planului celui 
de-al patrulea an al cin
cinalului. Vorbitorii au scos 
în evidență entuziasmul cu 
care colectivele răspund în 
aceste zile chemării parti
dului. antrenîdu-se în 
întrecere pentru a cinsti 
cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei și Con
gresul al X-lea al parti
dului cu noi realizări, me
nite sâ contribuie la acce
lerarea ritmului de dezvol
tare multilaterală a patriei. 
Subliniind conținutul major 
al angajamentelor pe care 
oamenii muncii și le iau, 
ei au relevat că acestea au 
fost dezbătute și elaborate 
cu un înalt spirit de răs
pundere. ceea ce garantea
ză înfăptuirea lor. Au fost 
relevate cu satisfacție și 
mîndrie perspectivele anu
lui 1969 în dezvoltarea in
dustrială a Capitalei, în 
ridicarea nivelului urbanis
tic și edilitar al orhșului.

Vorbitorii au adresat con
ducătorilor de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, calde felicitări 
și urări de sănătate, viață 
îndelungată și putere de 
muncă, spre binele și pro
pășirea patriei noastre.

Â luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care a mulțumit în numele 
conducerii de partid și de 
stat pentru urările adre
sate de cei prezenți.

Nu doresc sâ mă opresc a- 
supra realizărilor din 1968 — 
a spus secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român — de
oarece acum o săptămină, con

portul femeilor, precum și a- 
portul tineretului, în toate do
meniile de activitate. Succe
sele obținute în acest an sînt 
rodul eforturilor tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră, 
virstnici și tineri, bărbați și fe
mei, cetățeni fără deosebire de 
naționalitate. Eforturile lor 
stau Ia temelia succeselor pe 
care le-am realizat.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat 
că organizațiile de masă și ob
ștești desfășoară o bogată acti

vitate internațională pentru 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării cu organizațiile de 
masă din țările socialiste, cit 
și a colaborării cu organizații 
similare din întreaga lume. A- 
ceastă activitate se soldează și 
in acest an cu rezultate bune. 
Organizațiile de masă și obș
tești iși aduc contribuția la în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste, 
cu toate țările lumii, la promo
varea principiilor politicii noa
stre externe, care se bucură de 
un larg prestigiu in întreaga 
lume.

Aș dori să folosesc acest pri
lej — a spus tovarășul 
Nicolae Ceausescu — pentru a 
exprima convingerile conduce
rii partidului și statului nostru 
că in anul viitor organizațiile 
obștești își vor intensifica e- 
forturile pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a Par
tidului Comunist Român.

Arătind că angajamentele 
luate de organizațiile județene 
de partid, de întreprinderi și 
institute de cercetare și proiec
tare, în cadrul întrecerii por
nite în întreaga țară pentru 
depășirea planului pe 1969, se 
ridică — în ceea ce privește pro
ducția globală industrială — Ia 
circa 3 miliarde de Iei, precum 
și la importante cantități 
de produse agricole, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus că pentru realizarea aces
tor angajamente un rol însem
nat revine sindicatelor, uniu
nilor agricole cooperatiste, or
ganizațiilor de tineret, de fe
mei și celorlalte organizații de 
masă și obștești. Ele trebuie să 
mobilizeze toate forțele pentru 
a descoperi rezerve economice 
noi; avem convingerea că atît 
planul cit și angajamentele a- 
sumate vor fi pe deplin reali
zate, ceea ce va întări econo
mia țării noastre, va asigura 
ridicarea bunăstării întregului 
popor.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „A- 
cum, în ajunul noului an, u- 
rez tuturor membrilor organi
zațiilor de masă, tovarășilor 
care lucrează în conducerea a- 
ccstora, succese tot mai mari în 
munca lor, multă sănătate și 
fericire. Să facem în așa fel ca 
organizațiile de masă să aibă 
un rol tot mai important în ac
tivitatea de desăvîrșire a con- 

• strucției socialiste în România, 
în ridicarea bunăstării celor 
ce muncesc".

ferința organizației de partid 
din Capitală a făcut o amplă 
analiză a acestor rezultate, re- 
levînd că oamenii muncii din 
București reprezintă un deta
șament puternic al construc
torilor socialismului din Ro
mânia. La toate marile reali
zări obținute de poporul nos
tru în edificarea socialismului, 
în îndeplinirea planului pe 
1968, oamenii muncii din Ca
pitală au adus o contribuție 
de mare însemnătate.

Referindu-se la afirmațiile 
făcute de vorbitori, că în în
treprinderile Capitalei, pe baza 
chemării organizației munici
pale de partid, au fost desco
perite noi rezerve economice, 
posibilități de realizare a an
gajamentelor luate la confe
rință și chiar de depășire a 
lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Sînt 
convins că aceasta corespunde 
realității ; cunosc și eu multe 
din întreprinderile din Capi
tală, cunosc comuniștii din 
municipiul București, oamenii 
muncii de aici și știu că 
atunci cînd pornesc la treabă 
sînt în stare să facă adevărate 
minuni. Am convingerea de
plină că organizația de partid 
din București, toți oamenii 
muncii din Capitală, vor de
păși planul și sarcinile pe care 
și le-au asumat. Aș dori, acum 
în pragul noului an, să urez 
tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Bucu
rești, succese tot mai mari în 
realizarea sarcinilor care ne 
stau în față în anul viitor.

Vă urez dumneavoastră, și 
prin dumneavoastră tuturor 
colectivelor din întreprinderile 
Capitalei, Comitetului munici
pal București al partidului, 
tuturor comuniștilor realizarea 
năzuințelor și dorințelor de 
mai bine, multă fericire. La 
mulți ani !

București
în cursul zilei de luni, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
r.araș. Paul Niculescu-Mizil, 
Leonts Răutu. Manea Mănes- 
cu. Dumitru Popescu, s-au în
tâlnit la sediul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, cu cadre didactice de 
la Universitatea și institutele 
de învățămînt superior din 
București.

In cadrul întilnirii au luat 
cuvîntul tovarășii Ștefan Bă
lan, ministrul învățământului, 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București. Theodor 
Burgbele. rectorul Institutului 
de medicină «i farmacie, 
George Bărânescj. rectorul In
stitutului Pohtehnx*. Radu 
Prișcu, rectorul Institutului de 
construcții. Marin Lupa. rec
torul Academiei de stixhi eco
nomice, Damian A scan xx rec
torul Institutului de arhitectu
ră Jon Mineri". Ion Stoian, 
rectorul Academiei de științe 
sodal-pohtice ^Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al 
P.CJL, Gheorghe Bilteanu, 
prorector al Institutului agro

nomic «X. Bălcescu* și Victor 
Ciuleanu. rectorul conservato
rului -Cîprian Porumbescu"

Vorbitorii au informat pe 
conducătorii de partid și de 
stat despre activitatea rodnică 
desfășurată în acest an în in
stitute — an care a fost mar
cat de un șir de măsuri de 
mare însemnătate luate de 
conducerea partidului și statu
lui pentru perfecționarea în
vățământului românesc. Vorbi
torii au relevat preocupările 
cadrelor didactice de îmbu
nătățire — în spiritul directi
velor C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului și al 
prevederilor noii legislații șco
lare— a planurilor de învăță- 
mînt, activității de cercetare 
științifică și a muncii de pre
gătire profesională și educare 
cetățenească a tineretului stu
dios. Cadrele din învățămîntul 
superior, au subliniat vorbito- 
,rii, sînt pătrunse de înalta da
torie ce le revine de a împleti 
munca de formare a vii
torilor specialiști, stăpîni ai 
științelor și activităților 
de producție, cu proce-. 
sul educativ menit să dezvolte 
dragostea față de patrie și 
partid, spiritul creator și ino
vator, curajul de a aborda, în 
lumina concepției noastre ma- 
lerialist-dialectice problemele 
cele mai complexe ale progre
sului uman, devenind cons
tructori devotați ai socialis
mului și comunismului pe pă
mântul României.

Cadrele didactice universi
tare, au spus vorbitorii, își ex
primă recunoștința pentru î- 
nalta prețuire dată de partid 
activității corpului profesoral 
pentru îndrumarea perma
nentă și sprijinul de care școa
la și slujitorii săi se bucură 
din partea conducerii partidu
lui și statului. Făcîndu-se e- 
coul simțămintelor tuturor slu
jitorilor școlii din țara noas
tră, vorbitorii au adresat con
ducerii de partid și de stat 
mulțumiri călduroase, profun
da recunoștință pentru măsu
rile recente în vederea majo
rării salariilor și experimentă
rii noului sistem de salarizare 
în întregul învățămînt — mă

PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚA PENTRU GRIJA PARTI-
DUE UI Șl STATULUI FAȚA DE ȘCOALĂ Șl DASCĂLII El

Din școli și institute de tned- 
țămint superior primim in con
tinuare la redacție ecouri pe mar
ginea recentei Hotâriri a Consi
liului de Miniștri pricind majora
rea salariilor și experimentarea 
noului sistem de salarizare in în
tregul învăță mint. Slujitorii tncâ- 
țămintului de toate gradele, în a- 
dunările entuziaste care au avut 
loc, ca și prin declarații personale 
făcute reporterilor ziarului, au ți
nut să-și manifeste profunda 
mulțumire pentru solicitudinea 
cu care societatea noastră socia
listă, partidul și statul înconjoară 
pe cei care se devotează formării 
tinerei generații, pentru atenția 
cu care, în mod constant, se o- 
cupă de destinele învățămîntului 
românesc, asigurînd baza materia
lă și științifică dezvoltării sale 
continue și ascendente.

Aceste manifestări pline de 
dragoste și recunoștința față de 
partid au constituit o nouă ex
presie a adeziunii depline pe care 
întreg detașamentul profesoral, 
cei 180 000 de dascăli — de la 
educatori și învățători la oameni 
de știință — o nutresc față de 
politica internă și externă a parti
dului, un nou prilej de reafir
mare a dorinței exprese de a se 
devota școlii, pentru ridicarea ei 
la nivelul perspectivelor pe care 

suri ce se înscriu în politica 
consecventă a partidului și sta
tului de ridicare continuă a 
bunăstării poporului.

Cu prilejul Anului Nou, 
vorbitorii au transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu și ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat urări de sănătate, 
viață îndelungată, spre binele 
și fericirea poporului, pentru 
prosperitatea patriei.

A luat apoi cuvântul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU care 
a mulțumit vorbitorilor pentru cu
vintele «puse la adresa partidu
lui nostru, a politicii sale, Ară
tind că acest an se 'a înscrie ca 
un an de adinei schimbări in or-

nese de toate g!adele, corespun-

eietâtii noastre, secte tarul gene
ral al CC al P.CJL a spus: 
Avem acum un cadru bun pentru 
dezvoltarea continuă a învățâ- 
mintuhri nostru. Cred că o sâ 
fiți cu toții de acord dacă spu
nem că «intern la începutul a- 
plicârii măsurilor stabilite. Tre
buie sâ acționăm cu botărire pen
tru introducerea schimbărilor pe 
care le-am stabilit pentru aplica
rea complexului de măsuri adop
tate de Plenară și de Marea A- 
dunare Națională, pentru a face 
ca invâtămîntul nostru să țină pa
sul cu dezvoltarea științei mondi
ale. Sîntem convinși că în 1969 
se vor marca noi pași pe calea 
perfecționării învățămîntului ro
mânesc. Avem cadre minunate și, 
după cum știți, conducerea de 
partid și de stat dă o apreciere 
deosebită celor ce lucrează în în
vățămînt. Avem, de asemenea, un 
tineret studios bun, care se stră
duiește să-și însușească cunoștin
țele cele mai avansate. Avem în
credere că absolvenții de mîine 
vor poseda asemenea cunoștințe 
incit, în perspectivă, își vor în
trece profesorii. Numai așa vor 
putea asigura progresul, ridicarea 
națiunii noastre Ia nivelul nați
unilor avansate ale lumii. In a- 
cest spirit înțeleg cele spuse de 
tovarășii care au luat aici cuvîn
tul, angajamentul de a perfecți
ona continuu învățămîntul supe
rior. în acest sens înțeleg cele 
spuse aici de mai mulți tovarăși 
că, predînd o anumită disciplină, 
profesorul trebuie să fie și edu
cator, creatorul unei școli știin
țifice, plămăditor al viitorilor con
structori ai socialismului, al celor 
chemați să ducă mîine știința pe 
culmi mai înalte*

Referindu-se la ultima botărire 
privind sistemul de salarizare și 
majorarea salariilor în învățămînt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : aceste măsuri sînt o parte 
a programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului care, 
după cum știți, prevede ca o dată 
cu dezvoltarea bazei materiale, 
dezvoltarea științei și culturii, să 
se asigure și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Ținînd 
seama de rolul important pe care 
îl are învățămîntul în societatea 
noastră, după cum ați văzut, creș
terea salariilor cadrelor didactice 
este cu mult peste media pe țară, 
atingînd 19 la sută, iar Ia unele 
cadre din învățămîntul superior 
chiar 30 la sută.

Sigur tovarăși, nu vreau să 
spun că prin aceasta ajungem la 
nivelul țărilor avansate, pentru 
că și nivelul salariilor oamenilor 
muncii este condiționat de forța 
economică a societății. Această 
măsură este menită însă să creeze 

documentele de partid și de stat 
le deschid.

Profesoara Genoveva Niculescu, 
secretară a organizației de partid 
a Școlii generale nr. 23 din Capi
tală, transmite gindurile colecti
vului didactic al acestei școli, a- 
sigurind, în numele acestuia, con
ducerea de partid și de stat, că 
profesorii au înțeles profundele 
semnificații ale recentei hotâriri. 
„Nu este vorba numai de majo
rarea salariilor — subliniază a- 
ceasta — care, evident, ne bucu
ră nespus, așa cum ne bucură 
întotdeauna grija partidului și a 
statului pentru îmbunătățirea 
condițiilor noastre de viață —, ci, 
mai cu seamă, este vorba de mo
dul în care se realizează aceasta. 
Am dedus limpede că diferenție
rile de salarizare care se vor face 
constituie un apel la perfecționa
rea muncii instructiv-educative, 
ne măresc responsabilitățile 
noastre. Ne simțim mai angajați 
să ne autovalorificăm mult mai 
bine pregătirea în folosul școlii".

De fapt, toate ecourile caie 
ne-au sosit la redacție pe margi
nea hotărîrii, comunică, pe lingă 
marile satisfacții pe care le au 
cadrele didactice pentru creșterea 
substanțială a salariului și judicio
zitatea noului sistem de salariza
re, o profundă înțelegere a înda
toririlor sporite pe care dăscăli- 

condiții materiale mai bune ca
drelor didactice pentru a se pu
tea consacra, cu eforturi sporite, 
dezvoltării învățămîntului nostru. 
Avem convingerea că măsura lua
tă va fi înțeleasă în acest sens, 
că ea va genera rezultate tot mai 
bune în activitatea tuturor tova
rășilor din învățămînt și va face

Cu reprezentanți ai Ministerului forțelor 
Armate, Consiliului Securității Statului și 

Ministerului Afacerilor Interne
în ziua de 30 decembrie, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Virgil Trofin. Ilie X er- 
deț, Mihai Dalea. Vasile Pati- 
lineț s-au întâlnit la sediul Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, cu repre
zentanți ai Ministerului For
țelor Armate. Consiliului Secu
rității Statului și Ministerului 
Afacerilor Interne. cu coman
danți de unități și mari uni
tăți.

Cu acest prilej au luat cu
vîntul tovarășii general colo
nel Ion Ioniță, ministrul for
țelor annate. Ion Stănescu, 
președintele Consiliului Secu
rității Statuhri, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, 
general locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, secretarul Consiliului 
politic superior al armatei, ge
neral locotenent Vasile Alese, 
general-maior Paul Marinescu, 
ce neral-locotenent Nicolae
Militaru, general-maior Ion 
Ionescu, colonel Tudor Nico
lae, general-maior Nicolae 
State.

Militarii Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, personalul Consiliului 
Securității Statului și al Mini
sterului Afacerilor Interne, au 
arătat vorbitorii, sînt animați, 
ca și întregul nostru popor, de 
devotament nețărmurit față de 
partidul comunist, față de pa
tria noastră socialistă. Vorbito
rii au subliniat că la succesele 
minunate obținute de oamenii 
muncii în anul ce se încheie, 
se adaugă și realizările pe tă- 
rîmul pregătirii militare și po- 
tice, al forțelor din cadrul ce
lor trei ministere pe tărîmul 
întăririi și respectării legalită
ții socialiste, al apărării bunu
rilor create de popor, a cuce
ririlor sale revoluționare, a in
dependenței și suveranității 
naționale. Forțele armate, se
curitatea statului și miliția — 
au raportat vorbitorii — sînt 
gata oricînd să îndeplinească 
sarcinile trasate de partid. Ge
neralii, ofițerii și ostașii din 
toate genurile de arme și de 
toate specialitățile, devotați 
fără margini politicii interne 
și externe a Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
sînt hotărîți să nu precupețea
scă nici un efort pentru apă
rarea și transpunerea în viață 
a acestei politici. în acest scop 
— au arătat vorbitorii — ei 
își vor perfecționa necontenit 
pregătirea de luptă și politică.

Tovarășii care au luat cu
vîntul au adus conducerii de 
partid și de stat calde mulțu
miri pentru grija permanentă 
pe care o poartă forțelor noa
stre armate, personalului de 
securitate și miliției, pentru 
sprijinul moral și material a- 
cordat, pentru preocuparea de 
a le înzestra cu tot ceea ce 
este necesar apărării patriei, 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului, în condițiile dez
voltării vertiginoase a științei 
și tehnicii militare.

mea țării le are în fața societății 
pentru pregătirea generațiilor vii
toare ale țării.

„Am studiat cu multă atenție 
paragraful referitor la diferenție
rea salariului tarifar lunar în ra
port cu calitatea muncii instruc
tiv-educative a fiecărui cadru di
dactic și crearea a cinci gradații 
de vechime ce se acordă din cinci 
în cinci ani de activitate — ne 
declară prof. Tiron Budiu de la 
Școala de muzică și arte plastice 
din Deva. Ceea ce aduce nou 
recenta Hotarîre a Consiliului de 
Miniștri este posibilitatea reduce
rii stagiului de 5 ani la 4 sau 
chiar la 3 ani pentru acele cadre 
care au obținut rezultate deose
bit de valoroase în activitatea 
instiuctiv-educativă și științifică 
sau pentru acelea care lucrează 
în localități rurale cu condiții deo
sebite. O asemenea măsură va 
duce la impulsionarea și îmbună
tățirea activității din școli și pe 
alt plan, la statornicirea cadre
lor la sate unde în prezent există 
o mare fluctuație". Prof. Ștefan 
Cucu de la Liceul nr. 2 din Tg. 
Jiu apreciază că „noul sistem de 
salarizare constituie un stimulent 
prețios și pentru cadrele didactice 
tinere, care vor beneficia de con
diții de viață tot mai bune în 
vederea perfecționării continue a 

să sporească contribuția lor la 
dezvoltarea societății noastre.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat cadre
lor didactice succese tot mai mari 
în activitatea închinată formării 
tineretului, patriei, succese studen
ților la învățătură, tuturor feri
cire, sănătate și un an bun.

în numele militarilor forțe
lor armate, al lucrătorilor din 
aparatul securității și din Mi
nisterul Afacerilor Interne, 
vorbitorii au urat conducăto
rilor de partid și de stat, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
tradiționalul „La mulți ani", 
sănătate, fericire si noi succese 
în munca de conducere a des
tinelor patriei.

Lnind cuvîntul. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a mul
țumit în numele conducerii de 
partid și de stat și al său per
sonal pentru urările exprimate de 
vorbitori. Cum sfirșitul anului — 
a spus secretarul general al C.C. 
al P.CJL — prilejuiește întotdea
una un bilanț al activității des
fășurate. trebuie să «punem că 
și în acest domeniu bilanțul este 
pozitiv. Militaru forțelor noastre 
armate, trupele de securitate și 
lucrătorii din Ministerul Aface
rilor Interne și-au realizat în 
bune eonditiuni misiunile încre
dințate de partid și govern, stră- 
duindu-se să-și ridice nivelul pre
gătirii de lupta și politice.

Doresc și cu acest prilej să ex
prim aprecierea pozitivă pe care 
o dă conducerea partidului și sta
tului nostru militarilor, forțelor 
noastre armate, trupelor și perso
nalului de securitate și ale Minis
terului Afacerilor Interne. Avem 
deplina încredere și convingere 
că și în viitor forțele noastre ar
mate, toți lucrătorii de securitate 
și din Ministerul Afacerilor In
terne își vor îndeplini cu cinste 
misiunile și sarcinile încredințate 
de partid și guvern, răspunzînd 
încrederii poporului, partidului, 
îndeplinindu-și obligațiile față de 
patria noastră socialistă.

Cunoașteți — a spus secreta
rul general al C.C. al P.C.R. — 
preocuparea partidului pentru în
zestrarea forțelor armate. Vom 
face totul pentru a îmbunătăți în
zestrarea forțelor armate, pentru 
a produce mai mult armament în 
țara noastră, pentru a crea o bază 
tehnică bună. Sperăm că efortu
rile pe care le face în acest scop 
clasa muncitoare, întregul nostru 
ponor vor fi valorificate cît mai 
judicios, cu rezultate cît mai bune.

Sînt convins, întreaga condu
cere de partid și de stat este con
vinsă, că în anul care vine, mili
tarii forțelor noastre armate, tru
pele de securitate și din M.A.I. 
vor obține succese si mai mari în 
activitatea lor. Trebuie să avem 
în vedere că situația internațio
nală ne impune să facem eforturi 
pentru a fi oricînd gata de luptă* 
Nu uităm nici un moment că încă 
mai există imperialismul. Româ
nia, ca țară socialistă, trebuie să 
fie gata ca, acționînd împreună, 
atît cu țările membre ale Trata
tului de Ia Varșovia, cît șî cu ce
lelalte țări socialiste, să poată a- 
păra independența patriei, cauza 
socialismului și păcii.

Exprim încă o dată convinge
rea noastră că militarii forțelor 
armate, toți lucrătorii din armată, 
securitate și Ministerul Afacerilor 
Interne, se vor afla întotdeauna 
la datorie. Vă urez dumneavoas
tră, tuturor militarilor, cu prile
jul Anului Nou, succes în muncă, 
multă sănătate și fericire. La 
mulți ani!
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muncii lor, precum și pentru do- 
bîndirea unor noi trepte în cali
ficarea pedagogică. Sînt sigur că 
tinerii dascăli vor valorifica po
sibilitățile largi ce le-au fost des
chise pentru afirmarea lor ca pe
dagogi și educatori.

în telegrame adresate con
ducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, și adoptate cu 
entuziasm în adunările care au 
avut loc în școli și institute de 
învățămînt superior, cadrele 
didactice își exprimă satisfac
ția și profunda mulțumire 
pentru această nouă dovadă a 
cinstirii muncii lor de educa
tor. Profesorii folosesc totoda
tă prilejul să transmită anga
jamentul și hotărirea de a rea
liza desăvirșit sarcinile pe care 
partidul și statul le-a pus in 
fața învățămîntului, în docu
mentele de mare importanță e- 
Iaborate și adoptate în anul 
1968. întreaga lor activitate va 
fi consacrată îmbunătățirii și 
perfecționării conținutului pro
cesului instructiv-educativ în 
școlile de teșite gradele, educă
rii unor generații de tineri ca
pabile să înfăptuiască cerințele 
societății contemporane spre 
binele și înflorirea României 
socialiste.
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INIȚIATIVA CONFERINȚELOR JUDEȚENE PRAHOVA

Șl TELEORMAN ÎMBRĂȚIȘATĂ DE ALTE ORGANIZAȚII U.T.C.

DUMITRU GHERGHIȘAN
prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

Mai întîi, aș vrea să menționez că tineretul din municipiul 
nostru se mîndrește cu faptul că ampla acțiune de mobilizare 
a tuturor rezervelor materiale și umane pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor planului pe 1969. însuflețită întrecere care 
a cuprins întreaga țară, își are ca puncte de plecare și cele 
două chemări lansate de Conferința municipală București a 
P.C.R. și de institutele de cercetări și proiectări din sectorul VII 
al Capitalei. Am participat la Conferința municipală de partid 
și chiar aici, făcindu-mă purtătorul de cuvînt al celor peste 
200 000 de membri ai organizației noastre, al tuturor tinerilor 
din întreprinderile și instituțiile municipiului, am exprimat de
plina adeziune la angajamentele conținute în chemări. Ne-am 
angajat ca la realizarea lor să participe întreg tineretul, să 
lansăm o amplă acțiune în cadrul organizației pentru intensi
ficarea eforturilor de mobilizare a tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor ce revin industriei Capitalei.

Educația prin muncă și pentru muncă, creșterea contribuției 
fiecărui tînăr la dezvoltarea avuției materiale a constituit și 
pînă acum una din preocupările noastre centrale. Reflectarea 
ei directă o constituie realizările dobîndite în îndeplinirea sar
cinilor de producție, faptul ca în întreprinderile cu un înalt 
grad de tehnicitate ale Capitalei tinerii și-au dovedit recepti
vitatea față de înnoirile tehnice, au răspuns cu competență și 
promptitudine la exigențele pe care le ridică astăzi procesele 
industriale. Peste 43 de mii de tineri din întreprinderile indus
triale s-au situat în primele rînduri ale întrecerii socialiste 
desfășurate in anul 1968. In domeniile muncii patriotice, reali
zările obținute reprezintă aproape dublul angajamentului pe 
care ni l-am luat. Tinerii au contribuit la construirea unor o- 
biective economice și social-culturale, la înfrumusețarea Capi
talei. Aproape 9 000 de elevi și studenți au lucrat, în perioada 
vacanței de vară, la strîngerea recoltei pe șantierele naționale 
ale autostrăzii București—Pitești și Aeroportul Otopeni, la alte 
obiective. Colectarea a peste 67 000 tone metale vechi, împreună 
cu celelalte realizări, ne-au adus cinstea ca organizația noastră 
să primească drapelul jubiliar oferit de C.C. ^1 U.T.C. la a 
XX-a aniversare a deschiderii Șantierului național al tineretului 
Bumbești—Livezeni.

Chemările celor două organizații județene — PRAHOVA și 
TELEORMAN — ale U.T.C. către organizațiile județene U.T.C. 
către toți tinerii țării, găsesc în organizația noastră, în rîndul 
tineretului din Capitală deplină adeziune. La Conferința muni
cipală care va avea loc în curînd. dezbătând sarcinile ce ne 
revin nouă, tineretului, ne vom stabili obiective concrete, vom 
adopta un amplu și mobilizator program care să dea dimen
siunea exactă a participării noastre la întrecerea ce se des
fășoară între organizațiile județene ale partidului.

Aceste angajamente vor jalona preocupările noastre în an
trenarea tinerilor la : îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
producție, realizarea unor produse cu înalți indici calitativi, 
creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale, creșterea continuă a 
gradului de eficiență economică a activității industriale. Iși vor 
găsi în aceste angajamente o continuare la nivel superior cele 
mai bune experiențe, cele mai bune metode prin care ne preo
cupăm de întrărirea disciplinei tinerilor în producție, se vor 
finaliza îndatoririle noastre, de a ne ocupa mai bine de pro
blemele de muncă și de viață ale tinerilor, de a desfășura o 
amplă acțiune în rîndurile tinerilor pentru însușirea științei 
și tehnicii. Răspunsul pe care îl vom da celor două chemări 
va oglindi rezervele, posibilitățile de a obține rezultate și mai 
bune în munca patriotică, antrenînd tinerii la construirea unoi 
cămine destinate tinerilor muncitori, la amenajarea noilor zone 
de agrement, organizînd șantiere ale tineretului, la colectarea 
deșeurilor metalice, precum și la lucrări în agricultură.

Ne vom preciza, de asemenea, măsuri și în ceea ce privește 
mobilizarea tineretului la întrecerea ce se desfășoară între in
stitutele de cercetări și proiectări, îmbogățind și îmbunătățind 
formele specifice în care organizația noastră a acționat în rîn
durile acestei categorii de tineri.

Entuziasmul și răspunderea cu care uteciștii Capitalei au 
primit sarcinile planului pe 1969, obiectivele întrecerii organi
zațiilor de partid, reprezintă o certitudine că organizațiile 
U.T.C., tinerii din municipiul București vor întâmpina cu re
zultate remarcabile cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al X-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe șefii 

misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. 1)

Al Windawi, Marii Britanii — 
H.M.S, Reid, Olandei — Arnold 
Peter Van Walsum, Argentinei — 
Orlando Pazzi, Franței — Ber
nard Dejean de la Batie, U.R.S.S.
— I.S. Ilin, Danemarcei — Per 
N.V. Hildebrant, Austriei — 
Gerhard Rainer, S.U.A. R.H.G. 
Barnes, Japoniei — Itaru Maruo
— precum și șeful Reprezentan
ței Consulare și Comerciale a 
Spaniei — Ricardo Gimenez- 
Arnau.

în numele corpului diploma
tic și al său personal, ambasado
rul R. P. Bulgaria, Gheorghi 
Bogdanov, decanul corpului di
plomatic, a adresat președintelui 
Consiliului de Stat cordiale feli
citări cu ocazia Noului An.

Sînt bucuros, a spus ambasa
dorul Gheorghi Bogdanov, de a 
avea posibilitatea să vorbesc în 
numele ambasadorilor și miniș
trilor, al întregului corp diplo
matic, să vă felicit cu ocazia 
Anului Nou, să vă urez dumnea
voastră și familiei dumneavoas
tră multă sănătate, mult succes 
Tn munca pe care o desfășurați 
spre binele poporului român.

îmi exprim convingerea că în 
anul care va veni, ca și în anul 
care s-a sfîrșit, noi vom depune 
toate eforturile spre dezvoltarea 
și intensificarea relațiilor între 
Republica Socialistă România și 
statele noastre, între poporul ro
mân și popoarele noastre, 
pentru progres și pace în lu
mea întreagă.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit în numele 

Consiliului de Stat și $4 său per
sonal, membrilor corpului diplo
matic, pentru felicitările adresate 
cu prilejul Anului Nou.

Președintele Consiliului de Stat 
a spus apoi : încheiem un an în 
care relațiile dintre România și 
țările pe care le reprezentați au 
cunoscut o dezvoltare continuă. 
După cum știți, anul ’68 a cu
noscut succese în lupta pentru 
promovarea păcii, dar și mo
mente de încordare. Dorința ge
nerală a popoarelor este de a 
găsi soluții pașnice tuturor pro
blemelor care frămîntă planeta 
noastră.

Muțumind membrilor corpului 
diplomatic pentru străduința de 
a promova relații bune între 
România și țările pe care le re
prezintă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus:

Doresc să exprim convingerea 
Consiliului de Stat, a guvernului, 
a mea, că și în anul viitor re
lațiile dintre România și țările 
dumneavoastră vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, că fiecare 
dintre dumneavoastră veți acțio
na în direcția extinderii acestor 
relații, contribuind prin aceasta 
la cauza prieteniei și păcii în 
lume. Vă rog să transmiteți gu- 
velnelor și popoarelor dumnea
voastră cu prilejul Anului Nou 
urările cele mai bune de prospe
ritate și pace. Dați-mi voie să 
vă urez dumneavoastră și fami
liilor dumneavoastră un an fe
ricit, „La mulți ani I".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de stat 
români s-au întreținut cordial cu 
șefii misiunilor diplomatice.

(Agerpres)



Pag. 4 SClNTEIA TINERETULUI

„TINERETULUI DIN ȚARA

NOASTRA II SINT DESCHISE

TOATE DRUMURILE SPRE PIS

CURILE CELE MAI ÎNALTE ALE

ȘTIINȚEI ȘI CULTURII. NU PRE-

GETAȚI NIMIC, DRAGI TINERI,

PENTRU A VA ÎNSUȘI CIT MAI

MULT DIN MINUNATELE CUCE

RIRI ALE CUNOAȘTERII UMANE.

1NVAȚAȚI ȘI PREGĂT1ȚI-VĂ CU

SIRGUINȚA PENTRU ACTIVITA

TEA PRODUCTIVĂ, PENTRU V1A-

ȚA, PENTRU A VĂ ADUCE CON-

TRIBUȚIA LA PROGRESUL

CONTINUU AL SOCIETĂȚII

NOASTRE SOCIALISTE, LA ÎN

NICOLAE CEÂUȘESCU

FLORIREA ȘTIINȚEI ȘI CULTU-

RII NAȚIONALE. LA PROGRESUL 
SPIRITUAL UNIVERSAL!"

• PLANUL PE ANUL 
1969 menține în continuare 
un ritm ridicat de creștere 
a producției industriale — 
10,8 la sută.

© IN ANUL 1969 este 
prevăzut să se realizeze cel 
mai important volum de in
vestiții din întreaga istorie 
a țării : 63,3 miliarde lei.

© PRODUCȚIA DE O- 
ȚEL urmează să crească 
cu 15,8 la sută față de 
1968, ajungînd aproximativ 
la 5,5 milioane tone.

© IN INDUSTRIA
7 CONSTRUCTOARE de ma

șini producția va crește cu 
13,6 Ia sută în raport cu 
1968, gama produselor lăr- 
gindu-se cu aproximativ 
100 de noi tipuri.

• INDUSTRIA CHI
MICA își va spori producția 
cu aproape 19 la sută în 
comparație cu anul pe care 
îl încheiem.

• IN INDUSTRIA U- 
ȘOARĂ producția urmează 
să crească cu mai mult de 
1,3 miliarde lei peste nive
lul stabilit prin planul cin
cinal.

INTERIOR CARPATIC
VASILE NICOROVICI

BĂRBĂȚIA
DE A URCA

ION CRÎNGULEANU ILIE TĂNĂSACHE

mm de cmomE MAREA RĂSPUNDERE PENTRU

a pîimi PREZENTUL SI VIITORUL 
NAȚIUNII ROMÂNE

Cuvîntul „peisaj', nu nea pârât în sens 
metaforic e folosit curent atunci cînd ne 
referim la realități industriale, urbanisti
ce, șantiere de construcție, deoarece, ca 
și în cazul unor peisaje ale naturii, ele 
pot fi contemplate cu un sentiment de 
încîntare, de reverberații estetice. Și asta 
nu numai fiindcă se respecta, în realiza
rea lor și niște reguli ale esteticii indus
triale sau urbanistice, dar și pentru câ 
fiind opere ale muncii noastre, a tutu
ror, ele ne apar familiare, intim legate 
de ființa fiecâruia, se „personalizează', 
câpâtînd astfel și o anume aura de fru
musețe.

Spre deosebire de panoramicele din 
natură, — munți sau mare — peisajele 
realizate de mîna omului, au avantajul 
de a fi dinamice, evoluînd de la un timp 
la altul și prin aceasta, în stare sâ ne ui
mească prin apariții inedite. în acest 
sens sîntem îndreptățiți, de pildă, să vor
bim de un peisaj panoramic al Iui 1968, 
care sâ includă înfăptuirile cele mai im
portante ale anului, — ceea ce îi acordă 
suficiente elemente de noutate.

Am spus acestea toate, căci pentru es
caladarea acelei culmi de pe care poate 
fi văzut peisajul lui 1968, drumul este 
mai lung, decît în alți ani, deoarece, la 
capotul sau, ni se înfățișează cel mai 
grandios tablou al țârii, căci el înglobea
ză tot ce s-a realizat de-a lungul anilor, 
ca și perspectivele care se aeschid în 
zarea timpului, pentru viitor. Alături de 
„uriașele" construcții (cum le numeam al
tădată) de la Bicaz sau Argeș, — scli
pind între lacuri, alâturi de turlele argin
tate de pe Trotuș și din jurul Ploieștiului, 
olâturi de incandescentele orașe ale me
talului, Reșița și Hunedoara, alâturi de 
orașele-satelit din marginile Bucureștiului, 
care ne-au devenit de mult familiare, ~ 
în locul unde am ajuns, de pe cea mai 
înalta culme a timpului, surprindem ima
gini noi. Sînt noile cetăți metalice de la 
Porțile de Fier, care stăvilesc Dunârea ; 
drumuri noi sâpate în stîncâ tot acolo, 
precum și un oraș reclădit care se pregă
tește sâ se mute. Uriașe excavatoare pâși- 
toare, ca niște corăbii, își rotesc enor
mele brațe deasupra platformei de la 
Rovinari, iar în apropiere un vast șan
tier se silește sâ înalțe zidurile uneiajdin 
cele mai mari termocentrale din țarâ — 
Roaojelu — soră geamânâ cu cea de la 
Deva, de asemenea, în construcție, pe 
versantul celalalt al Carpaților.

Slatina, capitala aluminiului românesc, 
se pregătește sâ capete un aspect urba
nistic corespunzător. Piteștiul e înconju
rat de o pădure de schele, care vor de
veni cetâți ale chimiei, iar Galațiul a 
început să fie străfulgerat de jerbele in
candescente ale furnalelor și converti
zoarelor de oțel, inaugurate în acest an. 
La Brașov, din Uzina de tractoare, sub
stanțial mărită și modernizată a ieșit un 
nou tip, ce s-a făcut imediat remarcat 
prin performanțele lui. De pe această 
culme supremă, se vede departe, pînâ la 
Arad, la Baia Mare sau la lași, unde noi 
aspecte în configurația orașelor, sau a 
uzinelor, sporesc coeficientul de inedit al 
priveliștii de ansamblu.

Ne bucurăm de ceea ce vedem, din 

toatâ inima, deși drumul către culme n-a 
fost ușor, iar drumul ce urmează pînâ la 
celelalte culmi, mai înalte, ce se văd în 
zare, nu va fi scutit de eforturi și asperi
tăți. Călăuza noastră lucidă și clarvăză
toare — Partidul — ne-a spus și ne spu
ne acest adevăr, cu bărbăție. Tocmai pen
tru ca sâ nu pierdem din fața ochilor nici 
greutățile de moment, asperitățile, dar 
nici marile scopuri și perspective. Con
strucția socialismului în România este o 
operă vastă, complexă, deschizătoare de 
drumuri noi. Și a nu vedea această im
presionantă operă ce ni se conturează 
astăzi, din culmea ce se numește : 1968, 
ci doar cărările povîrnite uneori, bo.o- 
vanii de care ne-am ciocnit înseamnă a 
te lipsi cu bună știință de bucurii și de 
satisfacții și la urma urmei de perceperea 
adevârului-adevârat, obiectiv.

A întreprinde o asemenea operă vastă 
de construcții, presupune, e drept, și 
unele privațiuni de moment. Dar oare, 
faptul câ le acceptăm dintr-o în
țelegere superioară de cetățen., nj 
se repercutează pes‘e ani, în bună
starea noastră cu mult sporită î Ce e 
155.000 de apartamente, date în fo
losință în anii 1966—68 găzduiesc 500.000 
de locatari (Cit trei orcșe : Ploiești, Bra
șov și Focșani I). Din cele 31 de m liarde 
cheltuite în 1968 pentru scopuri social
ei? Itura le, 8 miliarde cu fost afectate în- 
vâțămîntului. Asta însemnează noi școli, 
ca și construcția noii clădiri a Pc *ehni- 
cii din București. Acestea toate mai în
seamnă construcția unui nou Centru ce 
televiziune, înseamnă programe mai mul
te și mai bune și care sâ ajungă în cutia 
de miraje a celei mai umile case din 
Țara Moților. Acestea toate, care în
seamnă : noi spitale, noi săli de cinema
tograf, noi tipografii, noua clădire a 
Teatrului Național, nu au dus și nu vor 
duce în continuare la creșterea potenția
lului nostru, de sănătate, de cultură, de 
plăcere de a trăi ?

înălțimile se cuceresc prin luptă. Nu 
numai cele din afara noastră care pot 
fi contemplate panoramic, de pe o cul
me, dar și înălțimile din noi înșine. Căci 
astfel doar, prin realizarea acestei ar
monii, — putem lupta cu abnegație, 
dupâ cum ne putem bucura din toatâ ini
ma, de victoriile realizate.

însuflețitele chemări la întrecere inițiate de conferințele județene de partid 
și conferințele județene ale U.T.C. deschid în fața întregului tineret un vast 
cîmp de afirmare a potențialului său creator, a priceperii și entuziasmului său, 
în slujba îndeplinirii și depășirii prevederilor planului de stat pe anul 1969, 
anul celei de a 25-a aniversări a eliberării României, al celui de al X-lea 

Congres al Partidului Comunist Român

Iubesc retorâmul be*oc-e‘or -oce—« 
și viteza, sînt tulbura* pînâ c ^-enez • 
de zgomotul uz -e o* s-cerurgce. ce 
frumusețea apelor fa câoer e • a “©cen
tre ie or, iubesc ndvâl rea dhrinâ a elec
tricității în viata materie» și cc‘z *o o- 
mului; calc bucuros sufere oe tomem 
de asfalt, iubesc “era neor. și «ir I 
plăceri mărunte dnd fa Ateneu se occ~e 
asculta un concert Bcc- seu Beef ^e* 
citesc imense șiruri ce ooez?e și ce -e- 
reu senzația une» viei og o-e-z-e. 
timp, că timpul nu pocn» să fie oec* 
foarte prezent in tot ce foc eu. or pe
tala sau piscurile oe eu *int ocd*
motive ce mecrtc^e șî I**-eoâ' 1 Vfa-c, • 
modernă, e viata cec trâriâ și sem- *- 
cativă, es*e via*a cec nervocsă s» oee- 
vârotă. Ec es*e personc ~ec “wnpw*. 
nostru. Vîcțu modernă es- eipăc 
libere, es*e însăsi pocec ș w:*c 
noastră soda»is*ă. A -o *-sec-“ă o 
munci și G fi lioer, iar -cr*-
prezen*, *ocmcî ccecstâ s -e-s -~e -e 
instituie. Mâ laud oricui că-- c-hok 
țara ș. oamenii e, c-e— s-iad^-c in 
toate sporiiile și gndur«e^ in toc*e gn;i« 
și proo'e—* e. ir *ocre incercârle și 
bucuri ie ei, c— ase- ș» o ase-1
la lucru și-i s'nt fiu Fngâ
tori fiii ei s-s mîndru de fimpU 
prezer.4, timpul nostru sodaiist I Cea 
moi c—ețî*oa'e și fascinantă bucu
rie e sâ mă știu p erdut prin ss*e-e ce 
nord ale Moldove, sau prin tocm-ee 
maramureșene, dnd obosesc unelte le 
de-atîta muncă și rod, iar omul pere 
semizeul naturii dornice. Ceva ce bala
dă, mereu ceva românesc mi se desfă
șoară, mă încintă și mă liniștește, îmi j 
face mai sânâtoasâ viața, și gîndul mâ 
umanizează și-mi dă sentimentul timpu
lui harnic.. Dacă aș fi un extaziat aș 
putea scrie nesfîrșite poezii idilice des
pre țăranii noștri, dar pentru orice om 
satul românesc contemporan apare mult 
mai solid și matur, aspru și ordona*, 
subtil și lucid, harnic și optimist, sigur 
de el însuși, foarte mîndru I Țăranii din 
comuna Coșula, din Ipotești sau Caza- 
neea, de lîngâ Botoșani, sînt niște băr
bați de ctitorie a pîinii și a drumurilor.
Ei iubesc ardent și fac mult; știu rostul i 
trebii de mare folos mîndriei noastre 
românești : arcuiri de poduri și creșteri 
de vite, lanuri de grîuri și porumb în 
legânâri epice, urcarea zidurilor de case 
cu fața la soare și porțile deschise la 
adevăr; ei fac copii mulți și sănătoși,

—e**. cc-r-. esc zreze-ș: se numesc 
fii ., oă-zc- oces~. hnap- Gne a caborit 
er*cese câtor-. c-oc ce ce—. Bccureș- 
ria». s—a o sc^ee on jurul S**e- 
ris, st *.r*e© oe S-—ooov*a sou Jiîțu, 
Brez' Mem. joy Arge*oo^a ; 6**e a 

noracu sâ u—e-e pnr scte’e Vrcn- 
c» ca wefi și -u-e rmoritice pe unde 
se ‘---- oe Ccr-'-oă. seu Nâruja, Vh
zornec Cmpuriie; 6ne a gvsrat din 

**ec zs. sow ș -a tot purrat 
ses- s vena prr A<ea $ Micula, prin 
hene. jcu Tuma --g, fa B xoa sau Re- 
•nenec — ws in fwwuriie Moramureșu- 

a w*/ veoea o iease veșnică și o- 
rceft, o ~ oe -o-oc ro*mânesc ntrat 
oe — - soc- e vrtaie ofa socialismu-
br s-s oer-â^i umane. Gne are pa- 
s .me se-—. vz- jnî seu metafore să în
cerce c. s.z- un concert ae muzică 
ac©- -s-ă â-oeoscă transmis la ceie 
pes-e -r**«or tre» s.-e de mii ce a- 
psrc-e oe 'ac io ș sâ-i privească pe 
c*—o» ecro-e e a o sută șapte 
zec și sese oe - Oe televizoare, toate 
'âsc’-c -e - sc*e*e țârii, în casele noastre 
c - oca e rvrc»e, dintre care 427 000 
sânt no», cu zidurile reavăne, mirosind 
a “ere. c ă s ciment și piatră s cine în- 
cec-că segmentul vast al dv.iizoției 
sâ-s —ca “eze acea lume imensâ de e- 
e* s cc^e vin din ♦oc’e punc
te corâ'mc e a e țârii, asediind, dinspre 
sc-e ce șî a “*$pre ©rase, cotări e de Iu- 
m nâ aer nței și cuhuriî ; ei sînt, ală
turi de cec ’ .rbeîor, mai vechi sau mai 
noi, fiii și fiicele țăranilor, fiii și fiicele 
sate-or —1odeme, ai socialismului, sînt 
fiii pârtii! Setul românesc ese putem.c 
in >“*•'£ nc-ec v torului și se exp icâ 
firesc timpu _ prin propria-i ființâ ridi- 
cc*â c r.îvehrf îum'niî. Scriind cces‘e no
duri, și iubind patria și vorbind despre 
pi ine și omul ei, îmi vin in gind adine 
și mereu cuvintele tovarășului Nicoloe 
Ceausescu la Plenara d»n 16—17 decem
brie a.c. a GG ol P.GR. : ^Să explicăm 
poporului tot ce cm făcut, tot ce mai 
trebuie să facem, toate măsurile, pentru 
că numai așa ne va prețui I*.

Lumina stâ față în foțâ cu adevărul, 
cu omul și timpul.

Pe lînaâ sate, se adîncește mereu 
brazde belșugului, iar pâmîntul țârii 
strigă din fecunditate brațele și hărnicia 
oamenilor.

^Azi încă un an vine, an de spornice 
roade, și pe lîngâ sat brazda se trage 
dreaptă și adîncă.

Pragurile acestei țări au stat, totdea
una, deschise celor ce au vrut sâ ne 
curocscâ. Pentru toți acei care ou ve- 
nit cu pr etenie, poporul acestei geografii 
ce are drept puncte cardinale Dunârea 
și Corpații, a inventat în mod special 
un ritual ol primirii. Este ritualul ospeției 
□ români, care debutează cu pîine și 
sare și continuă cu legâminte de frați 

de cruce. Toți care au vrut sâ ne pre- 
țuiascâ vrednicia, efortul modest de a 
fi noi înșine, au știut ei singuri sâ ajun
gă la această înțelegere, l-a ajutat în 
egală măsură Gînditorul de la Haman- 
g a, păstrat de misterul unor milenii 
zburate de vîntul timpului pe aici, păsă
ri e fermecate care au urcat pe cerul 
plcnetei numele românului din Hobița, 
!-au aiutat cîntecul, jocul, datinile despre 
naștere, câsâtorie și moarte, intrate în 
însăși structura existențială a întregului 
neam. ’

Ne place să ne lâudâm, în simplitatea 
și modestia noastră, cu toate acestea 
pentru câ au trecut prin palmele atîtor 
generații, pentru câ au ars o datâ cu 
e e și s-au făcut mai frumoase, pentru 
câ, csemeni unui vuiet ce adună în el 
toc*e ecourile, în această zestre se aflâ 
generozitatea înnăscută, bucuriile victo
ri or, geniul nostru de noțiune ivită în 
vîrte:jl unor îndelungi deveniri.

Timpu de cronică contemporană a 
'Bo-â-’e' es'e o prelungire fireasca a 
tuturor clipelor de năzuinți trecute, adu- 
n<rfe la un loc, intr-o aspîTație singulară. 
E năzuința de mai bine a generațiilor 
cârora le-o fost dat să vadâ, fie și nu
mai într-o străfulgerare de răgaz, chi
puri de voievozi născuți de acest pă- 
mînt și lingă care a crescut istoria. Au 
văzut chipuri și le-au furat, tipârindu-le 
în trăinicia pietrei, a cărămizii, a zușrâ- 
ve i unice ca și meșteșugul ce-a pierit 
o datâ cu Marele Zugrav. S-a făptuit 
acest miracol la lumina fumegîndâ a 
luminărilor și a seninului dintre năvăliri, 
si cșa au ajuns pînâ la noi cuta de echi- 
; brj și înțelepciunea de pe fruntea lui 
M’-cea, ochii aprinși de dragostea pâ- 
rrîntului moldav ai lui Ștefan, zborul vi- 
z onar din privirea lui Minai — întîiul 
ctitor al Unirii românilor sub aceeași 
năzuință...

Și dacă înaintașii se recomandă azi, în 
felul și în chipul amintit, ne-a fost dat 
nouâ sâ ne înfâfișâm urmașilor nu numai 

cu o zestre îndoită, întreită, nu numai ani» 
mâți de visuri și îndrăzneli care inaugu
rează noi tradiții în istoria țării, ci și mff- 
tuiți fără răgaz de ambiția autodepâșirifri

Trâim o epocă de concretețe a fapte
lor, o etapă care are drept însemn a-^ 
ceastă luciditate a autodepășirii. Pe ver-J 
ticalâ și orizontală, forțele materiale și 
ale spiritului izbutesc un travaliu de o 
consecvență care emoționează, care tul
bură.

Azi, izvoarele țârii sînt altele. (Poate, 
aceleași, dar aflate sub un îndoit semn 
de responsabilitate față de ceea ce re
prezintă în circuitul de valori).

Alta este albia de vitalitate a meta
lului, venirea luminii de fiecare zi.

Altul muntele vrăjit al bucuriilor, pe 
ale cărui cărări urcă întreaga națiune.

Alta frumusețea simplă a vieții.
Interiorul țârii a fost populat în a- 

proape un sfert de veac cu datele unei 
noi ipostaze materiale și spirituale, cu 
legături directe la marile aspirații ale 
secolului. Cum s-au născut toate aces
tea ? în cît timp și care este valoarea 
lor ? încotro se îndreaptă pașii ?

în vechime, la vreme de cumpănă se 
adunau înțelepții să dezlege ceea ce, de 
multe ori, era dezlegat, de multe ori nu. 
Azi trăim timpul de pace și de liniște 
sub zodia socialismului și fiecare pas, 
fiecare împlinire trece prin cadrul de 
înțelepciune a partidului, prin înțelep
ciunea întregului popor. Avem ambiția 
sâ nâzuim spre mai bine. Și nu la mo
dul optativ, ci stâpîniți de un impera
tiv solemn, ecourile grave ale prezentu
lui și viitorului ne cheamă la luciditate, 
la discernâmînt, la reevaluarea tuturor 
forțelor. Ne cheamă la participare to
tală în acest climat de creație colectivă, 
emoționanlâ.

între 1966—1968, în economia noastră 
au fost investite 155 miliarde.

Cifra cuprinde localităfi cu destin nou, 
ivit în acest sfert de veac, mai precis 
in ultimii ani ai acestui sfert de veac. 
Daca ar fi să pronunțăm numai Argeș, 
Lotru, Galați, Porțile de Fier si tot ar 
fi de-ajuns. Dar cîte alte așezări nu s-au 
ridicat ^cu litere aprinse, de cometă, pe 
bolta împlinirilor contemporane ?

Cifra cuprinde evoluția neîncetată a 
tuturor destinelor din România și, fârâ 
îndoială, că acest lucru se ridică singur 
la condiția celei mai înalte prețuiri. Am 
fost, nu de mult, în Vrancea si am vă
zut un mare meșter de fluiere — are o 
mină cu noroc și, după ce le face, le 
fierbe în seu de oaie pentru a limpezi 
sunetul lemnului — îndemnînd în felul 
lui sâ fie exprimată bucuria prezentului 
de către cei cărora le dăruie minunile 
mîinilor lui : „Ziceți jocul și cîntecul de 
azi. Nu-I uitați pe cel vechi, dar du- 
ceți-l departe și pe cel de azi". Aici, 
între pereții de piatră în care ecourile 
se bat^ cap în cap, aici unde cine știe 
la ce jncrîncenare de vremi unul dintre 
mocanii aceștia a murmurat întîia datâ 
Miorița, aici, unde se mai știe încă de 
ritualul milenar al Chipârului — joc de 
morți —■ îndemnul își avea o candoare 
imposibil de înfățișat în cuvinte.

(Continuare in pag. a V-a)
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• IN VEDEREA intro
ducerii pe scară largă a me
canizării și chimizării și a 
înfăptuirii programului de 
irigații, statul alocă în 
acest cincinal 35 miliarde 
lei.

0 IN 1969, pentru ferti
lizarea a 100 hectare se 
vor folosi îngrășăminte 
chimice cît pentru 10 000 
hectare în 1938.

• FAȚA DE 1938, în 
1968, producția agricolă 
marfă a crescut la grîu și 
secară de peste 2 ori, la po
rumb — de 4,7 ori, la sfe
cla de zahăr de peste 7 ori, 
la carne de 2,1 ori, la lapte 
de 3,2 ori.

(B SE PREVEDE CA 
pînă în 1975, suprafața 
amenajată pentru irigații 
să fie de aproape 3 milioane 
hectare.

FLORIN MUGUR

OAMENI /
CU SUFLET

MIHAI STOIAN

CE NE ÎNVAȚĂ

MUNȚII

MANOLE AUNEANU

ÎN PRAGUL
ANULUI 25...

în satul C. am lucrat ca profesor timp 
de trei ani. Despre satul C. am scris o 
carte. Satul C. nu există.

Sînt, de fapt, două sate, care nu au 
comun între ele decît faptul că numele 
amîndurora începe cu litera C. și acela 
că se află în vecinătatea prea puțin 
celebrului orășel Găești, unde — cum 
spunea cineva de prin părțile locului — 
„nici măcar Napoleon nu s-a născut" 
Intr-adevăr, nici Napoleon șl nici (măcar) 
un mare scriitor nu au văzut lumina 
zilei atît în Găești, (al cărui nume vine, 
pare-se, de la găile care podidesc arborii 
de plută de pe laturile șoselei, găi înso
țind cu croncănitul lor întoarcerile mele 
acasă de la ședințe raionale, noaptea, 
pe o bicicletă nesigură și cu frică de 
bolovani), cît și în satele Cojocaru ori 
Cobia de sus. unde mi-am petrecut acei 
ani. S-au născut însă în locurile acestea, 
și multi dintre ei au rămas aici, un 
număr de oameni pe care i-am cunoscut 
bine și la care mă gîndesc azi. în prag 
de an nou.

Nu-1 uit înaijXe de oricine altcineva, 
pe învățătorul Petge Burcea. Cu un băiat 
căzut pe front fn război, cu soția mereu 
bolnavă, învățătorul umbla de dimineață 
și pînă seara prin curtea școlii (al cărei 
director fusese numit în primul meu an 
de învățămînt). cu o veșnică haină bleu
marin, decolorată de soare, cu părul 
căzut peste ochi, cu un crac al pantalo
nului prins întotdeauna cu ace de sigu
ranță la manșetă, pentru ca — în orice 
moment — să poată încăleca pe bicicletă 
și să facă un drumușor de zece-douăzeci 
de kilometri, să aducă nu știu ce cata
loage sau să aranjeze în sfîrșit povestea 
aceea cu manualele de a treia. Nu am 
asistat la nici o lecție predată de dînsul. 
dar cînd mă gîndesc la dăruire, la 
dăruire aproape nebunească — și uneori 
chiar nebunească, înfrîngînd boli sau 
noroaie pentru a nu întîrzia cu o clipă 
lucrul care trebuia făcut — cînd mă 
gîndesc la dragostea nelimitată nu numai 
pentru meseria ta. cî și pentru orice are 
legătură cu ea, mi-1 amintesc pe nea 
Petre. O. nu era deloc un om comod. 
Iar mustrările pe care le lăsa să cadă 
grindină peste funcționarii de la Sfat 
(și la care aceștia îi răspundeau numai 
în gînd : fusese învățătorul lor), apos
trofele mînioase — uneori fără motiv — 
cu care-și întîmpina consătenii vlnovațl 
(sau nu) de absențele copiilor, toate aces
tea și multe altele nu-1 făceau prea sim
patic. Dar acoperișul școlii vechi trebuia 
reparat, nu se mai putea — și în plină 
oră de limbă română am ieșit, cu elevi 
cu tot, afară în curte, îngroziți de bubui
turile din tavan — și am rămas privin- 
du-1 uluiti pe tovarășul director al scolii, 
cu aceeași haină și același crac suflecat, 
bătînd furios cuie lungi în tabla acope
rișului desprinsă de vînt. Si tabla a 
ținut, și ploile care au început a doua zi 
n-au vătămat zidurile — și nea Petre 
a putut trăi marele ceas al acelei toamne 
tîrzii. cînd i-a făcut cu ou și cu oțet 
în plină ședință pe. funcționarii vinovatl 
de întîrzierea reparațiilor : ..Dacă aștep
tam și nu puneam mîna se dărîma școala 
fir-ar... etc“. Șl dacă, astăzi, omul acesta 
se laudă că a construit școala cea nouă 
(la a cărei inaugurare nu m-a chemat ; 
regret...), cu mîinile și cu nervii lui. 
atunci eu — cel puțin — știu că nu minte.

Și nu pot să nu mă gîndesc la pro
fesorul de matematică. Nicodim Panasiu 
(care mai preda și fizica, ba șl desenul. 
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că se mai întîmplă și așa cftid absolvenții 
de facultăți preferă să se angajeze casieri 
de cinema, decît să se ducă la locul 
repartizat), la Dima cel sfios. întîrziind 
pînă la 2 sau 3 noaptea In laboratorul 
de fizică improvizat, pentru ca să le 
înjghebe copiilor un aparat de experiență, 
fie șl improvizat, dar fără de care lecția 
de a doua zi „nu se poate face, simplu !“ 
Și trebuie aă-i cer Iertare acestui distins 
intelectual (om de carte și de subtilități 
rafinate, la cei vreo 25 de ani al lui), 
că nu i-am mal dat nici un semn de 
viață șl n-am venit să-i revăd copiii și 
casa amenajată cu bun gust și modestie 
subțire.

Mă gîndesc. de asemeni, la nea Istrate, 
elevul meu din clasa a X-a — curs 
«erai — om cu vreo 20 de ani mal în 
vîrstă decît mine, maistru sondor (era 
prin 62 : pe atunci, puteau învăța la 
seral oameni de orice leat) ; la el mă 
gîndesc, și la ziua lui de muncă. Se 
scula dimineața la 5 (mi-a povestit el), 
punea laptele la fiert pentru ăla micu 
(elev al meu în clasa a cincea ; soția lip
sea) și se apuca de învățătură. O oră. La 
șase, cu bicicleta, se îndrepta spre schelă, 
cale de șapte kilometri, pe drumul de 
deal adesea desfundat de troliile imense 
care aduceau materiale. De la 7 și pînă 
la ora 16 lucra acolo, făcînd calcule 
oomplicate șl mustrîndu-1 cu glasul cobo- 
rît — sever, cu un calm rece — pe cei 
care nu-și vedeau de treabă ; bătea pe 
jos. prin parcul nesfîrșit de sonde, une
ori și cîte zece kilometri, iar la cinci 
după amiază era la școală. Nici o întîr- 
ziere. Nici o absență.

Dar, la urma urmei, de ce îmi amintesc 
tocmai de dînsul, cînd într-o situație 
asemănătoare erau mal toți cei optzeci 
de elevi ai mei de la cursurile serale ? 
Poate pentru seriozitatea cu care-mi răs
pundea uneori la întrebări : „Nu știu. 
N-am avut cînd să învăț !“, sau pentru 
ziua aceea cînd. punîndu-mă la curent 
cu o asemenea neplăcută situație, a scos 
un carnet din buzunar și — rămînînd 
în picioare, deși îi pusesem notă — a 
spus, după un răstimp de cugetare : „Vă 
rog să mă ascultați joi, nu poimîlne, ci 
joi 14, am să fiu pregătit și cu materia 
din urmă**. Nu mai încăpea nici o în
doială : așa avea să se întîmple ctim își 
planificase el.

Nu. satul C. nu există și nu exista 
nici atunci. Dar există schela petroliferă 
din Cobia de sus, de pe locurile unde 
haiducea Miul Cobiul (sau Mihu Copilul, 
cum i se mal spune), un sat sărac de 
deal în care se trăia pe vjemuri din 
comercializarea țuicii sau din vînzarea 
de produse de panificație (citește : covrigi) 
la Găești — și în care, astăzi, există nu 
numai schela petroliferă ci și o mică 
așezare muncitorească, avînd club cu 
cinematograf. Sînt nenumăratele televi
zoare care-și înalță antenele pe casele 
celor două sate și copiii maimuțărindu-1 
ieri pe Sfîntul și azi pe domnul Steed, 
cu o aplicație la fel de Inutilă ca și 
aceea a elevilor de la oraș. Si sînt — 
mai ales — niște oameni nu întotdeauna 
buni ca plinea caldă, nu întotdeauna 
simpatici, dar stăpîniți de ciudata și mi
nunata plăcere de a munci, niște oameni 
de care ne putem lega fără șovăială nu 
numai speranțele, ci și certitudinea că 
ceea ce este de făcut pentru înflorirea 
acestei țări va fi făcut La timp. Si cu 
pricepere. E o bucurie pentru mine să 
le spun ..La mulți ani !**.

Am avut ocazia să călătoresc prin 
străinătate, să văd peisaje nemaipomenit 
de frumoase — și, să nu uităm, inedite 
—, să trec Bosforul cu vaporul, să plu
tesc pe canalele Veneției, să străbat mun
ții Elveției... Dar, credeți-mă, atunci cînd 
trenul care mă ducea înapoi, spre casă, 
s-a înscris pe traiectoria Văii Prahovei, 
ca într-o subtilă reacfie chimică, tot 
ceea ce fine de amintire s-a separat, in
stantaneu, de ceea ce fine de afectivitate. 
Fără doar și poate există un chimism 
al sentimentelor, și confruntarea cu na
tura fării tale, însemnînd de fapt o con
fruntare cu propria-fi natură umană, îfi 
sistematizează trăirile, ordonîndu-le după 
niște criterii precise și totuși dificil de 
exprimat în cuvinte. Căci marile iubiri se 
aștern mai greu pe hîrtie, fiind, de cele 
mai multe ori adînc săpate în relieful 
„micului univers' pe care-l reprezinți.

Urcînd potecile Bucegilor, de astă dată 
cu piciorul, nemaiacceptînd defilarea co
loșilor de stîncă prin fața ferestrei com
partimentului, impresiile se insinuează 
altminteri în conștiința drumețului. Che
narul spațios, mărginit de brazii care se 
cațără alături de tine, include nu numai 
elemente de decor, ci închide în sine 
ceva infinit mai prețios : o stare de spi
rit. Omul merge pe Valea Prahovei, urcă 

asemenea unui copil prea repede cres

Organizațiile U.T.C. din întreprinderi 
industriale, de construcții și tran
sporturi, din celelalte unități produc
tive din agricultură sînt chemate să 
inițieze acțiuni proprii pentru mobi
lizarea activă a tineretului la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan, 
să stimuleze pasiunea și inițiativa 
acestuia, pentru perfecționarea ca
lificării profesionale, pentru însușirea 
tehnicii moderne, pentru continua 
întărire a disciplinei în producție

cut mare — în cîrca munților,, trăgînd 
nădejdea că astfel se va odihni, recon
forta. Dar într-însul se sedimentează, pe 
neobservate, sentimente fundamentale, 
ca într-un recipient cu vin vechi în care 
,„inima’, puterea vinului se alege de 
rest. Puterea aceasta, a afectivității tale 
— și exemple sînt destule în istorie — e 
capabilă să mute și munții din loc. Așa
dar, odihna în natură, călătoria pe cărări 
de munte, și în cazul de față prin Bucegi, 
e o admirabilă școală a simțămintelor 
nobile. Și fiind vorba de școală, poate 
că-i firesc să amintim aici generațiile ti
nere care sînt la început de drum în 
viață. în anul care vine, ele sînt cele 
dintîi datoare să se confrunte cu natura 
Patriei, pentru a-șî descoperi (așa cum 
spuneam mai înainte) propria natură, 
pentru a-și preciza — în acest dialog 
tacit cu decorul — personalitatea. întîl- 
nindu-se cu Omul, imobil și maiestuos, 
aflat la 2507 metri înălțime, sau cu alte 
piscuri, tînărul face cunoștință cu un 
simbol, al neclintitei hotărîri, specifice 
oamenilor de prin aceste locuri, înțelege 
uneori mai mult decît dintr-o „lecție" 
oarecare, învățată în banca de școală. 
Aceasta este, în fond, adevăratul miez al 
drumeției : către noi înșine batem căra
rea, către propriile noastre simțăminte, 
și prin noi către toți ceilalți, ai noștri.

Exista un anotimp al fâgdduinfei 
acesta e primâvara. Există un anotimp 
al belșugului și acesta e vara. Exista un 
anotimp al certitudinii si acesta e toamna. 
Chiar pictorii le-au colorat distinct, ale- 
gind pentru făgăduință verdele crud, pen
tru belșug galbenul auriu, iar pentru 
certitudine roșu aprins. A patra dimen
siune a anului, neîndoios cea mai com
plexă, a râmas tnsâ albă, poate din ne
voia de liniște și de reculegere calmă. 
Iarna e un fel de retrospectiva, un 
amestec ciudat de reverie și luciditate, 
de aceea o parcurgem ca pe o respirație 
prelungâ. Dar albul acesta ascunde într- 
însul și clipa unicd, o clipă-explozie, cînd 
timpul — Hiperyon rătăcitor prin, spatii 
— celebrează, o dată la 365 de zile, lo
godna trecutului cu viitorul, pentru ca 
apoi sâ-și continue implacabilul drum 
spre ceea ce matematicienii au spus că 
se numește plus infinit... Clipa aceasta 
se apropie. Osia pămîntului mai are de 
efectuat o singură rotație și anul 1968 
se va desprinde pentru totdeauna din ar
borele cosmic.

Sfîrșim o călătorie și începem alta, 
înainte de a păși pragul anului 25 cl 
erei noastre socialiste, s-ar cuveni, cred, 
să cîntărim roadele marelui meșter, re
topite în entuziasmul și- priceperea cu 
care a împodobit harta materială și spi
rituala a tării. 1968 a fost un an al com
petentei, un an de continuu efort crea
tor în toate domeniile vieții sociale. A 
treia treaptă a cincinalului a marcat apa
riția primului autoturism romanesc și, a 
lăsat să se reverse din cuptoare fluviul 
incandescent al gigantului de la Galati, 
a proiectat spre zenit turlele albe ale ter
mocentrale) Ide la Craiova, menite să 
transforme 'cărbunele în fulgere, și a 
obligat pămîntul să rodească încă o pă
trime mai mult fată de anii '60—'61.

Dar noi am adunat,în cornul abunden
tei și comorile mintii. Nu mă gîndesc 
numai la distincțiile cucerite de „știința 
și tehnica romănească în competițiile in
ternaționale, deși mi se pare că aici se 
zămislește la modul cel mai concret vi

MAREA RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. a IV-a)

Acum, la început și sfîrșit de an, două 
arcade ample, pe care se sprijină bolta 
înnoirilor în 1969, se recomandă cu deo
sebita franchețe ochiului, minții și inimii. 
Ne propunem sâ aducem în circuitul 
vital de zestre al României socialiste, 5,5 
milioane tone de oțel și 15 milioane tone 
de cereale. De aici, difuzii radiale; aici 
cxul numârul unul, binecuvîntat sâ scoa- 
tâ din stare de latențâ tot ceea ce 
poate fi folositor, ce poate ajuta la 
urcuș. Urcușul țârii, deci al fiecăruia în 
parte. Un urcuș generat de spiritul nova
tor al întregului popor, de responsabili

itorul patriei, ci, îndeosebi, la acea co- 
vîrșitoare și emoționantă participare co
lectivă întru înfăptuirea a tot ce visăm 
pentru ziua de mîine. Edificarea socialistă 
a tării a devenit o operă a întregului 
popor și fiecare dintre noi se străduiește 
să cimenteze la temelia acestui măreț 
edificiu inteligenta și forța proprie, spi
ritul de inventivitate și dăruirea de sine.

De obicei, marile.călătorii proiectează 
conuri de lumina spre necunoscut, dez
văluind o lume neașteptată, iar laurii 
oferiți temerarilor columbi sînt și răs
plata și îndemn. Călătoria noastră spre 
anul 25 are și ea atributul cutezanței, 
dar finta nu e hazardul, ci certitudinea 
unor fapte care au pregătit dinainte, cu 
răbdare și competenta, ascensiunea. Ur
căm încă o treaptă deia prospectată, nu 
ne rămîne decît s-o consolidăm, s-o șle- 
fuim, s-o facem să strălucească. Trăsă
tura specifică a anului 1968 a fost preo
cuparea generală de a ridica ștacheta ca
litativa a muncii. 1969 ne găsește într-un 
moment de plin efort constructiv, cînd 
fiecare loc de muncă, s-a transformat 
într-un adevărat laborator de gîndire 
creatoare, lucidă, iar inteligenta se stră
duiește să smulgă producției randamen
tul maxim. Cine a spus cd mintea ome
nească e un microcosmos, nu a forțat 
metafora. Miile de inițiative pornite din 
rîndul făuritorilor de bunuri materiale și 
spirituale s-au plasat pe orbita construc
ției socialiste cu o vigoare rar tnfîlnită. 
Modernizarea industriei și agriculturii, 
organizarea științifică a producției și, ca 
urmare, creșterea eficientei muncii în 
toate ramurile de activitate, iatfl liniile 
ce tatonează eforturile noastre în anul 
ce vine. Ce vom scrie în fila anului 1969 ? 
Vom face, cu siguranță, mai mult decît 
ne propunem astăzi, pentru că, privind 
de pe înălțimea celei de a 24-a trepte, 
constatăm că așa s-au petrecut lucru
rile și cu visele noastre din anii prece
dent!. Epoca socialista, de strălucită afir
mare a poporului roman în civilizația 
contemporană, ne îndeamnă să privim cu 
îndrăzneală și încredere viitorul.

tatea pe care o purtăm pînă la unul, 
față de atingerea acestor obiective. Un 
urcuș care presupune în continuare ma
rea răspundere pentru prezentul și pen
tru viitorul națiunii române, căreia îi 
consacrăm toate zbaterile noastre, înțe
legerea matură a faptului câ viitorul de 
aur al țării este un obiectiv extrem de 
material, care obligă la efort. La un 
efort nu irosit în vînt, ci cu putere de 
germinație îndoită, întreită.

Interiorul carpatin trăiește azi, plenar, 
clipele istoriei, clipe care bat unde n-au 
bâtut niciodată, pe pămîntul de la Du
năre și Carpați, atît de generos.

In programele repertoriale 
ale teatrelor noastre nu s-a 
putut vorbi pînă acum decît 
despre un „echilibru fragil" 
între dramaturgia națională ți 
cea universală. Ce surprize 
rezervă în acest sens spec
tatorilor repertoriul noului an?

— îndelung așteptate, în
deosebi de publicul bucu- 
reștean — pe care teatrele l-au 
chemat în prima parte a a- 
cestei stagiuni să asiste la o 
invazie de piese străine — 
piesele românești au început 
să-și fa/ă apariția. O apa
riție firavă deocamdată, ” dar 
cu perspective de substan- 
țializare.

La Teatrul de Comedie, de 
pildă, se repetă intens. „Croi- 
torii cei mari din Valahia" de 
Alexandru Popescu.

După premiera pe țară re
alizată de cutezătorul studio 
al Teatrului din Arad, piesa 
lui Ion Băieșu — „Iertarea" 
va fi prezentată1 de Teatrul 
Mic din București și de Tea
trul Maghiar de Stat din 
Cluj. Teatrul Mic se află de 
altfel într-o fază avansată de 
pregătire a spectacolului cu 
piesa de debut dramatuigic 
a poetului Marin Sorescu — 
„Ion a", care va fi pusă 

în scenă de tînărul regizor 
Andrei Șerban în scenografia 
Floricăi Mălureanu, cu George 
Constantin în unicul rol vor
bit. Tot Teatrul Mic — al 
cărui program se constituie 
consecvent pe axa solidă a 
prezenței în actualitate — și-a 
înscris în repertoriu piesa lui 
Radu Cosașu „Un scurt pro
gram de bosanove* — o in
cursiune în istoria noastră re
centă privită prin intermediul 
a cîtorva destine individuale 
interesante.

Teatrul „Lucia Sturdzi* Bu-

teatru tfL'hhii Ti Imaomoam■■■»msw ic——■mu ■■ ni    
landra* s-a hotărît să-și plă
tească datoria contractată 
față de publicul său de la 
începutul acestei stagiuni. 
După reușita modestă cu va
lorificarea unei lucrări de 
tinerețe a lui Victor Eftimiu, 
„Sfîrșitul pămîntului", iată-1 
repetînd acum un spectacol 
alcătuit din piese scurte de 
Teodor Mazilu, în regia Iui 
Cornel Todea sub titlul gene
ric de „Tandrețeși abjecție".

— Cîteva .din trăsăturile 
evidente ale acestei stagiuni...

— Definitiva reabilitare a 
piesei scurte pe scena teatru

Interviu cu MARGARETA BĂRBUȚĂ

lui profesionist. în afara 
acestui spectacol-Mazilu, tea
trul „Bulandra" va mai pre
găti și un triptic de Paul Eve- 
rac, cu piese de inspirație 
istorică, în timp ce Teatrul 
Național din București anunță 
un alt triptic Everac, cu piese 
de inspirație contemporană.

După premiera îndelung 
pregătită cu dramatizarea 
,,Enigma Otiliei", Teatrul 
Național va prezenta noua 
comedie a lui Aurel Baranga 
„Travesti" a cărei premieră 
pe țară a avut loc la Con. 
stanța. Și aceasta e o trăsă

tură a actualei stagiuni : ma
joritatea pieselor doi româ
nești sînt lansate pe scenele 
teatrelor din provincie, a 
căror inițiativă funcționează 
din plin de Ia o vreme încoace 
cu o reală forță competitivă. 
Amintesc — pe Bagă ati- 
tea alte exemple posibile — 
pe acela al piesei lui Paul 
Anghel „Săptămîna patimilor* 
a cărei premieră va avea, în 
sfîrșit, loc Ia mai bine de un 
an după publicarea ei în re- 
vista Teatrul și tot pe o scenă 
din provincie. Rămîne de 
văzut care dintre cele două 

teatre Naționale, cel din Cluj 
sau cel din Iași — în al căror 
repertoriu a fest înscrisă — 
își va asuma meritul primei 
montări.

Perspectivele repertoriului 
original nu se opresc aici. Se 
mai află în repetiție sau în 
curs de definitivare piese noi 
de Alexandru Mirodan 
(„Transplantarea inimii"), Ser
giu Fărcâșan („La ciorba de 

potroace"), D. R. Popescu — 
(Pisica în noaptea Anului 
Nou"); Ionel Hristea, Leo
nida Teodorescu, Paul Everac, 
Nicuță Tănase etc.

Sînt în pregătire și o seamă 
de piese scrise in limbile na- 
țiocahtătiloT conlocuitoare : 
JPygmabon ți Galateea" de 
PaskaxxB Geza, care se va 
F-ca la Teatrul Maghiar din 
Cluj, „Ciudata aventură a lui 
Apelles" de Szemler Ferenc 
la Teatrul din Tg. Mureș, și 
„Manevrele" de Deak Tamas 
pe care o va prezenta secția 
română recent înființată a 
Teatrului din Satu Mare.

— Dar dramaturgia univer
sală ?

— „Vînătoarea regală a 
soarelui* de Peter Shaffer va 
prilejui Teatrului Național „I. 
L. Caragiale- un spectacol în
tr-o modalitate scenică mai 
puțin obișnuită în care panto- 
mima joacă un rol important, 
„în așteptarea lui Godot" de 
Becket, se va juca la Tea
trul Bulandra, iar „Omul este 
om" de Brecht pe scena Tea
trului de Comedie. „Fedra" 
lui Racine prezentată de tea
trul C. Nottara ne va aminti 
de, frumusețea perenă a cla
sicilor ca și „Nunta lui Fi
garo" de Beaumarchais și 
„Faust" de Goethe la Teatrul 
Giulești,. ca și „Regele Lear" 
la Teatrul Național din Cra
iova — „Don Juan* de Mo- 
liere la Ploiești, „Revizorul" 
de Gogol la Galați. Dar să 
așteptăm premierele.

— Anul 1969 — an rubihar, 
de rărbâtoare națmild va 
prilenn numerocM manif»- 
tdri-

— Un festival național de 
teatru, un colocviu interna
țional pe tema „Dezvoltarea 
profesională a tinăruhii re
gizor". Tînăra noastră școală 
de regie care își manifestă 
prezența creatoare în activi
tatea curentă a teatrului ro
mânesc, va trece prin baia de 
foc a unor dezbateri interna
ționale organizate sub egida 
Institutului internațional de 
teatru.

SABINA CARAUȘU

Primul film românesc ce va rula pe ecrane în 1969 : „Pantoful 
cenușăresei"

Cinefilii pot avea speran
țe. repertoriul ce ni se 
promite e demn de stimă. 
In primul riad — din selec
ția noastră — un regizor 
cunoscut, Michelangelo An
tonioni cu ultimele sale trei 
celebre filme : „Eclipsa"
„Deșertul roșu* și „Blow
up". Un alt mare nume. Luis 
Bunuel semnează regia fil
melor „Vlridlana* și „Jur
nalul unei cameriste". Și 
pentru că tot e vorba de 
regizori. In continuare, alte 
prezente: Federico Fellini 
(„La Dolce viu"), Jean-Luc 
Godard G.Pierrot nebunul") 
Andrei Munk (Pasagera), 
Milos Forman (..La foc, 
pompieri* și „Asul de pică") 
Claude Lelouch (..A trăi 
pentru a trăi"), John Schle- 

singer („Departe de lumea 
dezlănțuită"), Stanley Kra
mer („Ghicește cine vine la 
cină"). Roman Polansky 
(„Cuțitul în apă"), Francois 
Truffaut („Mireasa era în 
negru").

De asemenea, filmele sovie
tice : „Primăvara pe Oder“, 
„Frații Karamazov" (după 
celebrul roman al lui Dos- 
toievschi), „Vițelul de aur" 
(după IIf și Petrov), „Numai 
o singură viață" (coproduc
ție sovieto-norvegiană des
pre celebrul explorator 
polar Nansen). „Ziaristul", 
„Ploaie de iulie", „Sezon 
mort" (un film de spionaj), 
seria a II-a a „Armatei co
dobaturilor" : „Din nou în 
luptă", filmele poloneze : 
„Păpușa" (după cunoscutul 
roman de Boleslav Prus), 
„Nu vor fi divorțuri" (o co
medie din trei scheciuri), 
„Walcower" ; filmele ce
hoslovace : „O căruță spre 
Viena" și „Sărbătoare și 
invitați !" ; filmele america
ne : „La est de Eden" 
(după romanul lui John 
Steinbeck), „My fair lady" 
și „Noaptea generalilor".

în sfîrșit, din producția 
casei de filme „București" : 
„Reconstituirea" (Lucian 
Pintilie), „Legenda" (Andrei 
BLIer) „Răutăciosul ado
lescent" (Gheorghe Vitani- 
dis), „Tinerețe fără bătrî- 
nețc" (Elisabeta Bostan) 
„Singur" (Manole Marcus), 
„Sîmbăta mortilor" (Virgil 
Calotescu).

'Anita Ekberg, protagonista din 
„La dolce vita"

Regizorul Michelangelo Antonioni
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ANCHORAGE Două

escale în Alaska
Traversasem emoția irepetabilă 

a acelor cuvinte năzuite, rostite 
de stewardesa uriașului avion : 
,.Stimați pasageri, în această 
clipă sîntem la Polul Nord“. Pri
misem cu relativă condescen
dență solicitarea de a completa 
un formular cu numele și adresa 
pentru a ni se expedia, peste cî
teva săptămîni, un certificat de 
atestare a traversării acestui cel 
mai nordic punct al planetei. 
Rămăseseră în urmă munții de 
gheață ai Groenlandei, peisajul 
de povestire științifico-fantastică 
al acestor ținuturi. Sub aripa a- 
vionului se așterneau apele unui 
lac, clădirile ordonate ale unui 
oraș, imneriul nesfîrșit al unei 
păduri. Semnele izbînzii omului 
se propuneau tot mai distinct 
privirilor în acest teritoriu ou 
climă neprimitoare, pe măsură 
ce nava aeriană se înclina spre 
stînga, rîvnind calmă pista de 
aterizare. Printr-un culoar ajun
gem direct în incinta aeroportu
lui : nu impresionant ca altele 
prin care am trecut pînă aici: un 
hexagon multiplicat pe verticală. 
Poate și fascinanta traversare a 
Polului îi micșora dimensiunile. 
Rețin grăbit atitudinea distantă, 
politicoasă a ofițerului care ne 
controlează pașaportul. Pare un 
înalt prelat care și-a schimbat 
uniforma și oficiază, fără de voia 
și știrea lui controlul actelor. 
Răsfoiesc cîteva prospecte obiș
nuite, recomandînd împrejuri
mile. Zăbovesc în fața obiectelor 
specifice de artizanat („exagerat 
de scumpe*4, după opinia unui 
francez pe care-1 cunoscusem în 
avion). Miniaturali urși polari, 
foci aducătoare de noroc, de di
ferite dimensiuni, cuțite vînăto- 
resti, vederi, blănuri scumpe ale 
unor animale nordice învinse de 
agerimea vînătorilor, imitații ale 
unor obiecte din folclorul po-

poarelor sudice ale continentu
lui în care ne aflam.

Escala se sfîrșește destul de 
repede. Traversăm un cu
loar, iar prin ușa de la capătul 
lui pășim direct în avion.

...Peste cîteva săptămîni, avio
nul care ne aduce din Tokio spre 
Europa face prima escală tot la 
Anchorage.

Același ofițer oficiază „slujba 
controlului actelor44, cu aceeași 
atitudine distantă, politicoasă. 
Pare subordonat complet gestu
rilor destul de puține într-o a- 
semenea muncă. Aceleași suve
niruri așteaptă în vitrine. 
Inscripția de pe o ușă din 
incinta aeroportului avertizea
ză că încăperea respectivă 
este destinată militarilor. Li se 
servește aici cafea și țigări. Pe 
aeroport se văd orînduite cîteva 
avioane militare.

Din cînd în cînd, peste pădure 
își iau zborul mici aparate — 
particulare sau închiriate de mi
liardarii veniți aici pentru o 
partidă de vînătoare. îmi imagi
nez vietățile hăituite jos sub 
zgomotul avioanelor, încleștarea 
dramatică și inegală. Aud parcă 
pocnetele armelor. îmi imaginez 
satisfacția celui ce și-a nimerit 
ținta. Și, deodată — ce ciudate 
resorturi are memoria ! — mă 
surprind spunîndu-mi versuri 
din „Moartea căprioarei44 a lui 
Labiș.

...Privesc avioanele militare a- 
șezate ordonat, destinate unei vî- 
nători ce trebuie evitată. Solda- 
ții pot servi. — nu uitați I — în 
camera ce le e destinată, cafele 
și țigări. Vocea crainicului, aero
portului anunță pasagerii pentru 
Copenhaga să se prezinte la a- 
vion.

Mă grăbesc să ajung primul.

N. D.

facem cunoștință i un uriaș 
python căruia i s-au scos 
colții. Negrul ridică capacul 
cutiei, îl ia încolăcit cum este 
și-l scoate afară.

„Luați-1 în brațe—-, ne sfă
tuiește eL

In brațe ? Eu mă trag mai 
spre ușă, dr. Mi^ălcioiu are 
însă curaj : bagă mina prin 
inelul umed și mă roagă să-i 
fac o... fotografie (care, din 
păcate, n-a ieșit prea bună).

„Nu vă temeți de șerpii 
mari, ne sfătuiește negrul, a- 
ră tin du-ne un boa care nici 
măcar nu se sinchisește de 
noi. Șerpii mari sînt foarte 
leneși E drept că te înghit 
dacă le stai în cale, dar, ori
cum, poți să te ferești de ei 
mai ușor. Uîtați-vâ în schimb 
la cei mid—“

Un soi de vipere verzi ca 
brotadi. răsar deodată aseme
nea fulgerului, de pe fundul 
unei lăzi și-și foarfecă spre 
noi limbile de foc. Dintre 
șerpii mai mari, cobra este 
cel mai periculos și. mai ales, 
cobra scuipătoare ce ver.ir.. 
Abia apropîați de ea. lada 
— bine ferecată — se zguduie 
ca la o explozie: dacă ar fi 
fost liber, șarpele era deja în 
spatele nostru, in jurul girului 
nostru.

Negrul ne explici modul 
cum sînt prinși- Se pleacă de 
obicei în echipe de cel 
puțin doi (dacă l-a atacat pe 
un vinător. îl ajută ceUialt) 
și însoțiți de o pasăre, un fel 
de vultur care țipă prevestind 
pericolul de departe. Este po
sibil ca șarpele să fie întilnit 
pe sus, prin copaci. Grija este 
să nu intri sub el «se la-.seazâ 
cu totul peste tine), și nici la 
o distanță mai mică de 5—€

metri, întrucît împroașcă un 
venin, orbindu-te și otrăvin- 
du-te totodată. După desco
perirea sa în copaci, prinde
rea este relativ ușoară: se 
folosește un laț. De multe ori 
îl întîlnești însă pe jos. Cum 
te vede pornește șerpuind 
spre tine cu o viteză de armă
sar de curse. Atunci trebuie 
să fugi în direcția sa de 
mers, deci cu spatele la el. 
sărind cînd pe un picior cînd 
pe altul. Dină cind il simți că 
vrea să-ți atace călcîiele. în 
timp ce fugi, iar el este sub 
tine te oprești fulgerător, clipă 
în care trebuie să-l și apuci 
cu mina pe după cap și ime
diat să-1 ridici și să începi 
a-1 învirti in aer, cel puțin o 
jumătate de oră și cu mare 
viteză, pînă amețește, altfel 
neputînd birui în lupta cu 
cobra, chiar dacă o ai Lncleș- 
tată.

„Dar. domnilor, vă văd cu 
mașina, ne spune negrul, 
aveți vreun vas sau un sac 
la îndemină să vă fac cadou 
cite un șarpe?-

„Un șaroe ? Ce să facem cu 
el r*

„Cum. ce?* se mirt negrul. 
Ti duceți acasă, la copii. Am 
un soi de șerpi—, uite-eșa, 
groși ca o mină, și foarte 
blizzi. se joacă cu copiii cum 
se joacă pisicile. Cî.id sinieți 
ocupau Si trebuie să mergeți 
In cras lăsați copilul ea șar
pele. n-a. eți nici o griji La 
noi mulp au cite un șarpe 
mai mare pe lingi casă-*

Am mulțumit mai mult derft 
ir. cir. ca ți Era foarte amabil, 
dar—

F. EUGEN
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LISABONA „Natal

BELGRAD Legendă
do soldado"

contemporană

Belgradul anului 2 000 — și 
afirmația nu este rezultatul ima
ginației reporterului — va fi 
construit mai mult de trei sfer
turi pe nisip. Da, da, ați citit 
foarte bine, pe nisip. Nu vă pre
gătiți să-mi argumentați impo
sibilitatea construcțiior de acest

Nu este o legendă, ci o reali
tate. Sava și Dunărea, cele două 
ape care brăzdează Belgradul, 
se iau la întrecere, în fiecare 
primăvară și toamnă, pentru a 
„cuceri" orașul și trimit canti
tăți mari de nisip pe suprafețele 
destinate construcțiilor. Proiec- 
tanții și arhitecții Belgradului 
au trebuit să depășească volens- 
nolens — pentru că orașul avea 
nevoie de spații de construcție 
— greutățile determinate de 
„fatalitatea*'... nisipului. Și nu 
numai că le-au depășit, dar as
tăzi sînt gata să susțină, în fața 
oricui, că în ritmul în care se 
construiește orașul s-au luat și 
se iau în considerație și calcule 
legate de avantajele „terenului 
natural". Dunărea și Sava, ca- 
îe-și dispută supremația în 
a „cuceri" orașul, sînt, în 
același timp — paradoxal — 
cei mai buni „colaboratori 
ai constructorilor. Cum ? 
Foarte simplu. Cele două fluvii, 
atunci cînd își „umflă" apele, 
trimit spre zonele de construc

ție — printr-un sistem special 
de pompare — cantități uriașe 
de nisip și pietriș, care, așezate 
în straturi groase, formează ceea 
ce specialiștii numesc „patul 
pentru construcții*4. Nu știu cît 
de exact, de „tehnic", v-am pre
zentat această originală metodă 
de colaborare. (Specialiștii, sînt 
convins că au înțeles despre ce 

este vorba). Ceea ce pot spune 
— și de data aceasta pe înțele
sul tuturor — este că Belgradul 
anului 2 000. care va avea o ca
pacitate dublă față de cea a ac
tualului oraș (adică peste 
2 000 000 de locuitori) se va con
strui pe un astfel de „pat".

Proiectanții și constructorii 
Belgradului modifică capricii
le naturii și ridică pe ni
sip, fără nici cel mai mic 
risc, un oraș modern. Un 
oraș care se bucură, fără re
țineri și ezitări, de toate drep
turile unei metropole aflate în 
construcție — blocuri longitudi
nale, care se desfășoară pe mari 
lungimi, de 100 și chiar 200 de 
metri, blocuri cu 18 și 20 de ni
vele, eficiente sisteme de trans
port O legendă socialiști con
temporani făurită de proiectanți 
și constructori.

Parcurg pentru a doua oart 
rîndurile țipător colorate ale *- 
fișului, cel de aici. raa Pre- 
sideate Arioga. de cîteva ori 
mai mare decit toate celelalte 
întîlnite pe străzile Lisabonei. și 
literele își leapădă pareâ con
tururile. Sub impresia rmoș- 
tințelor dobindîte chiar ia a- 
ceeași zi despre dstârJe 1 orale 
legate ce sărbătorile iernii fi a 
proaspetelor informații privind 
mersul opersțiunilo- militare ia 
colonii, lemnele grafice dispar, 
unul cite unui, derulind pe di- 

«taîntea orbilor mei imagini tul
burătoare. Se amestecă contor
sionate. vesele jocuri de artifi
cii și sinistre rafale de mitra
lieră. văd brăduți încărcări ce 
beteală, dar ia crudele ramuri 
descopăr atent, la loc de bom
boane și globuri, o pusrâ și ua 
trup prăbușit hîr-o sirmâ Ebm- 
pată; sa- dopuri si inaop in 
pahare samparii spumoase, dar 
în strania alternantă de ima
gini. iată, stropii par lacrimi 
cel mai adesea.

Parcurg pentru a doua oară 
rîndurile țipător colorate ale 
afișului, cel de aici, din preaj
ma sediului Mișcării Naționale 
Feminine. întrecîrd în dîme.t- 
siune toate celelalte ta’îînite oe 
străzile Lisabonei si literele îsi 
părăsesc contururile transfigu
rate ia detalii ce compun ta
bloul sărbătorilor de iarnă por
tugheze.

„Natal do soldado- e. de mul
tă vreme, unu: din aceste de
tain.

„Natal do soldado-. cum aflu 
din afiș, e obișnuita campa.rie 
lansată de Movknecto National 
Feminina și Cruz Vermelha 
Portuguesa. Obișnuita campanie 
de subscripție publică patrona
tă, zi ce-se. de ziarul ..O Diario 
Popular*. în fond, ușor de bă
nuit. un efort propagandistic al 
unor cercuri ceva mai interesa
te. O campanie publicitară în-

cerrind să tonifice un moral 
dispărut $1 să creeze iluzia unui 
sentiment printr-un act ce ca
ritate.

Nu știu și nu pot bănui ce 
pneuri vor 5 avind în această 
noapte cei ce acolo, din Angola, 
din Mozambic sau din celelalte 
încă „teritorii de peste mări* ; 
nu știu și nu pot ști dacă sub 
primejdia unui atac prin sur
prindere. ca cel pe care l-au 
lansat de curind patriopi din 
Uige. Ia nord de Quitexe, se vor 
putea gineri că acasă e ceasul 
plcgușorului; nu știu «i n-am 
de unde să aflu anticipat dacă 
amenințarea unei ambuscade de 
felul celei de la Luvue. în care 
tot de curind a căzut o în
treagă brigadă din Junta Auto
noma de Estrados, le va da mă
car răgazul să-și amintească că 
pretutindeni e sărbătoare.

Nu știu, dar afișul cu litere 
țipi tor colorate, lansînd obiș
nuita subscripție pentru „Cră
ciun ui soldatului* încerca, încă 
eu două luni în urmă, pe cind 
mă aflam la Lisabona, să mă 
convingă, mai exact, să convin
gă : -Nu vă faceți griji. Solda- 
rii noștri vor avea un Crăciun 
fericit-. ..Femei și mame, tri
miteți soții și fiii voștri în co
lonii. Crăciunul soldatului e tot 
ce poate fi mai de invidiat !“

Am întilnrt-o aici pe una din 
femeile de serviciu ale birtului 
la care serveam masa. E vă
duvă și are fiul, singurul fiu, 
în Angola. Ar fi dat totul să 
nu-1 știe plecat Ar da acum to
tul să-1 vadă întors acasă. Cum 
nu poate nutri o asemenea spe
ranță, a venit să-și dăruie o 
parte din puținele economii. Să 
aibă și el un dar de Crăciun. 
Si-a însoțit darul de o lacrimă 
și două cuvinte :

— Doamne, numai de l-ar 
apuca...

N. ARSENIE

La sfîrșit de an, reporterii noștri au răsfoit încă o dată 
blocnotesurile. Cititorii au putut întîlni, deseori, însem
nările lor de călătorie : secvențe ale Terrei în acest frămîn- 
tat 1968. Trăim într-o lume care cunoaște prefaceri adînci, 
în care popoarele își afirmă personalitatea lor și năzuința 
către o viață de dreptate, ferită de urgiile războiului.

Despre oamenii și locurile pe care le-au cunoscut, des
pre amintiri care ii leagă de puncte ale globului situate la
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CONAKRY

C. PRIESCU

MOSCOVA Culorile

toare de cobra muzicii

fesor de la conservator, am stu
diat această concretizare.

— Rezultatul ?
— Primele două tipuri de ins

talații în 1962—1963. O dată cu 
citirea muzicii de pe banda de 
magnetofon, un cristal proiecta 
din interior lumini în sală. Erau 
cam mari însă, de aceea au și 
fost abandonate.

In prezent, aflu de la interlo
cutorul meu — asistent la Insti
tutul de aviație din Kazan — s-a 
perfectat Cristall-1. Un fel de ju
cărie, care îți dirijează ochiul pe 
solfegii. Afară de „Prometeu", 
sugerat ca posibil a fi transpus 
optic chiar de compozitor, atras 
de perspectiva imaginii, alte cî
teva lucrări : „Capriciu spaniol" 
de Rimski-Korsakov, „Tablouri 
dintr-o expoziție" de Mussorgski, 
„Primăvara sfîntă" de Strawinsky, 
„Surale" de Iarulin, „Prometeu" 
reprezintă de fapt un avans. Ima

ginea se formează nu în cristal, 
ci pe ecran.

— Cînd la expoziția națională 
a fost prezentat un asemenea a- 
paiat automat, ziarele au scris ca 
despre o minune. Doar compozi
torii s-au arătat sceptici...

Conservatorism ? Teama de 
concurență ? Sau, poate ceva din 
amîndouă.

— Idei pentru mai tîrziu ?
Drept răspuns îmi este indicat 

tumul Suium Beki din palatul 
prezidențial. Este legat de numele 
ultimei conducătoare a hanatului 
și de vreo 60 de legende inspirate 
de frumusețea ei, contemporană 
lui Ivan cel Groaznic. Nu peste 
multă vreme va beneficia de o 
instalație de conversie sunet-lu- 
mină. Autori — grupul de tineri, 
de la Institutul de aviație din 
Kazan. Vîrsta aproximativă, 27 
de ani.

N. UDROIU

tre masa tratativelor. Este un 
drum cu destule obstacole, pe 
care doar bunăvoința îl poate 
defrișa, un drum la capătul că
ruia — făgăduială a viitorului 
— se poate afla un Cipru fără 
uniforme militare, venite din

străinătăți. Zeița fermecătoare 
pe care oamenii au botezat-o 
Speranța, a început să alunge 
umbrele neliniștii.

EUGENIU OBREA

Portret

în Montmartre

Un medic român, dr. Mi- 
hălcioiu, chirurg la Conakry, 
mi-a propus să vizitez una 
dintre cele mai mari crescă
torii de șerpi din lume : Insti
tutul Pasteur, aflat undeva în 
pădurile Guineei Superioare. 
Am ajuns aci cu mașina spi
talului. La intrare, un negru

tînăr și logodnica sa ne-au 
privit zîmbind, ca pe niște 
oaspeți de foarte departe și 
au deschis ușile clădirilor în 
care se află lăzile cu peste 
3 000 de tîritoare cărora li se 
extrage veninul folosit în in
dustria de medicamente.

Primul „locatar- cu care

Reporter prin Uniunea Sovie
tică. am avut în fața locuri și oa
meni, fapte, întîmplări solicitînd 
blocnotesul să-și acopere filele. 
Ele s-au desprins apoi din me
moria carnetului de însemnări, 
transferate in arhitectura reporta
jului publicat în ziar.

Am relatat, de-a lungul anului 
care se încheie, impresii din locu-

MOSCOVA — Bulevardul Kutuzov

rile legate de numele lui Lenin. 
Am scris despre munca tinerilor 
pe care i-am cunoscut în fabrici, 
pe șantiere, în facultăți.

Aflat la Moscova, într-un grup 
de tineri, am fost îugat să indic 
numele unui tînăr pe care l-am 
cunoscut. Numele și elementul 
care m-a îndemnat să-1 rețin. 
Drept răspuns :

...Intr-o sală obișnuită de ci
nema. Cînd muzica năvălește în 
difuzor, dreptunghiul de pînză 
captează imagini. Un punct al
bastru amplifieîndu-și dimensiu
nea. Dispare. Dintr-un colt al e- 
ci an ului o bandă in roz baleiază. 
O intersecție de fîșii albe pe fon
dul roșu. Cîteva fracțiuni de se
cundă numai, pînă cînd se for
mează un alt spot—verde. Și în 
timp ce „Prometeul* lui Scriabin 
își derulează broderia sonoră, e- 
cranul lansează privitorului com
binații de culori. Pusă în relief 
optic, muzica avansează astfel 
către ascultător.

Cîteva minute mai tîrziu îmi 
este prezentat un tînăr. Brunet, 
cu ochelari în ramă, are aerul o- 
bișnuit al unui student de prin a- 
nii II sau III. Discuția mea cu 
Bulat Galeev pornește de la „Pro- 
meteu".

— De cînd pasiunea pentru 
tradueția sunet-culoare ?

— Ne-a fascinat, pe mine și pe 
colegii mei, posibilitatea constru
irii unui aparat electronic care să 
asocieze partiturii o imagine vi
zuală. Cinci ani grupul nostru — 
format din doi electroniști, eu ca 
fizician, cu colaborarea unui pro-

NICOSIA Speranța

alungă neliniștea

Nicosia ne-a primit cu uni
forme militare și un cer plum
buriu. Fără poezie, fără exube
rante exotice, fără albăstrimea 
mediteraneană din ilustratele 
lăcuite. Era o răcoare autum
nală și astrul iubit de reporteri 
își găsise, parcă, refugiu în pa
ginile ghidărilor pentru turiști. 
Insula părea neliniștită. Peste 
orașul cu ulițe strimte de bazar 
oriental și bulevarde largi de 
metropolă apuseană plana, per
ceptibilă. incertitudinea. Cind 
pinza nopții acoperea cerul, iar 
prin subsoluri barurile cu 
streap-îease (poate la fel de nu
meroase ca cinematografele) își 
deschideau porțile, pe caldarîm 
răsunau, obsesiv, bocancii mi
litarilor. Tăceri rău prevesti
toare pindeau la încrucișări de 
drumuri.

Iatr-o amiază am avut, o cli
pă. impresia că împărăția li
niștii ne-a acordat un permis 
de intrare. Aproape de Lar
naca. cu palmieri, chiparoși și 
frumuseți din piatră și lemn, 
am poposit lingă o moschee a 
cărei vîrstă seculară o certifi
cau legendele. O liniște stranie 
ne învăluia. Doar un firișor de 
apă își murmura timid ruga sa 
fără de sfîrșit

Copaci înalți priveau cerul în 
nemișcare. De după zidurile bă- 
trîne, ostenite, nici un zgomot

nu divulga prezența omului. Un 
gard de fier și un lacăt masiv 
păreau punctul pus la capătul 
unei fraze drastice. Privirea 
mingîia grijulie cupola înnegri
tă de nepăsarea timpului și se 
odihnea în vegetația ce amintea 
o grădină botanică plină de „a- 
tracții44. Deodată, tăcerea fu ri
sipită. Același bocănit pe care 
noaptea îl ascultasem la Nico
sia, aceleași uniforme militare. 
Brutală, actualitatea îndepărta
se visarea. „împărăția liniștii* 
redevenea un colț dintr-o insu
lă neliniștită. ‘

Saci de nisip și butoaie meta
lice vopsite în negru. Butoi 
lingi butoi. Negru, negru și ia
răși negru. Totuși, se numește 
„linia verde*. O frontieră peste 
care gloanțele au zburat nebu
nește. Mașina cu tăbliță diplo
matică ne-a purtat de ambele 
părți ale baricadei. Intr-un sat 
turc viața părea împietrită în 
chenarele unui secol trecut 
Dar, după puțini kilometri, un 
sat grecesc aducea în noroiul 
uliței aceiași copii desculți. îmi 
era greu să-i deosebesc de 
„ceilalți".

Totuși, în insula neliniștii a 
început să încolțească floarea 
gingașă a speranței. împușcă
turi n-au mai răsunat, iar oa
menii din ambele părți ale „li
niei verzi" au găsit drumul că

Intr-o noapte după ora unu, 
aflîndu-mă la Paris, un prie
ten mă rugase să-i arăt cum 
se ajunge în Place du Tertre, 
acel miraj de romantice plim
bări în Montmartre, cu gră
dinița în mătase roșie, din 
centru, cu veiozele roșii pe 
mese și sutele de ratați hoi
nari crezîndu-se genii, cu „o- 
perele" de doi franci alături. 
Treceam așa — beți de 
lumini și de necunoscut 
— prin această lume și 
ne uitam, precum toți, la ta
blourile expuse, cînd se a- 
propie de noi o fetișcană, o 
studentă poate la Belle Arte 
care ne propuse să ne facă 
portretele contra sumei de 
douăzeci de franci. Avea niște 
ochi triști fata aceea, și-n 
clipa în care am refuzat-o res
pectuos (atît de respectuos 
îneît mi s-a părut că i-am fi 
sărutat mina), în colțul gurii 
ei albe s-a zbătut o fibră, ca 
atunci cînd omului îi vine să 
plîngă. „Oh, domnilor, ce lip
sită de noroc sînt! a zis ea. 
Nu mi s-a oferit azi nici o 
șansă ; n-am cîștigat toată ziua 
nici un ban..."

N-aveam chef de portrete. 
Simțeam însă că am fi făcut 
ceva . pentru pictorița din 
Montmartre, dar fără a o jigni. 
L-am convins, deci, pe priete
nul meu să ia loc pe scaun și 
să înceapă lucrarea.

Surprinsă de această ho- 
tărîre neașteptată, fata a de
venit dintr-odată vorbăreață, 
mina îi aluneca repede pe 
hîrtia gri ; se vedea că este 
foarte talentată. în același 
timp se observa la ea o stră
danie aparte : încerca șă-1 facă 
pe cel pe care-1 desena, mult 
mai frumos decît era. Trecă
torii au observat, prietenul 
(cînd s-a privit) mi-a șoptit 
același lucru la ureche.

„Ce Zice ?“, s-a interesat ea, 
dar am evitat răspunsul. I-am 
plătit pentru două portrete, 
i-am sărutat mîna cu adevă
rat și i-am urat „bonne 
chance" pentru ziua urmă
toare. A rămas cu monede- 
le-n mînă, parcă ținînd în 
pumn o vrabie gata să-și ia 
zborul. Peste cîteva secunde 
ne-am trezit cu ea ajungîn- 
du-ne prin mulțime, gîfîind.

,.Domnilor, vă rog spuneți- 
mi de ce sînteți nemulțu
miți..."

Nu ne mai puteam ascunde. 
T-arfi răspuns că, după opinia 
noastră, are ochi prea blînzi, 
ceea ce, pentru un artist, 
poate fi un păcat de moarte.

Ea privea clipind. Părea că 
nu pricepe nimic.

„Trebuie să vă așezați în 
fața modelului cu un ochi mai 
critic, domnișoară. Talentul 
nu-i deajuns dacă el nu vă 
comunică opinia asupra a 
ceea ce vedeți. Căci lumea 
vrea și trebuie să fie judecată, 
numai atunci crede în artist".

în colțul gurii albe — 
albă de noapte, de tîrziu, de 
febrele pe care le dă căutarea 
succesului — am văzut zbătîn- 
du-se iar fibra aceea care arăta 
a plîns.

„Nu, domnilor ! Lumea nu 
vrea să fie judecată. Trec prin 
fața mea toți urîții, uneori 
ființe cu adevărat caraghioase, 
dar care mă privesc cu supe
rioritate, fiindcă ei au banii, 
iar eu numai acest cărbune. 
Ei bine, oamenii aceștia, oricît 
de sluți, vor să arate „frumos" 
în portretele pe care le facem 
noi aici. Altfel nu dau zece 
franci „degeaba". Numai dum
neavoastră... Ah, cum m-ați 
tulburat... Pentru un artist, da, 
poate dumneavoastră aveți 
dreptate. Dar lumea ? Trebuie 
să mai și trăim domnilor...44
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mii de kilometri scriu în aceste coloane reporterii noș
tri. Ei nu încearcă, acum, să realizeze un portret al plane
tei. Două pagini de ziar nu ar fi suficiente pentru aceasta. 
De aceea, reporterii „Scînteii tineretului" își asumă doar 
sarcina, mai modestă, de a vă înfățișa întîmplări culese 
prin lume.
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, ...A plecat repede legănîn- 
hj-și silueta subțire, ușor frîn- 
a. Cine trece azi prin „Place 
tu Tertre* o poate găsi după 
miaza pe latura aceea a

Oamenii 
își fac daruri...

PRAGA

Așadar, Praga. Am văzut-o, 
fără întrerupere, cinci zile la rînd, 
în acest sfîrșit de decembrie.

O Pragă personală, autodefi- 
nindu-se pregnant de la un capăt 
la altul : este demnă și sobră, 
calmă și solidă, elegantă și ele
vată, rămînînd ea însăși peste 
secole.

Pare puțin împietrită — eu 
știu ? — poate pentru că sinteza 
arhitecturii |i, soliditatea con
strucțiilor peste veacuri, n-a 
admis, decît arareori, intervenția 
constructorului cu adăugiri în in
teriorul Pragăi vechi. Poate fi
indcă aici' anii și fumul capitalei 
foarte industriale au dat orașu
lui întreg — și vechi și nou — 
tenta istoriei, a vechimii, a vîr$. 
tei.

Vizitînd-o, pornești de Ia pala
tul Hradcany, căci el domină, 
ca ș; cu sute de ani în urmă, 
cap'tala Cehoslovaciei. El depo
zitează amintiri, el este, cumva, 
m&noria istoriei țării și pulsul 
ivieții contemporane care bate 
sub faldurile drapelului ceho
slovac, arborat aici, deasupra re
ședinței prezidențiale.

In continuare, drumul mărtu
riilor este captivant, ține de re
alitate și de legendă. Te întîl
nești cu forța, puterea de creație 
și marea înzestrare artistică a 
omului. De Ia catedrala celebră, 
în cel mai autentic stil gotic, 
pînă la Podul Carol, cu o vîrstă 
de șase secole, punte de piatră 
aruncată peste Vîltava. $i ajungi 
printre casele amintiri, purtînd 
alături de numărul actual și nu
mărul medieval „lâ casa cu 
cheie* la „casa cu soare", la 
„casa cu leu*... pe drumul regal, 
străbătut odinioară, spre primă
ria veche, de însuși Carol al 
IV-lea. La oră fixă te oprești 

grădiniței cu veioze roșii, pe 
unde stau deobicei niște pic
tori japonezi...

EUGEN FLORESCU

neapărat în fața ceasului care 
vestește, prin defilarea apostoli
lor și cîntecul cocoșului, ora 
exactă, de mai bine de o mie 
de ani. Știi atunci că undeva, 
mai sus, prin cartierul cetății, de 
unde se vede și micul Turn 
Eiffel al Pragăi, clopoțeii cate
dralei Loreta anunță printr-o me
lodie suavă, aceeași oră.

Cobori și ai impresia certă că 
întreaga Pragă e pe stradă. Praga 
trăiește intens, îi simți pulsul 
bătînd. încerci să vezi figuri 
cunoscute, ori să citești du
pă fizionomia omului, pro
fesia. Duci indiscreția mai 
departe și arunci o privire prin 
ferestrele caselor. Parcă îți sînt 
familiare. Dar Praga e pe stradă 
și-n magazine. Se apropie sărbă
torile, cele mai frumoase sărbă
tori ale anului și toată lumea 
cumpără. Cumpără daruri, își 
pregătește surprize, bucurii, să 
se despartă cu bine de anul care 
se încheie și să-l înceapă cu bine 
pe cel ce-i urmează. Se cumpără 
cu frenezie, și toată Praga e pe 
stradă și în magazine. Mi-era 
familiară, ca o stațiune de munte 
unde revii adeseori, cu, ori fără 
motiv anume. O simțeam a- 
proape, chiar și atunci cînd, fără 
ghid, mă rătăceam pe străzi în- 
spăimîntată că nu , voi mai găsi 
drumul de întoarcere la hotel.

Praga, ziua, e o mare metro
polă cu o circulație — „secolul 
XX* ; noaptea, puțin întunecată, 
devine cu pregpanță muzeu.

Am lăsat-o asistînd la debutul 
primei zăpezi. Acum, bănuiesc, 
oamenii își fac daruri și-și doresc 
un an bun, prosper.

■ LUCREȚIA LUSTIG

& ■

HANOI

Undeva, la miazăzi de Hanoi, 
pe șoseaua strategică nr. 1 care 
străbate „zona de foc“, afun_ 
dîndu-se în teritoriul de ne
guri al sudului, am trecut pe 
lîngă un muzeu-cimitir. Era un 
vast și tăcut muzeu al morții, 
o uriașă incintă de iarbă sub 
cerul gol, și acolo, prin iarba 
aceea bogată, presărată cu flo
rile strălucitoare, metalice, ale 
acelui septembrie tropical, lu
ceau stins epave de avioane. 
Epave ale avioanelor agresoare 
doborîte de luptătorii țării din 
nord. Priveliștea lor. care se 
așeza pe retina mea — și care 
avea să se așeze pe retina mea 
interioară — la capătul unui 
voiaj de multe zile și nopți 
printre flăcările războiului, mi 
s-a părut mai mult decît sim
bolică.

Transcriu din ’ carnetul de 
note. S-a întîmplat într-o zi de 
septembrie, într-un amurg, cînd, 
aflîndu-ne în „jeep“-ul nostru 
militar, șoferului i-a venit ideea 
să vizităm a^st loc. Am mers 
vreo cîțiva kilometri cu viteză 
redusă, căutind drumul — tre
buia să fie un drum lăturalnic, 
spunea șoferul — care ducea 
într-acolo. Nici un panou in
dicator, nicăieri. La o răspîn- 
tie. l-am întrebat pe un soldat, 
un tînăr care păzea locul acela 
și care, din scurta discuție pe 
care am angajat-o atunci, mi-a 
spus că păzea locul acela de 
vreun an, chiar de cînd s-a în
ființat muzeul, și că mii, multe 
mii de oameni l-au întrebat în 
timpul acesta unde se află mu-

Ningea

pe Vitoșa

Poate pentru că de fiecare dată 
cînd am întîlnit Sofia, ningea, o- 
rașul mi-a apărut în față ca sim
bolul unei stațiuni montane liniș
tite în care nimic nu trădează a- 
gitația metropolei, goana febrilă

Muzeu
in junglă pentru Okinawa

zeul-cimitir al avioanelor agre
soare. De mii, de multe mii de 
ori, acest tînăr soldat le-a ex
plicat trecătorilor că drumul de 
care întreabă se află mai în
colo, la dreapta, că muzeul e 
ceva mai departe, sub zare, și 
că drumul e prost, nepietruit, 
trebuie atenție mare, mai ales 
la turnante. Apoi le spune tre
cătorilor o părere, cam ce.ar 
trebui, după el, să vadă acolo, 
ce este mai interesant și mai 
demn de văzut în acest muzeu- 
cimitir care reflectă eroismul 
poporului său. Spune toate a- 
cestea cu o voce neutră, fără 
orgoliu, fără patetism, cu to
nul omului care nu cere nimic, 
nu impune nimic nimănui.

Care e visul acestor oameni ? 
Visul lor este simplu, precis, 
limitat, profund omenesc : să ob
țină ca forțele agresoare să le 
părăsească țara, să obțină ca 
tara lor să-și poată decide sin
gură. liberă, propria-i soartă.

Cimitirul de avioane de lîngă 
Nam Dinh n-are nimic din or
ganizarea unui muzeu. Resturi 
de avioane, epave carbonizate, 
zac de-a valma printre ierburi 
si flori, printre poteci cu pie
triș mărunt. Jungla înaintează 
și le cuprinde din toate părțile, 
încet., implacabil. Trebuie, oare, 
conservat — pentru generațiile 
viitoare — acest muzeu-cimitir, 
ca o mărturie a violenței si cri
mei ? Sau trebuie lăsată jungla 
în voie, să înece totul cu pacea 
exuberantă a florilor ? Alterna
tiva o vor alege oamenii aces
tor pămînturi...

ILIE PURCARU

a pietonilor pe străzile aglomera
te. Sedretul circulației orășenești 
fără zgomot și nervi aveam să-1 
aflu abia atunci cînd urcat pe 
muntele Vitoșa, am văzut Sofia 
întinsă de la o margine a ori

zontului pînă la cealaltă. Orașul 
cu 850 000 locuitori ocupă o 
suprafață aproape neverosimil de 
mare.

Ningea liniștit și orașul părea 
sub plaja de alb mai calm decît 
de obicei. Cred că am văzut a- 
tunci cea mai albă iarnă din viața 
mea. Și mai cred că la Sofia 
există din decembrie pînă în fe
bruarie cele mai albe ierni euro
pene. Afirmația pare a fi și nai
vă și pleonastică. Și totuși, aici, 
în inima Balcanilor, străjuită de 
Vitoșa — muntele frigorifer — 
stăruie toată iama o temperatură 
convenabilă conservării zăpezilor.

La cabana de pe Vitoșa era 
cald și se bea țuică fiartă ca la 
noi acasă, iar eu priveam orașul 
alb, avînd încă o dată certitudinea 
că Sofia este înconjurată de o 
puternică centură industrială și 
este autoarea unei cincimi din 
producția marfă a Bulgariei. 
Orașului turistic, aparent ca 
și peisajul de carte poșta
lă al văii Prahovei de Ia 
noi, care ascunde o veche și 
rodnică industrie, Sofiei i se 
adaugă o salbă de fabrici și uzine. 
Lărgimea orașului, vastul rezer
vor silvestru care absoarbe noap
tea carbonul emanat de coșurile 
înalte fac însă invizibilă prezența 
industriei în acest oraș.

STOCKHOLM Origina

litățile nordului

Stockholmul, orașul lagună, 
supranumit „Veneția nordului" 
datorită miilor lui de lacuri, 
care are totul din măreția, di
mensiunile, explozia și atracția 
marilor metropole, te cucerește 
prin ceea ce are el inedit, a- 
parte, prin descoperirile ce le 
faci la fiecare pas. Te plimbi pe 
o stradă, în dreapta ai zgîrie- 
nori, iar în stînga o stîncă roșie- 
tică cu vegetație sălbatică ; că
lătorești cu metroul dintr-un 
cartier Intr-altul pe sub pămînt 
și peste poduri ca niște arcuri 
suspendate pe sub care trec va
poarele : cobori dintr-un auto
buz, urci în tramvai, continui 
drumul cu o șalupă... Toate mij
loacele de transport au culori 
vii. Suedezul are un cult al cu
lorilor și luminii. Străbați i- 
mense hale subterane de flori 
aduse, în fiecare dimineață, cu 
aeronavele de pe rivierele fran
ceză și italiană, și te îmbeți de 
un parfum universal. Vizitezi 
muzee — Stockholmul are peste 
40 de muzee — de o originalitate 
unică : „Vasa“ — un vapor de 
acum 500 de ani — Muzeul 
sporturilor sau al tramvaielor. 
Muzeul artei moderne unde pri
vești tabloul marelui scriitor 
Strindberg și-1 auzi, în același 
timp, vorbind. El și alte perso
nalități suedeze. Portrete... vor
bitoare. Mergi pe străzi și aburul 
fierbinte iese prin crăpăturile 
asfaltului. Străzi încălzite. Te a- 
trag vitrinele încărcate, reclame
le țipătoare ale filmelor, magazi
nele care vînd arme de foc veri
tabile. plimbările regelui pe 
străzi în caleașca lui de aur.

In acest oadru, este demn de

TOKIO

Actorul era foarte îndatoritor. 
Regizorul la fel.

Mergeam pe străzile viu lumi
nate ale cartierului pestriț, pi
toresc, Sinjuku din Tokio, făcîn- 
du-ne cu greu loc printre mul
țimea de oameni — mai ales ti
neri — care forfoteau pe străzi. 
Reclame imense, violent puse în 
evidență de lumini multicolore 
îți dădeau senzația că, fără voie, 
traversezi un complicat platou 
de filmare. De după geamurile 
ușilor pîndeau fete cu priviri 
rotunde așteptînd ca în localu
rile miniaturale să intre clienții. 
Surîsul lor era vag iscoditor, lă- 
sîndu-se sugerat de fețele de 
ceară cu prudență fără nici o 
urmă de indecență. Odată hotă- 
rît să alegi localul pentru cină, 
aceste fețe care pîndesc calm 
lumea străzii, invitînd ceremoni
os și sobru călătorul, te încon
joară cu amabilitate, îndeplinin- 
du-și obligațiile de gazde cu o 
discreție invidiabilă.

Deci, treceam într-o seară de 
sfîrșit de august pe străzile car
tierului Sinjuku din Tokio care 
cuprinde două din cele 14 mili
oane de locuitori ai orașului.

— Doriți să cunoașteți și un 
local mai puțin fastuos ? ne-a 
întrebat regizorul.

Am acceptat. Am urcat trep
tele ușor spiralate, înguste ale 
unei modeste case cu etaj (multe 
din clădirile cartierului nu im
presionează prin înălțime ; poate 
și din cauza repetatelor cutre
mure) ale restaurantului „Oki
nawa". Spațiul localului nu de
pășea cu mult dimensiunea unui 
lol mai mare. în stingă, un bai 
modest, a cărui personalitate era 
atenuată de lumina filtrată a 
becurilor colorate. Ne-a întîm- 
pinat, cu o plecăciune deloc slu
garnică, patronul. într-un colț 
al localului, un tînăr cînta dintr- 
un instrument semănînd vag cu 
fluierul românesc. în surdină, 
pentru sine. Se oprea pentru o 
clipă, sorbea dintr-o sticluță o 
înghițitură de sake (băutură ob
ținută din orez fermentat) apoi 
își reîncepea cîntecul străbătut 
de sentimentul tragic al unei 
năzuințe anulate.

— Vin aici, mi-a spus regizo
rul, oameni originari din Oki
nawa. Mulți din ei au părăsit 
insula în semn de protest împo
triva bazelor americane. Cîntecul 
este un mod de a-și rosti dure
rea.

Cînd pe scenă a început spec
tacolul de dansuri și cîntece spe
cifice Okinawel (prin spectacol, 

în centru sau în cartierele 
noi pecetea arhitectonică a bal
canilor se estompează, însă sti
lul modem, deopotrivă dictat de 
confort și economic prefigurînd 
azi pretutindeni în lume același 
stil urban format din patrulatere 
verticale sau orizontale. Cel mai 
nou cartier al Sofiei este fostul 
„Oraș al festivalului* și în care 
s-au mutat după plecarea oaspe
ților din lumea întreagă locatari 
definitivi, sofioții.

Ningea cu fulgi mari și albi și 
puțini se încumetaseră să urce 
pînă la cabanele de pe Vitoșa. 
Și totuși, aici, în zilele de 
odihnă, aproape jumătate din e- 
fectivul uman al capitalei bul
gare (o atestă statisticile și, cel 
mai sigur... încasările unităților 
comerciale) se mută pentru cîte
va ore pe povîmișurile albe, la 
săniuș, ski, sau pur și simplu pen
tru cîțiva metri cubi de ozon 
sau cîteva ceșcuțe de țuică fiartă. 
După preferințe I

Ningea cu fulgi mari și albi- 
O imensă plapumă albă se aș- 
ternea cu fiecare clipă peste oraș 
și aerul încremenise într-o liniște 
de vată.

ATANASIE TOMA 

făcut cîteva observații, privind 
viața tineretului. Ii întîlnești — 
învățînd cu silință în școli și fa
cultăți, lucrînd cu rîvnă în uzine 
si instituții, dar și folosind din 
plin posibilitățile de distracție 
și amuzament adesea generatoa
re de elemente nocive. Vizio
nează filme-varietâ, un amalgam 
de scurt-metraje de groază, 
streaptease, scurte și dramatice 
istorii ale căutătorilor de co
mori, western etc., sau lung-me- 
traje cu teme de sexualitate 
inexplicabil intitulate cifric.

Unii par să nu vadă la Stock
holm decît beatnici și beatlești. 
Desigur, aceștia există și pre
zența lor este perceptibilă în 
peisajul capitalei suedeze. Dar 
fenomenul pe care ziaristul 
străin îl sesizează cu pregnanță 
la Stockholm, în contact cu ge
nerațiile noi, este fără îndoială 
larga disponibilitate a tineretu 
lui pentru ideile generoase de 
pace și progres, adeziunea sa la 
eforturile pentru înlăturarea fo 
carelor de război de pe suorafa- 
ța Terrei. Pe străzi, în pie
țe, în fața unor ambasade, dese
ori întîlnești coloane masive 
care cer încetarea războiului din 
Vietnam sau cheamă la ajutora
rea țărilor slab dezvoltate. Din- 
co’o de extravaganță, de o exu
beranță generată de vîrstă, ră- 
mîne un fapt incontestabil : re
ceptivitatea generației tinere a 
Suediei față de marile probleme 
contemporane.

VASILE CABULEA

rog să se înțeleagă prezența în
tr-o scenă de mici dimensiuni a 
.unui dansator, a unei dansatoare 
și a unei soliste care-și însoțea 
melodia guturală de tam—ta- 
mul discret al unei tamburine 
specifice) cei vreo zece clienți 
s-au cufundat într-o tăcere de 
templu. Se rupeau din această 
încremenire solemnă pentru a a- 
plauda cu ochii înlăcrimați. A- 
plaudau cîntecele lor, dansurile 
lor din Okinawa.

— De unde ești ? m-a între
bat unul din clienții din acea 
seară ai localului. Era mai mult 
trist decît amețit de băutura 
care nu cred că depășește 10—12 
grade tărie.

— Ești american ?, a continuat, 
adresindu-mi întrebarea cu o os
tilitate ușor de sesizat.

— Nu, i-am răspuns.
— Atunci, de unde ?
— Din România.

— Din România ! Foarte bine.
— Aici, cum v-am spus, vin 

de obicei doar foști locuitori si 
Okinawei care au părăsit insula 
în semn de protest pentru exis
tența bazelor militare americane, 

mi-a explicat din nou regizorul.
La plecare cei prezenți, care 

ne urmăriseră cu interes gestu
rile ne-au salutat cu înclinarea 
către pămînt a frunților și surî- 
suri prietenoase. Din spatele 
barului, ne-a zîmbit mulțumit 
dansatorul pe care pentru arta 
lui îl aplaudasem sincer. După 
ce-și executase numerele de 
dans, îmbrăcase halatul de bar
man. O draperie dată înlături, 
ne-a dus în fața minunatei dan

iw.-o/.'iim Coordo

nate arhitectonice
In Varșovia, la castelul Wila- 

nov, unde, cu mulți ani în urmă, 
s-a deschis primul muzeu pentru 
public, la una din intrări am 
întîlnit o inscripție în mozaic: 
„Ușa e deschisă pentru toți*. 
La un alt muzeu am privit fo
tografii imense, documente zgu
duitoare din timpul celui de 
al doilea război mondial. O- 
rașul a fost transformat în ruine, 
oamenii lui erau spînzurați, îm- 
pușcați fără nici o judecată și 
asta pentru că Varșovia, varșo- 
vienii n-au vrut să îngenuncheze 
în fața invadatorilor. Dar sub rui
ne oamenii gîndeau la viitor, ora
șul trăia chiar și transformat în 
scrum și moloz. Un tanc fascist 
s-a repezit în zidurile unei bise
rici. Zidul însă s-a strîns în jurul 
lui și monstrul a rămas înfipt pen
tru vecie între cărămizi.

Din 1300 000 de locuitori cît 
avea orașul înainte de război, 
supraviețuiseră doar 22 000. Mu
zeele, opere de artă de o valoare 
inestimabilă au fost transformate 
în ruine, în țăndări. Au început 
să fie adunate cu penseta și în 
mîna meșterilor restauratori fie
care obiect, fiecare castel a în
ceput să-și capete strălucirea de 
altădată. Cei care în celulele 
„tramvai* de sub clădirea Ges
tapoului (azi Muzeul Martirilor) 
scriau pe pereți: „Vom învin
ge !“ sau „Doamne cum mai 
bat* — au început munca pașni
că. Orașul apare azi ca un 
oraș modem care se înalță 
pe verticală. Palatul culturii nu

VIENA

castani, in Prater...
Voia bună specific vieneză — 

Gemiitlichkeit — are o reputație 
atit de zdravăn înrădăcinată prin 
tradiție sau, mai bine zis, prin 
perpetuarea clișeelor turistice, 
încît călătorul care pășește 
prima oară în Viena așteaptă 
să-1 asalteze pe loc valuri de 
muzică spumoasă, zumzet de ba
luri, chiot de yodlere la petrece
rile din Grinzing — vrea adică 
să vadă cu ochii, aproape, „sîn- 
gele cald, vienez* pulsînd în ar
terele Capitalei. Spre imediata 
uimire a unui asemenea naiv că
lător privirea și auzul nu prind 
însă decît înfățișarea și ritmul 
unui oraș de predominantă so
brietate. Valurile de muzică 
curg la Viena doar în sălile de 
concerte sau în impozanta Stadt- 
opera, unde cînta într-adevăr 
mari soliști ai lumii, însă mai 
ales pentru melomanii în stare 
să plătească costul foarte ridicat 
al unui bilet. Baluri nu se mai 
fac decît o dată pe an, toamna, 
f>entru domnișoarele din familii- 
e avute care au împlinit 18 ani, 

și care își fac cu acest fastuos 
prilej „intrarea în lume*. Iar 
Grinzingul (cartier măiginaș al 
colinelor vîrstate de vii) împodo
bit artizanal, păstrat voit patri
arhal, e plin îndeobște de turiști 
străini, care beau un pahar cu 
vin alb și ascultă cîteva valsuri 
cîntate la vioară, străduindu-se 
din toate puterile să participe ne
apărat la veselia specific vieneză, 
la celebra și contagioasa „gemii 
tlichkeit"...

Vienezul, ospitalier și politicos, 
lasă din toată inima oaspetele să 
se bucure de ceea ce-i poate o- 
feri cu adevărat orașul și... își 
vede de treabă. Iar cînd e vorba 
de treabă, vienezul are rigoare 
și seriozitate lăsînd manifes
tarea dominantei sale, — 
de fapt incontestabilă — adică 
voia bună, pentru timpul liber. 
Și astfel, străzile Vienei sînt di

satoare. Spăla vase. Solista eu 
față de învățătoare în vîrstă, 
turna ceremonios în paharele cli- 
enților sakâ, continuîndu-și apoi 
cîntecele clădite din ură și în
credere. Tonul aspru care se in
sinua pe alocuri în melodie, 
mărturisea, mi s-a părut, spe
ranța celor ce se întîlnesc aici 
seara, chemați de cîntecele Oki- 
nawei.

NICOLAE DRAGOȘ

mai e singura clădire înaltă din 
oraș ci abia mai ține piept 
„concurenței" blocurilor din jurul 
său. într-o discuție cu un arhi
tect, am mărturisit sincer că nu 
cred că eu mai pot scrie ceva 
despre Varșovia decît că e un 
oraș modern, o capitală. Fără 
să-1 fi rugat, m-a condus din 
nou în cartierul vechi. Știam că 
aici toate casele au fost refăcute 
absolut așa cum a fost înainte, 
încît privind pînzele lui Cana, 
letto ai impresia că vezi cartie
rul de azi. Am aflat că fiecare 
centimetru de pictură a fost 
mărit la maximum pentru a reda 
clădirilor toate detaliile. Mi-a ară
tat o casă. Aici — spunea el, 
proprietarul casei a scos o cără
midă de acolo de sus, pentru 
ca porumbeii să poată intra în 
pod să-și facă cuiburi. Casa a 
fost complet rasă de pe fața 
pămîntului. A fost însă recon
struită, și tot fără acea cărămidă 
iar porumbeii, cel care au mai 
supraviețuit, s-au întors la casa 
lor.

Tot arhitectul de care vorbeam, 
mi-a desfăcut pe o masă schița 
unui nou bloc. Azi — spunea et 
— sîntem la etajul 18, mîine, 
începem la următorul. Azi s-au 
născut cei mai mici cetățeni ai 
Varșoviei, mîine se nasc alții; 
orașul crește în fiecare zi.

Am pornit iar pe marile bule
varde ale Varșoviei și fiecare 
dintre ele mi s-au părut largi 
porți, deschise pentru toți prie
tenii.

GH. NEAGU

Sub

mineața aproape pustii : cele 
1200 de cafenele sînt loc de po
pas doar pentru bătrîni, care-și 
sorb pe îndelete cafeaua citind în 
liniște ziarele fixate pe un su
port de lemn. De altfel nici sea
ra, celebrele cafenele vieneze — 
unde susură în surdină o vioară 
și un pian — nu știu ce înseam
nă aglomerația, după cum nici 
barurile nu sînt luate în timpul 
săptămînii cu asalt. Vienezul, 
fie el tînăr sau vîrstnic, prețu
iește odihna nopții, stimînd, cu 
predilecție, munca și studiul zi
lei. Pricină pentru care, fie și în 
orele de seară, cinematografele — 
(poate și din pricina costului ri
dicat) nu se umplu aproape nici
odată ; ca și teatrele bulevardie
re, ca și cele de musichall do 
altminteri neexcesive numeric.

Parcurile, cu farmecul lor știut 
din operete, — obligatoriul chioșc 
unde pe înserate orchestre mici 
cîntă Lehar și Strauss — au vi
zitatori întîmplători și arareori 
tineri. Numai Praterul, uriașul 
parc deschis în permanență tutu
ror iubitorilor de distracții 
populare — de la 1 la 100 de 
ani, cum spun vienezii — e ani
mat, totuși, aproape exclusiv de 
tineret : gigantica riesenrad, vi
jeliosul montagne-russe, „castele
le groazei*, cursele de auto
mobile liliputan, tragerile Ia țin
tă de toate felurile, fotbalul cu 
manivela, amuză pilcurile de fete 
și băieți care trec voioși de la 
una la alta... Dar chiar și aici, 
sub castanii înfloriți de pe aleile 
Praterului vizitat primăvara, vo
ioșia vienezilor nu se manifestă 
cu o zgomotoasă exuberanță. 
Faimoasa „gemiitlichkeit* se în
toarce, probabil, înlăuntrul celor 
ce petrec, voia bună avînd un a- 
nume conținut interiorizat prin 
educație ceea ce nu-i alterează, 
însă, în nici un fel autenticitatea.

VIORICA TANASESCU



Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Mihai Dalea, secretar 

«1 C.C. al P.C.R., a primit, la 30 
decembrie, delegația de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de G.A. Ki
seliov, adjunct al șefului secției 
relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat V. 
Vlad, șef de secție, și D. Lazăr, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față I.S. Din, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București.

★

In timpul vizitei în România, 
delegația a purtat discuții la sec
ția relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R., a vizitat obiective eco
nomice șl instituții de cultură și 
artă din București și județul Ar- 
geȘ’ V , , .Luni, după-amiază, delegația a 
plecat spre patrie.

Bilanf economic
• Direcția municipală de sta

tistică București anunță că în
treprinderile industriale din 
municipiul București au reali
zat planul anual la producția 
globală cu două zifcj înainte de 
termen. în cursul acestui an, 
vor fi realizate peste plan circa 
4 000 tone oțel aliat, 6 000 tone 
țevi din oțel, 2 000 motoare elec
trice de 0,25 kW și peste 147 000 
m p țesături, 190 000 bucăți tri
cotaje, 3 000 tone ulei comestibil.

© Industria municipiului și 
Județului Brăila a înregistrat 
la sfîrșitul anului 1968, o creș
tere a producției cu 12 la sută 
mai mare față de realizările a- 
nului trecut. Aproape 75 la sută 
din acest spor s-a realizat da
torită creșterii productivității 
muncii.

DONAȚIE
Luni dimineața, acad. A- 

thanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei, a primit pe 
ambasadorul R. P. Albania 
la București, Josif Pogace. 
căruia i-a înmînat lucrarea 
„Meshari" a scriitorului al
banez din secolul al XVI-lea 
Gjon Buzuku, apărută in E- 
ditura Academiei, în limba 
albaneză.

Un număr de 3 000 de e- 
xemplare din această lucrare 
urmează să fie donate Uni
versității de Stat din Tirana.

(Agerprea)

DECLARAȚIILE

PREȘEDINTELUI I. B. TITO
ÎNTR-UN interviu acordat di

rectorului general al Radiotele- 
viziunii din Belgrad, președin
tele R. S. F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, ■ subliniat că R. S. F. 
Iugoslavia este gata sâ conlu
creze cu toți cei care doresc sâ 
colaboreze cu Iugoslavia pe baza 
egalității in drepturi, a respec
tului reciproc și a neamestecu
lui în treburile interne. Promo
văm această politică, a spus 
președintele Tito. deoarece «in
tern profund încredințați că nu 
există altă alternativă pentru 
întreaga lume decât colaborarea 
pe baza egalității in drepturi, 
care presupune in primul rind 
respectarea independenței și 
suveranității fiecărei țâri și a 
dreptului fiecărui popor ce a-șî 
alege singur propria cale ce 
dezvoltare insemă.

Astăzi nu mai poate 5 apli
cată practica rezolvării proble
melor litigioase prin folosirea 
forței. In legătură cu aceasta, 
președintele Tito s-a rele: it Ia 
războiul din Vietnam, unde se 
folosește forța împotriva unui 
popor care dorește să-și orin- 
duiască singur viața internă-

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
RS.F. Iugoslavia si-a expnmat 
îngrijorarea față de evoluția e- 
venimestelor și a spus: Jle 
străduim prin toate forțele 
noastre să contribuim pentru a 
se ajunge într-tm fel la rezol
varea pașnică a acestei pro
bleme*.

In ce le privește, țările ne
angajate pregătesc o *ztHnire 
la nivel înalt a șefilor de stat

și guvern în anul 1969, la care 
se va examina situația actuală, 
a arătat președintele Tito.

în legătură cu dezvoltarea 
internă a R. S. F. Iugoslavia, 
președintele Tito a declarat că 
s-a reușit să se stabilizeze si
tuația economică; a încetat 
creșterea prețurilor, iar dinarul 
e devenit astăzi o valută sta
bilă.

UN MESAJ AL

PREȘEDINTELUI HO Șl MIN
• PREȘEDINTELE R D. 

Vietnam. Ho Și Min. a adresat 
ca ocazia Anului Nou un me<aj 
de felicitare prietenilor ameri
cani eare luptă împotriva agre- 
sranii imperialiste a S.UA 
in Vietnam. In cursul u 
nul ni 196*. se aratt ia 
mesaj, guvernul Statelor U- 
nite a fost nevoit să înceteze
sece adiționa: bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam. .Aceasta 
este o mare victorie a întregu
lui popor vietnamez, a oameni
lor progresist! din Statele Uni
te și a forțelor păcii din te
mea întreagă. Cu toate acestea, 
cercurile conducătoare ameri-

eare lezează suveranitatea șl 
securitatea R. D. Vietnam. In 
Vietnamul de sud, acestea in
tensifică războiul de agresiune, 
constringind peste o jumătate 
de milion de tineri americani 
să masacreze populația civilă 
sud-vietnameză. Pentru Statele 
Unite, se arată în mesaj, calea 
spre o soluție onorabilă o con
stituie retragerea din Vietna
mul de sud a tuturor trupelor 
americane și a celor ale sateli
ților S.UA.. acordarea dreptu
lui populației sud-vietnameze 
sa-«i reglementeze singura pro
priile probleme. în conformi
tate eu programul politie al 
F.NX. din Vietnamul de sud, 
fără nici un amestec străin.

• IN LOCALITATEA pakis
taneză Pîshin, situată în apro
piere de frontiera iraniană, au 
avut loc ciocniri între membri 
ai partidului Liga musulmană 
(partid de guvemămizt din Pa
kistan) și reprezentanți ai opo
ziție? După cum relatează agen
ția U-Pl, care a transmis aceas
tă informație, In urma acestei 
ciocniri 5 persoane au fost răni
te, iar alte 21 arestate.

țese dreptul interna
țional, Cart* Națiuni
lor Unite. Folosirea 
forței, represaliile și 
contrarepresaliile cre
ează un cerc vicios din 
care nu se poate ieși 
decît prin acceptarea 
soluțiilor realiste pre
conizate de rezoluția

nu poate restabili în
crederea între țări, nu 
poate readuce pacea 
într-o zonă bîntuită de 
furtunile războiului. 
Speranțele într.o re
glementare pașnică, 
născute o dată cu „mi
siunea Jarring", pri
mesc o serioasă lovi-

Comandamentul arfKtar american a anunțat că la 1 ianuarie 
va trimite c delegație pentru o nouă intîlnire cu reprezentanții 
Frontului National de E&benxe din Vietnamul de sud în ve
derea predării celor trei prizonieri americani care au fost 
elibera:: in urma unei hotăriri a Comitetului Central al F.N.E. 
— anunță agenția Associated Press.

Dopft com a-a anunțat, propunerea cu privire la această în- 
dlr-re a fon făcută de Frontul Național de Eliberare din Viet- 
namul de sud. Prima fntilmre, care a avut loc la 25 decem
brie kt punincia Tay Nmh Intre reprezentanți ai Comanda- 
amntadri american fi ai FJCX-. a fost consacrată discutării unor 
prcbăeste de procedură pr.vind eliberarea celor trei militari

La adăpostul nopții, 
patru elicoptere Israe

liene au aterizat pe 
aeroportul din Beirut 
și au distrus 13 avioa
ne aparținînd compa
niilor arabe de a- 
viație. Atacul a pro
vocat reacții imediate 
în întreaga lame, de
oarece primejdiile 
care Ie implică
dintre cele mai grave.

Cele întimplate pe 
aeroportul din capita
la libaneză complică 
găsirea unei soluții 
politice acestui con
flict de lungă durată, 
care a generat destule 
vărsări de singe. In 
cadrul Consiliului de 
Securitate, care a exa
minat evenimentele 
din noaptea de sîm- 
bătă, s-a subliniat că 
atacul israelian este 
inadmisibil, că aseme
nea acte de violență 
contravin legalității 
internaționale. După 
cum scria ziarul pari
zian LA NATION, „ac
țiunea de represalii 
întreprinsă de armata 
israeliană, în unifor
mă și transportată cu 
elicoptere, împotriva 
aeroportului din Bei
rut, depășește măsu
ra". Condamnarea ac
țiunii împotriva Liba
nului a reflectat clar 
neliniștea opiniei pu
blice mondiale fată de 
orice acte care încalcă 
normele relațiilor in
terstatale, care nesoco-

ffh act ca
consecințe
periculoase

Consiliului de Securi
tate din noiembrie 
1967. Violența, indife
rent de justificări și 
de împrejurări, înve
ninează atmosfera din 
Orientul Apropiat, are 
grave urmări și tre
buie condamnată. Lim
bajul brutal al forței

tură prin ultimele e- 
venimente.

Opinia publică din 
țara noastră dezapro
bă acțiunea întreprin
să de Israel, conside- 
rînd că asemenea acte 
pot avea repercusiuni 
primejdioase nu numai 
pentru această parte

a lumii. România con
sideră că popoarele O- 
rientului Apropiat au j 
nevoie de o atmosferă J 
de securitate și de 1! J 
niște pentru a-și eoni 
sacra energiile propăfl 
șirii lor. InfruntăruB 
armate, ciocnirile sî^H 
geroase nu servesc 
toreselor popoare^mg 
din această nevralg^mi 
zonă, ci acelor cercam 
imperialiste care 
tilizînd stările de 
cordaro — năzu^MI 
să-și impună dom^^g 
ția lor într-o regi^»:j 
strategică de mare ^B|| 
portantă. Criza 
rientul Apropiat *ișl 
poate găsi soluționa
rea prin retragerea 
trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate și 
prin rezolvarea po ca
lea tratativelor a tu
turor problemelor cu 
care popoarele regiunii 
sînt confruntate. Zăn- 
gănitul armelor, poli
tica de anexiuni sau 
refuzul de a recunoaș
te dreptul fiecărui po
por la o existență de 
sine stătătoare contra
vin intereselor păcii, 
destinderii în Orientul 
Apropiat șl în lume.
Din păcate, atacul de 
Ia Beirut subminează 

a 
a- 
«1

eforturile pentru 
readuce liniștea fn 
cest frămîntat colț 
planetei.

M. RAMURA

Ziua națională a Cubei

Adunarea festivă •
BECKET

A rulează la Patria (orele 16; 
13»; IT; 22».

MOARTEA LUI JOE INDIA- 
NUL

președintele Consiliului de Stat ”’v' 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușes- A 
cu, „între România și Cuba, în_ 
tre popoarele și partidele noas
tre comuniste s-au statornicit a 
legături trainice, de colaborare ™ 
și prietenie frățească. Consta
tăm cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări se dezvol- 
tă neîncetat în toate domeniile 
de activitate — politic, econo
mic, cultural-științific — în spi- A 
ritul deplinei egalități și stimei 
reciproce".

Poporul român, a spus tov. a 
Bujor Almășan, transmite po- " 
porului " 
sale de prospenrare și ae noi 
succese în edificarea socialis- W 
mulul.

A luat apoi cuvîntul Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul A 
Cubei la București.

La 1 ianuarie, a spus vorbi
torul, poporul cuban sârbâtores- a 
te încă un an de la triumful in- “ 
surecției, cea de-a X-a aniver
sare a eliberării patriei sale. 
Astăzi, la un secol depărtare de 9 
primele lupte, vocea Cubei re
voluționare se înalță liberă și 
mîndră, fără lanțuri și tutele A 
străine, demnă să exprime sen- 
timentele poporului nostru. Re- 
ferindu-se la dezvoltarea eco- a 
nomiei Republicii Cuba, Jesus W 
Barreiro Gonzalez a spus, prin
tre altele :

In ce privește exploatarea re- V 
surselor energetice. Cuba se află 
în fața unor perspective îmbu
curătoare, datorită descoperirii 
unor importante zăcăminte de 
petrol. Efortul nostru funda
mental, a spus vorbitorul, se în
dreaptă astăzi în domeniul fo
rajului și în acest sens, pe baza 
unui acord semnat între guver
nul cuban și guvernul român, 
în Cuba au sosit de curind pri
mele instalații de foraj «i primii 
specialiști români. Acesta este 
un bun exemplu care ilustrea
ză minunatele legături de prie
tenie între popoarele, partide
le și guvernele noastre.

în încheiere, ambasadorul Je
sus Barreiro Gonzalez a trans
mis, cu prilejul Anului Nou, fe
licitări Partidului Comunist Ro
mân, secretarului general al 
C.C. al P.C.R., tovarășului Ni
colae Ceaușescu, guvernului si 
poporului român.

Ansamblul Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor a prezentat, apoi, un fru
mos spectacol de cintece și dan
suri românești și cubane.

(Agerpres)

din Capitală
Luni după-amiază, în Capi

tală a avut loc o adunare fes
tivă organizată de Consiliul 
Central al U.G.S.R., Comitetul 
Central al U.T.C. și Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
cu prilejul celei de-a X-a ani
versări a Zilei naționale a Re
publicii Cuba.

Au luat parte la adunare to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dumi
tru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai organ?- ii- 

xg.lor de masă și obștești, ai mor 
instituții centrale, oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți membrii Am
basadei Republicii Cuba la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Dumitru 
Popa.

Despre însemnătatea acestei 
aniversări a vorbit tovarășul 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor.

Evocînd lupta poporului cu
banez pentru înlăturarea opri
mării străine și edificarea vie
ții libere și independente, vor
bitorul a relevat că, prin pro
porțiile și caracterul său, prin 
importanța sa pentru noporul 
cubanez, revoluția din 1959 con
stituie un eveniment fără pre
cedent în istoria continentului 
latino-american. Revoluția cu
baneză — a subliniat vorbitorul 
— a devenit un exemplu însu- 
flețitor pentru toți patriotii din 
țările latino-americane în lupta 
pentru libertate și progres. 
Tocmai de aceea, revoluția cu
baneză victorioasă a devenit 
ținta celor mai înverșunate u- 
neltiri și atacuri din partea cer
curilor imperialiste americane 
și a agenților săi.

După ce au fost relevate suc
cesele obținute de poporul Cubei 
sub conducerea Partidului său 
Comunist, vorbitorul a arătat 
că poporul nostru se bucură 
din toată inima de realizările 
oamenilor muncii din Cuba prie
tenă.

Așa cum arăta secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,

frate cubanez urările 
prosperitate și de noi

rulează la Republica 
9 » ; 11,45 ; 14 ; 1X15 ;

la Doina e t;
1X15 ;

rulează
ML»;
20»).

HONDO
rulează ___2J_____
9—21 fa continuare).

MADE IN ITALY
rulează la Excelsior___
8.45 : 11; 1X15; 15,30; 18;
»»): Arta (orele 9—15.45 fa 
continuare ; 18 : 20.15).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Grivița (or'ele 9 ; 
11; 13; 16 : 1X15 : 20.30).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO

•
 rulează la înfrățirea (orele 

15.15; 17.45; 20).
SAMURAIUL

•
 rulează la Buzești (orele 15,30 ;

18; 20»).
JUDOKA. AGENT SECRET 

rulează la Dacia (orele 8,30 ;
9 —16» în continuare ; 18,45 ;

21).

•
 COLUMNA (ambele serii)

rulează la Bucegi (orele 9,30;
12» ; 16» ; 19») ; Floreasca 
(orele 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,15 ;

•
 20). Miorița (orele 9,30; 12,30;

IC»; 19»).
TARZAN OMUL MAIMUȚA,

CANE
la Timpuri Noi (orele

(orele

•
 FIUL LUI TARZAN 

rulează la Unirea (orele 15,30 ;
19).

_ FIUL LUI TARZAN

I
TELEVIZIUNE I

I
I
I

MARTI, 31 DECEMBRIE 1968
• De la 21,30 la ora 4,30 — PROGRAM SPECIAL DE RE

VELION, la care își vor da concursul cei mai 
buni interpreți de muzică populară și ușoară, pre
cum și comici vestiți ai teatrelor noastre de 
estradă.

MIERCURI, 1 IANUARIE 1969
PROGRAMUL I

I
I
I

13.30 — Telex T. V.
13,40 — LA MULȚI ANI, COPII !
14.30 — Concurs internațional de sărituri de la trambulină

(Transmisie din R. F. a Germaniei).
16.30 — Selecțiuni din programul de Revelion. 

Telejurnalul de seară.
„Răpirea fecioarelor*.

I

•
• 19,00
© 19,30 — Filmul artistic :
• 21,00 — Almanahul cu surprize.
• 22,00 — Romanțe.
• 22,25 — Premieră muzicală.
© 23,15 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
•

I

20,00 — Obiceiuri de Anul Nou din întreaga lume.
20.30 — Muzică populară românească.
20,45 — Muzică ușoară în ediție specială.
22,00 — Imagini pe portativ.
22.30 — închiderea emisiunii.

JOI, 2 IANUARIE 1969

I
I
I

PROGRAMUL I
12,00
13,00
17.30
19,00
19.30
20,00 — Filmul artistic : „
21.30 — Selecțiuni din programul de Revelion.
22.30 — „Takarazuka" — decembrie 1968.

— Concert simfonic.
— închiderea emisiunii de dimineață.
— Călătorie muzicală pe... 16 mm.
— Telejurnalul de seară.
— Certitudini — anchetă T. V.

„Scrisori misterioase*.

I
PROGRAMUL II

I
20,00 — Telex T. V.
20,05 — în arena circului.
20.30 — Mîndru-i jocul pe Ia noi.
21,25 — Desene animate.
21,35 — Selecțiuni din operete.
22.30 — închiderea emisiunii.

Generațiile se deosebesc uneori...

s 
A 
T 
i
R 
A

,..dar se completează

Mă rog, de ce pescuiți atîtea neologisme ? 
Pentru un volum de critică, vezi bine.„

M
0

V rulează la Progresul (orele ----- ------ ----- 18 30 .10»; 14,30-; 16,30;
20»).

A WINETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Lira (orele 

118; 20,15).
A BLESTEMUL RUBINULUI NE- 
w GRU

rulează la Drumul Sării (orele 
115 ; 17.45 ; 20).
A HOMBRE
“ rulează la Ferentari (orele 

15» ; 18 ; 20,30) ; Munca (orele 
16; 18; 20).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Giulești (orele 
15» ; 18 ; 20,30) ; Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Rahova 

(orele 15,30 ; 18 : 20,30).
DUELUL LUNG 

rulează la Cotroceni 
15.30 ; 18 ; 20,30).

I 15,30 ;

I»
I*
I»

I
 LUSTRAGIUL
m rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
W 18 ; 20,15).

(orele

CONFUZIE
In timpul unei repetiții, se

cretarul îl anunță pe regi
zor :

— Soția dv. vă roagă să ve- 
niți la telefon.

TREI COPn MINUNE 
rulează la Crîngași
14.30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30). 
PRINȚESA
rulează la Volga (orele 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Viitorul (orele 10 ;
15.30 ; 19).

VERA CRUZ
rulează la Aurora (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,15).

VARĂ FIERBINTE
rulează la Melodia (orele 9 ; 

111,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). 
PLANETA MAIMUȚELOR

" rulează la Moșilor (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

!•
!•
I»
!•
I»

(orele

— Mă roagă? Nu, atunci 
nu poate fi în nici un caz 
soția mea.

SURMENAJ

1
^ CE NOAPTE BĂIEȚI
@ rulează la Flacăra (orele 15,30; 

. 18 ; 20,30).

La un vestit medic s-a 
prezentat un pacient, plîn- 
gîndu-se de o proastă stare 
generală :

— Ești surmenat, trebuie 
să întrerup! orice muncă in
telectuală — i-a spus, sever, 
medicul. — Dar, de fapt, cu 
ce te ocupi d-ta ?

— Scriu librete pentru o- 
peretă — a răspuns, modest, 
bolnavul.

— Ei, această activitate 
poți să o continui fără nici o 
grijă. —- Nu mai insista l Nu vezi că n-avem condiții să ne pregătim 

sesiunea P Cum să tocești în fumăria asta ?

Epigramiști români
file dintr-o

ION I. PAVELESCU
Bardului Cincinat care 

recita versuri unei domni
șoare într-un salon...

Pe cînd o farmecă cu struna, 
Privind chelia-i sclipitoare, 
Mă-ntreb mirat: pe biata 

floare, 
Cum poate s-o-ncălzească 

luna ?
★

Unui poet, autorul unui 
volum de 100 sonete ce 
costă 2 lei.

Doi lei o sută de sonete !
Cum vrei să ți le iau poete, 
Cînd, după prețul dumitale, 
Nu face unul, cinci parale !

★
RADU COSMIN
Aici zace doar scheletul 
Lui Cosmin, nu și poetul, 
După cit s-a cercetat 
Bardul nici n-a existat!

\

antologie
Epilog

Privind la cei cîțiva cu ticuri 
Pe care pana mea-i urzică, 
Posteritatea o să zică 
C-am pierdut vremea cu 

nimicuri.

★
I. IONESCU QUINTUS

Unui plagiator. .
Dacă uneori el scrie 
Versuri proaste, nesărate. 
Vrea și el ca să se știe : 
Că nu toate-s plagiate.

★

D. TELEOR

O frumoasă poezie 
Lui Năică i-am dictat; 
El a scris-o pe hirtie, 
Deci noi am colaborat...
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