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Numai cu trei săptămîni în urmă, ședeam re
zemat de stînci la 100 de metri deasupra fluviu
lui și priveam panorama fascinantă a batardou- 
lui de la Porțile de Fier. Incinta creată prin în
chiderea arcului uriaș al palplanșelor de oțel dă
duse naștere unui lac desprins din albia fluviu
lui. Fluviul se zbuciuma astfel mîniat pentru 
furtul pe care și l-au îngăduit oamenii șantie
rului, Pe lacul liniștit — apă care aici se odih
nea pentru prima dată — un vaporaș alb făcea 
curse într-o aparentă dezordine — prizonier — 
furat și el din valurile fluviului și silit să se 
agite ca un pește în acvariu.

De aceea îmi pare uimitoare vestea sosită acum 
trei zile : apa din batardou a fost evacuată, în
cepe etapa turnării betoanelor în albia Dunării.

Ce s-o fi întîmplat cu vaporașul alb în clipa 
în care oglinda lacului, coborînd, au ieșit la lu
mina zilei stîncile amenințătoare ale fostului 
fund de fluviu, stîncile care în decursul veacu
rilor au sfărîmat și au răpit corăbii și trireme 
romane,.barabafte turcești și multe vapoare ale

(Continuare în pag. a lll-a)

In vederea realizării unui schimb de opinii, care să pună în lumină 
posibilitățile practice existente, precum și să sugereze noi modalități de 
perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor tehnice, „Scînteia tine
retului“ întreprinde o anchetă în rindul inginerilor și tehnicienilor din 

industrie. Ancheta noastră pune în dezbatere următoarele probleme :
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

UNDE ÎNCEPE

SE TERMINA
SPECIALIZAREA

O întrebare

pentru

ingineri

SPECIALIZAREA 
SĂ 

INTRAREA

• Ce acțiuni se organizează de către uzină și ministere pentru 
perfecționarea calificării inginerilor și tehnicienilor ?

• In ce măsură răspund ele multiplelor prdbTeme pe care le 
pune producția, spre rezolvare, în fața cadrelor tehnice —• și dacă 
nu, ce forme și acțiuni credeți că le-ar putea lua locul ?

• Anual pătrund pe porțile uzinelor mii de ingineri și tehni
cieni tineri. Ce se face — și ce ar mai trebui să se facă — pentru 
perfecționarea pregătirii lor încă de la intrarea în uzină spre a-i 
ajuta să se integreze cit mai rapid în activitatea de rezolvare a sar
cinilor ce le revin ?

« Cum este organizată informarea și documentarea tehnică a 
inginerilor, unde, în ce sectoare, și de ce nu satisface aceasta cerin
țele imediate ale producției ?

® Ce inițiative și experiențe ale organizațiilor U.T.C. cunoașteți 
în această direcție și ce sugestii și recomandări aveți pentru crește
rea contribuției acestora la activitatea de perfecționare a calificării 
cadrelor tehnice tinere ?
9

Publicăm, începînd din acest număr, primele opinii la ancheta ini
țiată de ziar și așteptăm, în continuare, părerile tuturor celor care doresc 
să participe Ia această dezbatere.

Deschidem dezbaterea despre perfecționarea calificării cadrelor teh- 
nice cu opiniile a trei ingineri de Ia Uzina de aluminiu — Slatina.

Măinescu Lidia șl Altbac Jeana, studente 
Universitatea din București, au de ce să 
bucuroase: au trecut cu succes încă un examen.

Foto: O. PLECAN

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

4 GRUPULUI DE ZIARIȘTI ITALIENI

PRECEADĂ
IN PRODUCȚIE

o- 
se trimite 

străină- 
punerii în 

unor obiective

h

In numai 20 de 
zile, timp cqre con
stituie un 
constructorii 
tului Crișana au ri
dicat pînă la acope
riș, prin 
coirajelor 
un bloc cu 
în cartierul 
vestul orașului Ora
dea. Acesta face 
parte din suita celor 
6 blocuri-turn — 
toate cu 9 nivele — 
ce se vor Înălța aci 
în acest < 
construcții 
ca tot mai 
conturul 
magistrale 
în oraș 
punctul de

sì nt

Consider
rientarea
la specializare în 
tate, înaintea

. funcțiune a ’ 
industriale, un număr impor
tant de cadre tehnico-ingine- 
rești. Acest fapt a avut un

foarte bună 
de a

rol determinant în punerea 
în funcțiune a uzinei noastre. 
Cei trimiși la specializare au 
participat la lecții teoretice 
și practice, au luat cunoștință 
„pe viu“ cu tehnologia de fa
bricare a aluminiului; . au 
studiat documentația de fa
bricație și, la întoarcerea 
în țară, au putut s-o 
terpreteze cu mal multă 
rință.

Specializarea se cere 
tinuată,

in- 
ușu-

dîncită în uzină în condițiile 
unei activități practice con- 
tinue. Este adevărat că, prinși 1, 
în „iureșul“ punerii în fune- ■ 
țiune, apoi al producției, am 
neglijat, atît noi .cit și mi
nisterul, să acționăm în con
tinuare asupra perfecționării 
cunoștințelor de specialitate

Anchetă organizată de 
C. PRIESCU

con-
aprofundată și a-

Joi dimineață, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, a 
primit un grup de zia
riști italieni alcătuit 
din Giusseppe Boffa, de 
la ziarul „l’Unita“, 
Franco Bertone de la 
revista „Rinascita“, Ce
sare Pillon de la revista 
„Vie Nuove“, Augusto 
Livi de la ziarul „Pae
se Sera“ și Sergio Mug
nai, corespondentul zia
rului „l’Unita“ la Bucu-

rești, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat 
activitatea și preocupă
rile partidului în legă
tură cu înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., a vor
bit despre probleme ac
tuale ale vieții interna
ționale și a răspuns la 
întrebările ziariștilor.

Primirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

La primire a partici-

pat tovarășul Sion Bu
jor, șeful Secției presă 
și edituri a C.C. al 
P.C.R.

în timpul cît s-au aflat 
în țara noastră, ziariștii 
italieni au vizitat obiec
tive industriale și agri
cole, șantiere de con
strucții, instituții econo
mice și culturale cen
trale, s-au întîlnit cu 
muncitori, țărani, inte
lectuali, reprezentanți ai 
organelor locale de 
partid și de stat, perso
nalități ale vieții cultu
rale.

comori !
SCRISORI DE PE
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului RAFAEL PAASIO 
Prim-ministru al guvernului Finlandez 

Helsinki
Vă rog să primiți, Excelență, felicitările mele cu ocazia 

alegerii dv. în funcția de prim-ministru al guvernului fin
landez.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
★

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

București 
Doresc să mulțumesc în modul cel mai sincer Excelenței 

Voastre pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați trimis 
cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Finlandei.

RAFAEL PAASIO 
Prim-ministru al Republicii Finlanda

Apus de soare pe litoral...

(Continuare in pag. a Ill-a) ■

Succese ale oamenilor muncii
regiunea

aproape 
din cele 
terenuri

4 500 
mai 
încă

în lunca dunăreană a 
Olteniei 
hectare 
fertile 
n-au fost însămînțate
cu culturi. „Fiind foarte 
joase și încă neîndiguite, 
preciza tovarășul Ion 
Nicolae — președinte al 
Uniunii regionale a co
operativelor agricole — 
ușor au fost cuprinse 
de apele fluviului și 
ale bălților în revărsare. 
De anul viitor, o dată cu 
încheierea lucrărilor în 
sistemele de desecare 
Ghidici-Rast-Negoi și 
Bechet-Corabia, perico
lul inundațiilor se va 
reduce complet. Dar 
cele 4 500 hectare vor 
trebui să producă încă 
de anul acesta. Și vor

produce ! Porumb, pen
tru boabe și furaje pen
tru animalele proprie
tate obștească. Ce ține 
de pregătire a fost pus 
la punct. Sămînța -— din 
soiurile și hibrizii cei 
mai precoci și mai 
productivi — a fost adu
să în magazii și tratată. 
Marea bătălie se dă însă 
în cîmp, acolo unde se 
grăbește retragerea 
apelor“.

Pentru tinerii țărani 
cooperâtori și mecaniza
tori din raionul Corabia, 
„marea bătălie se dă în 
cîmp“ înseamnă în-

GH. FECIORU

(Continuare 
fn pag. a lll-a)

Direcția de statistică a re
giunii Ploiești ne informează 
că producția realizată de în- 

........................................ și 
re

giune, în primele 5 luni ale 
anului, este aproape egală cu 
aceea obținută în tot semes
trul I al anului 1965. In această 
perioadă, indicatorii de plan 
au fost realizați, iar o parte

treprinderile industriale 
unitățile economice din

din ei chiar depășiți. Au fost 
livrate în plus două instalații 
pentru forajul sondelor la 
mare adîncime, benzină, mo
torină și uleiuri superioare, 
5 000 bucăți anvelope auto și 
pentru tractoare, însemnate 
cantități de țiței, ciment, căr
bune, superfosfați, detergenți 
și alte produse a căror va
loare depășește 100 milioane 
lei,

Pentru noi, vocație, aptitu
dinea unică, de- neînlocuit a 
unui individ de a exercita, cu 
maximum de eficiență, o me
serie sau alta, constituie un 
bun obștesc, un fond de aur 
care trebuie pus în întreaga 
valoare. Un stat este cu atît 
mai puternic, cu cît știe să 
creeze fiecăruia dintre mem
brii lui locul optim de activi
tate, acel sector de muncă 
unde resursele lui spirituale 
concordă pe deplin, armonios, 
cu profesia exercitată. Statul 
nostru s-a dovedit, și în aceas
tă privință, exemplar. Și nu 
numai atît. Am reușit exclu
derea unei anumite monotonii 
a profesiilor. Dezvoltarea ra
pidă, multilaterală, a societă
ții sau chiar inaugurarea unor 
profesii noi, dezvăluind un

RESPONSABILITATEA
VOCAȚIEI

voca-
mari

cîmp larg de activitate 
ției, construcțiile unor 
centre siderurgice, a uzinelor 
constructoare de mașini, a hi
drocentralelor și termocentra
lelor, a combinatelor chimice, 
prin complexitatea și moder
nitatea lor, de la montare și 
pînă la darea lor în folosință, 
au ridicat probleme capitale,

și, mai ales, 
le putea ve- 
ele astăzi, a

Grigore Hagiu
de ordin tehnic 
uman. Pentru a 
dea cum arată
fost și este nevoie de însuși
rile deosebite ale unor oameni, 
de vocația lor aplicată, crea
toare, deplasîndu-se din sfera 
ei naturală și devenind de o

izbitoare concretețe. Și acest 
proces, specific țării, nu a fost 
mai puțin resimțit nici de oa
menii de știință, nici de ar
tiști. Ca orice fenomen pro
fund sănătos, el a cuprins 
toate straturile sociale, tot 
ceea ce, prin vocație delibera
tă, se simțea legat indestruc
tibil de socialism.

Unghiul vast de cuprindere 
al problemei vocației, rapor
tarea ei la tot ce poate fi mai 
general, ne face să neglijăm 
uneori propria noastră per
soană, să uităm aspectul ei 
intim, care ne vizează direct. 
Felul în care ne-am comportat 
și continuăm să ne comportăm 
față de vocația noastră începe 
să ne preocupe din ce în ce 
mai mult. Iși face astfel loc 
în etică o nouă categorie: 
responsabilitatea vocației.

A fi responsabil de vocația 
ta, ghicindu-i coordonatele 
fără greșeală, cu tot inefabilul 
ei, înseamnă a te înscrie în- 
tr-o ordine superioară de civi
lizație, înseamnă să-ți cunoști 
foarte bine caracterul, puterea

(Continuare in pag. a lll-a)

TELEGRAMĂ 
DE CONDOLEANȚE

Tovarășul Ion . Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit 
din partea tovarășului Meh- 
met Shehu, președintele Con
siliului de 'Miniștri al Repu
blicii Populare Albania, ur
mătoarea telegramă :

Cu proiund regret am aliat des
pre vestea privind catastrofa fe
roviară, care a avut loc în apro
pierea Bucureștiului. In numele po
porului albanez, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Al
bania și al meu personal vă ex
prim dv., și prin dv. poporului 
frate român, guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și fa
miliilor victimelor, sincerele noas
tre condoleanțe.



ARTICOLE • CRONICĂ • ÎNSEMNĂRI • UMOR

ANIVERSARE

• rog,

atra- 
tînăr,

Mosbie spune la un moment 
tont / lipsit de orice farmec 
la o asemenea indicație por- 
și actrița Olga Bucătaru în

a muncit 
obosind 
fără să 
înapoi.

spun, 
tinerii.

nai 
care 
taa- 

pentru
noaș-

VICTOR
CONSTANTINESCU

întreprinderii, 
tovarăși de

în 1925 la 
atelierele de 
pe locul că- 
ridică astăzi 
Fabrică de 

și tricotaje-

vrea să-mi

cele două 
care vorbea 
Tudose, ziua

ARDEN

c

Prima cunoștință Prima înfățișare

între muzică 
lucrările de

Richard 
! unele 

seamă

îm- 
în-

pen- 
din

Mos- 
conducerea lui G.

Din cauza vitezei
Desen de VICTOR și MARCEL ȚAPU

lui 
drept 

un Panurge

debutează cu un 
mare sugestivitate

lucrări 
ce 

fe- 
legă-

ria eroilor

DIN

LI
TE

ternează spaime macbethiene care-i alungă 
somnul, cu momente de severă conduită în 
direcția țelului propus : obținerea gospodăriei 
lui Arden. Michael (FI. Măcelaru) deține un 
loc deosebit, devenind acel „Jolly Joker tra
gic“ despre care vorbea regizorul. Construit pe 
o mișcare bogată, el este parcă permanent pre
zent. Actorul a surprins excelent pervertirea 
naivității. Inițial, cei din jurul său îi foloseau 
inocența, care în aceasă lume a pericolelor 
făcea din el un nebănuit de util instrument 
al crimei. In final, el intră însă deliberat în 
circuitul asasinatelor, plănuind uciderea lui 
Alice. Omul sugerează evoluția lui Michael, 
nu învinge viciul prin pornirile sale naturale, 
ci doar prin cele cucerite în urma unor ex
periențe,

(H
rai

cartea Im A. Alșvang, „Ceai- 
kovski" (pag. 124) și culegerea 
de studii „Prokofiev“ (apărută 
în 19C0).

Încercați să vă procurați, 
de asemenea, imprimarea po
emului lui Paul Dukas, „Uce
nicul vrăjitor“, una din cele 
mai scînteietoare pagini din 
istoria muzicii programatice, 
o „traducere" muzicală a bala
dei cu același titlu a lui 
Goethe (cunoscută din tradu
cerea lui Șt. O. Iosif).

In sfîrșit, într-o audiție de 
muzică, programatică trebuie 
să ascultați, desigur, și unul 
din poemele lui 
Strauss. Inspirat de 
dintre cele mai de 
opere literare, Strauss a creat 
o suită de poeme simfonice 
care reușesc să zugrăvească 
în imagini de mare plasticita
te, în culori de o puternică 
forță expresivă, personaje, 
întimplări. conflicte. Din gale- 

lui Strauss, Till 
Eulenspiegel 

este unul din 
cei mai îndră
giți.

Till (pe care 
R. Rolland in
tr-un studiu 
despre cartea 
lui De Coster 
— excelentă 
tălmăcire a le
gendei, intere
santă de lectu- 
rat înaintea au- 

Strauss — îl 
un Polichi- 

gotic), a

Din noul peisaj al oralului GalațiOntmuînd ciclul 
de audiții care-și 
propune pentru în
ceput (pe baza 
stabilirii unor co
respondențe din
tre arta sunetelor 
și alte domenii 
ale cunoașterii,

ale activității umane) a da ti
nerilor noștri un larg „bagaj" 
de lucrări muzicale, vă solici
tăm de astădată să ascultați 
cîteva piese niuzicale inspira
te de opere literare.

Uvertura „Egmont" de Be- 
ethoven, Simfonia dramatică 
„Romeo și Julieta" de Berlioz, 
„Preludiile" (inspirat din po
emul lui Lamartine) . și Sim
fonia „Faust" a lui Liszt, 
„Ucenicul vrăjitor" a lui 
Dukas, „Don Juan“-ul lui 
Strauss, poemul simfonic 
„Luceafărul" de Pascal Ben- 
toiu (în care compozitorul 
și-a propus să transpună pe 
plan muzical conținutul emo- 
țibnal întru
chipat în ima
ginile alego'ficfe 
ale poemului 
enîîhSScîan) 
iată numai cî
teva
simfonice 
ilustrează 
cundele 
turi:care s-au
stabilit de-a 
lungul ultime
lor două veacuri 
și literatură. In
popularizare pe care vi le-am 
recomandat. . pîhă în prezent 
(și la care puteți adăuga acum 
cele două volume ale cărții 
lui A. Brumaru, „Romantismul 
în muzică") veți găsi suficiente 
idei despre roadele acestei 
îmbinări, despre modul în 
care imaginile muzicale 
reușesc prin sugestivitatea 
lori să orienteze fantezia as
cultătorului spre asocierea 
unor fapte, personaje literare 
(dar nu uitați în același timp 
să reflectați asupra capito
lelor din aceste cărți care 
subliniază specificitatea fiecă
rei arte, pericolul literaturiză
rii în tălmăcirea muzicii).

In discotecile noastre putem 
găsi multe imprimări ale unor 
lucrări ce demonstrează con
fluența literaturii și muzicii.

Berlioz (Simfonia dramati
că), Ceaikovski (uvertura-fan- 
tezie), Prokofiev (balet) — 
iată doar trei din compozitorii 
care au zămislit mari creații 
inspirate din tragedia sha
kespeariană. Toate trei pot fi 
găsite în librării și audiția lor 
integrală vă va da nespuse 
satisfacții estetice. Mai ușor 
vă puteți procura Simfonia 
lui Berlioz, căreia Electrecor- 
dul i-a. închinat două discuri 
(ECE 0138). Pe coperțile im
primărilor întîlniți și ample 
explicații cu privire la con
strucția mișcărilor, cu privire 
la întrepătrunderea ( ideilor 
literare și muzicale. (Pentru 
celelalte lucrări de inspirație 
shakespeariană găsiți detalii 
de analiză muzicologică

diției 
socotea 
nelle, 
intrat în basmele flamande și 
germane ca un răzvrătit 
potriva prostiei, rutinei, 
fumurării. Strauss a ales 
tru poemul său cîteva 
isprăvile cele mai caracteris
tice ale legendarului erou. 
(In librării există o înregis
trare a poemului în interpre
tarea Filarmonicii din 
covă, sub 
Georgescu).

Poemul 
motiv de o 
căruia chiar compozitorul i-a 
dat indicația „A fost o dată". 
Curînd, cornul intonează pri
ma temă a lui Till — remar
cabilă întruchipare muzicală 
a însușirilor eroului său. Tema 
va reveni ca un refren de-a 
lungul poemului (socotit de 
Furtwăngler drept „o glumă 
demnă de geniul lui Beetho- 
ven"). Tema a II-a, veselă și 
glumeață, redă agerimea și 
ingeniozitatea eroului. Excep
țional ■ orchestrator, Strauss 
folosește toate resursele in
strumentale ale orchestrei mo
derne, pentru a reda plastic și 
convingător ■ episoadele aven
turilor lui Till.

Nu avem spațiul necesar 
pentru a trece în revistă toate 
întâmplările „descrise" de-a 
lungul poemului, le găsiți 
însă pe larg analizate în mo
nografia lui E. Krause despre 
Strauss (pag. 231) recent apă
rută în traducere românească.

Din rlndul meseni
lor, așezați pe locurile 
de onoare, s-a ridicat 
un bărbat; nu prea 
înalt, trecut de prima 
tinerețe. Și-a rotit în
cet privirea, a zimbit. 
în stingă se afla soția 
lui, tn dreapta direc
torul 
în jur 
muncă.

— Aș 
pot stăpini emoția, să 
vă spun tot ce simt 
acum, dar e greu, Am 
venit aici acum patru
zeci și unu de ani și 
citeva luni. Tin minte 
ziua aceea și tot așa 
n-ant s-o uit Pe cea de 
astăz'...

...între qele două 
zile se află activitatea 
unui om. 41 de ani ; o 
viată Întreagă. Flăeău 
de 19 ani, Ion Tudose, 
a venit 
AP AC A. 
croifHrie 
rora se 
moderna 
confecții 
..București". De atunci 
și pînă astăzi 
necontenit — 
uneori, dar 
dea vreodată

— Eu îl cunosc din 
1936 — îmi spune to
varășul Vlad Vîrlan.

Are părul cărunt, 
vorbirea domoală. 
Mută deoparte florile, 
ca și cind ele 1-ar Îm
piedica aă vorbească 
șl apoi continuă :

— Se muncea greu 
pe atunci. El lucra ală
turi de solia sa care 
aștepta un copil. O a- 
juta cit putea fiindcă 
aceasta, deși mai avea 
puiin pină la naștere, 
n-avea concediu. Anul 
acesta fata lor iese in
gineri.

Din stingă îmi 
ge, atentra un 
Nicolâe Băiută.

— Notati, vă
lucrez cu tovarășul 
Tudose în secție 'și un 
maistru mai bun ca $1 
n-am mai întîlnit. In 
meserie pe toii ne-a 
ajutat. Dar nu despre 
asta vreau să 
Fată de noi, 
și-a manifestat' o gri
jă de părinte. Venea 
la adunările noastre 
generale. Sfătuia pe 
cîte un tînăr mai în
dărătnic să-si vadă de 
muncă și învățătură ..

...Mi-au vorbit multi 
oameni despre Ion Tu
dose. El si Cretu 
Leon. celalalt sărbăto
rit, au Împlinit 60 de 

. ani, vîrsta cînd se iese

la pensie. Sînt înccMV 
jurați cu căldură, pri
mesc numai dovezi de 
stimă profundă. Cioc
nind cu ei paharul cu 
vin roșu, directorul 
fabricii le urează mulți 
ani și sănătate,

— Așa este la 
obiceiul. Toți cei 
muncesc bine, cu 
tă dragostea 
obrazul fabricii
tre, sînt sărbătoriți. 
Dinșii au lucrat cu 
conștiinciozitate ani și 
.ani^de zile a^culțîud 
îndelmnurile partidu
lui, ale propriei lor 
conștiințe. Din munca 
unor asemenea oameni 
se plămădesc bunurile 
de care azi ne bucu
răm. Sînt o pildă vie 
pentru noi toți, Să ne 
trăiască 1

...Intre 
zile de 
tovarășul
cînd a venit în fabri
ca veche și cea de as
tăzi, cînd iese la pen
sie din fabrica nouă, 
este o depărtare uria
șă și nu numai în 
timp. Sînt marcate 
două epoci diferite.

Cercetătorii, cu mult înaintea regizorilor, 
au interpretat teatrul elizabethan ca formă 
de reflectare a unei umanități speciale. De-a- 
bia în ultimii ani, montări ale lui Peter Hali, 
Peter Brook și altora au căutat să interpreteze 
teatrul shakespearian și din acest unghi. O a- 
semenea tratare permite crearea unui univers 
coerent din punct de vedere social, psihologic, 
fapt ce contribuie la înțelegerea caracterelor și 
acțiunilor eroilor. In „Arden" fără compune
rea de către Andrei Șerban cu mijloace de o 
rară expresivitate a universului primar, ele
mentar al personajelor, ele ar fi fost trădate 
în însăși esența lor. Ele compun o lume în 
care adulț.ii au încă mentalitatea infantilă 
asupra căreia nu s-au manifestat normele ci
vilizației.

„Arden", piesă de un autor 
necunoscut din vremea lui 
Shakespeare, după cum s-a 
remarcat, prefigurează parcă 
drama realistă burgheză. Ar
den, un îmbogățit prin mij
loace nu prea omenești, bănu
iește că soția sa Alice l-ar 
înșela cu Mosbie, lucru de 
altfel adevărat. Cei doi plănu
iesc și reușesc să-l ucidă, dar 
imediat vor fi descoperiți și 
executați. Claritatea acțiunii 
dramatice atribuie piesei
un loc aparte în cadrul dramaturgiei eliza- 
bethane.

Arden, interpretat de I. Bog. are o masivita
te și o brutalitate care-l jac înfricoșător, și 
nicidecum un încornorat rizibil. Deși in piesă 
eroul pare uneori excesiv de naiv, interpre
tul reușește să sugereze o anumită viclenie, 
a personajului, lăsând impresia că și el dis
pune de fiecare dată de un plan de acțiune. 
Arden nu moare din cauza naivității, ci este 
numai un înfrînț într-o luptă în care mij
loacele i-au fost doar mai slabe, și nicidecum 
de altă esență, 
dat : „omor un 
bărbătesc". De 
nesc regizorul 
conturarea iubirii lui Alice, înțeleasă ca o 
explozie de nestins a unei dorințe trupești. 
Intenția fiind aceea de a reconstitui un uni
vers al cruzimii, accentul interpretării cade 
pe p.lănuirea crimei și pedeapsa primită din 
parțea justiției. Alice însă ajunge să-și sim
tă dragostea ca o fatalitate ce îi impune ac
țiunile. Dorind să transforme iubirea în unică 
formulă de existență, ea are nevoie de liber
tate absolută, singura ce i-ar permite să-și 
aleagă drumurile vieții. Alice este un perso- 

tragic, căci alegerea iubirii în defavoa- 
căsniciei legale se dovedește infructuoa- 
Dragostea, din mijloc de salvare devine 
dinții pas spre moarte. Intr-o piesă a a- 

celui timp descoperim o definiție monumen
tală a condiției umane. „Omul nu este decît 
o torță aprinsă în vînt". Aceasta are o tainică 
frumusețe căci a ne consuma incandescent 
este însăși menirea și destinul umanității. 
Alice face parte dintr-o asemenea umanitate. 
Regizorul nu o deosebește însă de ceilalți 
numai dintr-o necesitate de compunere a 
spectacolului, ci și pentru a afirma o poziție 
de ordin etic : iubirea, prin esența ei de funcție 
creatoare, roditoare, este anulată de către cri
mă, care rămîne astfel fără justificare. Dra
gostea și omorul se exclud. Din păcate, Mos
bie în interpretarea lui R. Voicescu rămîne 
punctul cel mai slab al spectacolului. Perso
najul, nu numai un șantajist sentimental, al-

unor concluzii privind superiori
tatea eticii. Susan (Marilena 
Negru) suferă pervertirea in 
alt sens : ucigîndu-i-se orice 
urmă de personalitate, pentru 
ea atît iubirea, cit și crima, 
ambele rod al unor puternice 
individualități, nu 
ca tentații sau 
Este întruparea 
Bandiții (I. Fiscuteanu și T. 
Pîrlog), cu un bogat simț ui 
pitorescului și o fantezie 
în stilul spectacolului, diver
sifică profilul acestei lumi. 

C. Nicoară în Franklin, raisonneurul piesei, 
a făcut tot posibilul pentru a evita schema
tismul și replica moralizatoare. El reușește. 
A. Ionescu, S. Lepa prin acuratețea interpre
tării înscriu momente reușite în spectacol. 
O mențiune cu totul specială merită calita
tea luminilor.

Caracterele montării le oferă însuși titlul: 
dureroasă și adevărată. Se pornește de la 
ultimele versuri ale lui Franklin: „căci a- 
devărul gol, nepoleit / răzbate pînă-n suflet 
negreșit". Lucrările elizabethane au fost des
tinate exclusiv scenei, deoarece pentru pu
blicul vremii vizualitatea reprezenta princi
pala formă de șoc asupra sensibilității sale. 
Putem vorbi despre materialitatea spectaco
lului elizabethan. Andrei Șerban împreună 
cu scenograful I. Popescu-Vdriște aduc 
aglomerarea scenei pînă la ultima limită : nici 
un spațiu neacoperit, nici pn personaj nesu
focat de greutatea îmbrăcăminții. Coase, gră
tare, butoaie, cuțite, cîini, hamuri, juguri 
fac din acest univers un univers al lucruri
lor, al neființei în care se înscriu chiar și 
oamenii.

mai apar 
posibilități, 

servituții.

GEORGE BANU

O w ■Săpături
arheologice

la Tîrșor

POVESTEA UNEI „IUBIRI

: TSȘSzzt
‘ j OFiȚtRUL ITlali 
„J ÒÌVÌLE

Recent, au fost 
descoperite în incin
ta vechii 
voevodale de 
șoru Vechi 
unui mare și 
tant edificiu 
Pentru definirea ro
lului complexului 
roman de aici, vor fi 
necesare cercetări 
mai ample și de lun
gă durată. Marele 
edificiu datează de 
la finele secolului 
I î.e.n. și începutul 
secolului II 
scripțiile și 
lele de pe 
și teracote 
cu precizie 
ta aparține 
a XI-a 
Pidelis, una din cele 
mai de seamă forma
țiuni militare rorpa- 
ne lăsate de Traian 
pe țerito.riul Daciei 
după cucerire. Des
coperirile au fost 
determinate de un 
sondaj făcut în 1956 
la est de incinta 
curții domnești, cînd 
cercetătorii au găsit 
în afara materiale
lor ceramice de uz 
comun, fibule, obiec
te militare, podoabe 
și circa 10 monezi 
romane începînd din 
vremea lui Neron și 
pînă în timpul dom
niei lui Traian. Pu-

așezări 
la Tir- 
urmele 
impor- 
roman.

e.n. In- 
ștampi- 

cărămizi 
stabilesc 
că aces-
Legiunii 

Pia Claudia

nînd în legătură re
centele 
de la 
drumul 
Valea
care lega alte două 
castre militare ro
mane de la Mălăești 
și Drajna de Sus se 
poate deduce că ro
manii, după cuceri
rea Daciei, 
ample 
părare 
pe un 
grafic 
trîns
trei mari cetăți mili
tare. împotriva cui ? 
La o mică depărtare 
de Tîrșor trece un 
drum mult mai vechi 
decît orice așezare 
romană care unea 
cetățile dacice de la 
Gura Vitiparei și 
Byghea cțe Jos, ur- 
cînd peste vîrfuț lui 
Crai prin pasul Ta
bla B.uții spre cerir 
trpl Daciei, Transil
vania, unde mai 
dăinuiau încă triburi 
dacice libere ce con
tinuau să hărțuiască 
armatele romane și 
după înfrîngerea sta
tului sclavagist dac 
din vremea lui De- 
cebal.

descoperiri 
Tîrșor cu 

roman de pe 
Teleajenului

luaseră 
măsuri de a- 
de vreme ce 
teritoriu geo- 
relativ res- 
cons.truiseră

ION MARCOVICI

IOSIF SAVA

Dresoarea lìdia Jìga se pregătește pentru o nouă premieră

întrucît la redac
ție sosesc scrisori 
din partea unor ci
titori care solicită 
insistent sfaturi în 
probleme care pri
vesc viața lor inti
mă, am fost solici
tat să susțin cu a- 
ceștia un dalog săp- 
tămînal în cadrul 
unei rubrici perma
nente intitulată 
„poșta sentimenta
lă". Atunci cînd 
am fost ales pentru 
această îndeletni
cire s-a avut, 
cred, în vedere 
nu atît vîrsta mea 
înaintată și nici ex
periența în materie, 
ci poate faptul 
m-am dovedit 
totdeauna un 
bun la suflet.

Pentru a-mi ușu
ra munca pe viitor, 
îmi permit să a- 
trag atenția cititori
lor care doresc să 
corespondeze cu mi
ne asupra următoa
relor chestiuni:

că 
in
ora

1. Nu le voi dez
vălui numele, indi-

mite nu sînt trans
misibile.

ferent de presiunile 
care se vor face, 
discreția fiind de
viza mea.

2. Sfaturile pri^

14 ani nu vor primi 
răspuns prin ziar. 
Scrisorile lor vor 
fi trimise părinților.

3. Semnatarul ru
bricii nu-și asumă 
răspunderea în ca
zul în care, urmînd 
ad - literam reco
mandările sale, (și 
nu subtextul lor) 
persoanele respec
tive nu au ajuns la 
rezultatele scontate.

6. Persoanele care 
au depășit vîrsta de 
80 de ani nu intră 
in atenția și tema
tica rubricii noastre. 
Dacă ei mi se vor 
adresa, totuși, ce- 
rînd sfaturi în ches
tiuni sentimentale,

ță. Se cunosc cazuri 
cind s-a iubit chiar 
de două sau mai 
multe ori. Dumnea
voastră mărturisiți 
că, deși v-ați căsă
torit recent pentru 
a treia oară, conti
nuați să-l iubiți pe 
primul soț (pe care 
îl numiți, probabil 
convențional, Miha- 
il) adică vă gîndiți 
tot timpul la el.

toate astea, nici eu 
nu știu ce să mai 
cred despre ea.

Mihail D. — Bu
zău,

Intr-adevăr, nu 
puține sint scrierile 
— literare sau de 
alt gen — care afir
mă că există o sin
gură mare iubire în 
viață. Acest adevăr 
îl confirmă însăși

eum foarte literar 
spuneți, „mă obse
dează zi și noapte". 
Mă întrebați dacă 
nu ar fi mai bine să 
vă întoarceți la ea, 
adică la Geta (cum 
o numiți, probabil 
convențional). Cred 
că merită încercat. 
Există însă riscul ca 
după ce vă veți în
toarce la ea să vă 
fie dor de a doua

șire uman : gelozia. 
Sînteți convinsă că 
soțul dumneavoas
tră are din punct 
de vedere sentimen
tal o viață dublă. 
Datele pe care le 
dețineți sint con
cludente : în fieca
re duminică după- 
amiază el lipsește 
de acasă în chip 
misterios. Pentru a 
lămuri definitiv e-

căsătoresc a 
nit deja 18. 
deți că va fi 
nicie fericită“ ?

In caz că vă po
triviți la caracter, 
da.

împli-
Cre- 

o căs-

vă repugnă. I-ați 
pus de mai multe 
ori în vedere să și-o 
radă, dar rezistă.

Părăsiți-l! Con
cesiile sint dușma
nul căsniciei.

' ii
.

4. Nu intră în ve
derile mele decît 
scrisorile care se 
referă la dragoste 
și probleme strict 
sentimentale. Cu cit 
adresanții vor 
mai nefericiți
dragoste, cu atît vor 
fi mai consistente 
răspunsurile. Celor 
fericiți li se va răs
punde de obicei cu 
un ■ singur cuvînt : 
da sau nu.

fi 
în

S. Persoanele sub

li se 
„nu e

va răspunde : 
cazul".

7. Toate scrisorile 
vor purta pe ele 
mențiunea: „Pen
tru poșta sentimen
tală".

Începem !

Geta B. — Buzău.
Nu, nu este ade

vărat că iubim o 
singură dată în via-

„Sînt obsedată", 
mărturisiți, și mă 
întrebați dacă nu ar 
fi mai bine, totuși, 
să reveniți la prima 
și adevărata dra
goste. S-ar putea 
să fie bine, 
există 
fiind cu 
cepeți să-l iubiți pe 
al doilea sau pe al 
treilea. Căci iubirea 
e un lucru atît de 
ciudat incit, după

Ion Băieșu

drama pe care

dar
riscul ca, 

el, să în-

o 
trăiți în momentul 
de față. Dumnea
voastră afirmați (și 
nu văd de ce nu 
v-aș crede) că, deși 
v-ați căsătorit re
cent pentru a treia 
oară, continuați s-o 
iubiți foarte mult 
pe prima soție, care,

sau a treia. In ceea 
ce privește îndoiala 
cu privire la faptul 
dacă ea, Geta, va fi 
de acord să reia 
dumneavoastră 
rul întrerupt 
dragostei, cred 
aceasta nu este 
temeiată.

cu
fi
at 
că 

în-

V.V. — București. 
Dumneavoastră vă 

exprimați un sen
timent cu desăvir-

nigma (nu se poate 
trăi așa la infinit, 
sint de acord .') cred 
că cel mai nimerit 
ar fi să-l urmăriți 
pas cu pas. S-ar pu
tea să vedeți cu o- 
cazia aceasta o par
tidă de fotbal.

G. G. — Deva.
Ați văzut într-o 

zi, . întâmplător, o 
fată pe stradă, și 
v-a plăcut. Ați ur
mărit-o pînă acasă, 
iar a 
rajos, 
flori, 
dacă, 
antecedente, puteți 
să-i declarați că o 
iubiți.

Știu și eu ? Poate 
că, spunîndu-i pur 
și simplu că o iu
biți, v-ar taxa 
neserios. Mai 
luați-vă inima 
dinți și cereți-o în 
căsătorie.

doua zi, cu- 
i-ați oferit 

Mă întrebați 
după aceste

G. G. — Focșani
Vă exprimați, ca 

mamă, temerea că 
toate cărțile de li
teratură stimulează 
senzualitatea tine
rilor. Vă recomand 
pentru fiul dv. una 
care nu prezintă a- 
cest pericol: „Be
ton armat", voi. II, 
Editura tehnică.

de 
bine 

în

Nelu B. — Turnu 
Severin.

„Am 70 de ani, 
iar femeia cu
am de gînd să mă

care

D. V. — Lehliu.
Deși îl iubiți e- 

norm, nu vreți să 
vă căsătoriți cu el. 
întrucît poartă mus
tață, amănunt care

Nelu B. — Giurgiu.
Dumneavoastră 

îmi scrieți: „Sînt 
îndrăgostit de o 
săptămînă. Ea nu 
știe. Unde e mai 
ootrivit să-i fac o 
declarație de dra
goste : în parc, la 
inns, într-o cofetă
rie ?“

Sub apă. Dar să 
nu deschideți gura.
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U ALITATE
Precizări

cu privire la unele
examene in școli

și iacultăți
1. ÎNTREBARE :
în ce condiții susțin examenul de 

diplomă absolvenții școlilor pedagogice 
de învățători sau de educatoare și ai in
stitutelor pedagogice de învățători ?

RĂSPUNS:
Absolvenții școlilor și institutelor pe

dagogice vor susține examenul de di
plomă potrivit dispozițiilor aplicate în 
anul anterior. Obiectele de examen ră- 
mîn neschimbate.

2. ÎNTREBARE :
în ce constă programa de filozofie 

pentru examenul de maturitate ?
RĂSPUNS:
Examenul de maturitate la filozofie 

se va desfășura pe baza programei de 
marxism-leninism. publicată în Gazeta 
învățămîntului nr. 846, din 15 apri
lie a.c.

3. ÎNTREBARE :
Care este programa de istorie pe 

baza căreia se va desfășura concursul 
de ■ admitere în clasa a IX-a ?

RĂSPUNS:
Participanții vor susține concursul 

din materia studiată la istoria patriei 
în r'asa a VIII-a. în Gazeta învățămîn
tului nr. 847 din 22 aprilie 1966 a fost 
publicată programa de istorie pentru 
examenul de absolvire a școlii generale, 
care rămîne valabilă pentru concursul 
de admitere în clasa a IX-a. La con
cursul de admitere în liceele pedago
gice, precum și în liceele de artă și li
ceele cu program de educație fizică nu 
se dă examen la istorie.

4. ÎNTREBARE :
Persoanele care au terminat în anii 

trecuți ultima clasă a școlii generale 
(cu durata de 7 sau 8 ani) și nu au pro
movat examenul de absolvire primesc 
certificatul de absolvire a școlii gene
rale ?

RĂSPUNS:
Persoanele respective primesc certi

ficatul de absolvire a școlii generale, 
fără obligația de a susține examenul 
de absolvire.

• In incinta sălii 
mici a Palatului Repu
blicii Socialiste Româ
nia, a avut Ioc joi la 
amiază o festivitate în 
cadrui căreia Jean 
Louis Pons, ambasa
dorul Franței la Bucu
rești, a remis în dar 
Bibliotecii Centrale de 
Stat și Bibliotecii cen
trale universitare pes
te 1 000 de cărți fran
ceze.

• Expoziția națio
nală de desene ale co
piilor și tineretului 
școlar, deschisă în pa
vilionul C al Parcului 
Herăstrău, oferă vizi
tatorilor peste 500 de
sene inspirate din 
viața de familie, din 
activitatea școlară și 
a organizațiilor de ti
neret, din tradițiile 
naționale.

• în Piața Unirii 
din Iași a Început 
construcția unui mare 
hotel turistic. Acesta 
va avea 14 etaje, res
taurant, bar de noap
te, iar la 
mului etaj 
Respectiva 
fie va ii 
cele mai Înalte din bă-

(Urmare din pag. I)

de rezistență în urmărirea 
unui ideal, nu întotdeauna 
lesne de ajuns ; înseamnă să 
dai dovadă de curaj, de tena
citate, de putere de convinge
re, de constanță pe durată.

Fără îndoială, este mult mai 
greu să-ți hotărăști singur 
destinul, să-l provoci, stăpî- 
nindu-l cu mina sigură, dar 
satisfacția de a fi ceea ce 
crezi cu sfințenie despre tine 
însuți te răsplătește cu o satis
facție de neegalat. Ne adap
tăm deci la complexitate, o 
reclamăm drept legea de bază 
a conduitei noastre.

Calificarea paralelă în ma
rile întreprinderi este cunos
cută, ea privește în 
sebit tineretul. Mai 
jumătate din tinerii 
urmează cursurile
licee. Mulți dintre ei frecven
tează facultățile, aprofundîn- 
du-și profesia, îmbogățind-o 
cu dimensiunile strictei inte
lectualități. Acest lucru cere 
un efort ieșit din comun, și el 
nu ar fi posibil fără motorul 
cu combustie internă al voca
ției-

Puterea vocației, la persona-

mod deo- 
mult de 
muncitori 
serale la

Unde începe și unde 
se termină 

specializarea
ale cadrelor tehnice. Ar fi 
fost bine — și acest lucru ne 
propunem să-1 realizăm în 
viitor — să organizăm discu
ții pe bază de referate, se
siuni tehnico-științifice, sim
pozioane, în care să dez
batem problemele tehnice ri
dicate de procesul de produc
ție al uzinei, de problemele 
tehnice existente în lume în 
domeniul fabricării aluminiu
lui.
ing. CONSTANTIN DEUTSCH 

din serviciul mecanic șef

Stagiatura să nu fie o simplă 
„acomodare“

Raportul dintre cadrele teh
nice cu experiență mai mare 
în producție și cele tinere pro
venite în ultimii ani din fa
cultăți s-a modificat în fa
voarea celor din urmă (mă re
fer în special la unitățile noi).

Etapele de pregătire asupra 
cărora ar trebui insistat în 
mod deosebit sînt, după pă
rerea mea : facultatea și pe
rioada de stagiatură. în eta
pa actuală, cînd se extinde 
continuu automatizarea, se 
impune cu necesitate asigu
rarea unei specializări încă 
din timpul facultății. Astfel, 
Facultatea de automatică ar 
putea să funcționeze cu trei 
secții distincte, care corespund 
cel mai bine actualei dezvol
tări a industriei noastre, și 
anume : automatizări în in
dustria chimică, automatizări

trina cetate a Mol
dovei și se va adăuga 
numeroaselor noi obi
ective social-culturale 
cè vor ti puse curînd 
Ia dispoziția ieșenilor.

• Joi dimineața a 
plecat la Paris, Mihai 
Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomu
nicațiilor, care va face 
o vizită în Franța la 
Invitația ministrului 
francez al poștelor și 
telecomunicațiilor.

sură de mare precizie, 
a introdus in fabrica
ția de serie alte două 
tipuri noi de balanțe 

pentru greutăți de 2 și 
respectiv 20 de kilo
grame. Ele sînt prevă
zute cu ecran luminos 
pentru citirea greu
tății.

ȘEDINȚA PLENARĂ A COMITETULUI 
ORĂȘENESC BUCUREȘTI AL P. C. R.

• în apropiere de 
Pucioasa a început să 
producă o nouă uni
tate : 
cotă, 
acest 
nual, 
tierel.or . __ —
ție 2 000 000 de cahle 
și' alte sortimente din 
teracotă. Carierele a- 
menajate în apropie
rea noii unități asi
gură întreaga cantita
te de materie primă.

fabrica de tera- 
cea mai mare de 
fel din tară. A- 
ea va livra san

de cpnștruc-

• Alcătuită într-un 
timp de aproape patru 
decenii, colecția pro
fesorului îoan Țugui 
din Cîmpulung Moldo
venesc a ajuns să nu
mere astăzi peste 2 000 
de monede. Multe dirț- 
tre ele provin din 
Grecia antică sau Im
periul Roman. „Capul 
de afiș” al colecției îl 
constituie însă o mo
nedă unică în tară — 
un obol de argint emis 
între anii 1517—1527 
de domnitorul moldo
vean Ștefăniță Vodă.

• Sub auspiciile In
stitutului român pen
tru relațiile culturale 
cu străinătatea, joi 
seara a avut loc în Ca
pitală o gală de filme 
drn Republica Arabă 
Unită.

Erau .prezent! 
hamed Fahmy 
ambasadorul 
la București, 
ai ambasadei 
membri ai corpului di
plomatic.

• întreprinderea ,,Ba
lanța' din Sibiu, spe
cializată în . construc
ția de apărate de mă-

terasa ulti- 
o cofetărie.

construe- 
una dintre

A apărut !

Presa noastră
Revista Uniunii 

ziariștilor 
din Republica 

Socialistă România

In vederea Începerii recoltatului. Revizia com
binelor Ia G.A.S. Bârănești

litățile marcante, se manifestă 
fără încetare în însăși condi
ția muncii depuse. Există la ei 
o continuă frămîntare, un 
permanent efort de depășire, 
o ardere la temperaturi înalte, 
năzuind spre sunetul curat al 
oțelului de calitate. Ei au de 
înfruntat rutina, o anume 
inerție a locului comun, orgo
liile de duzină, tot ceea ce este 
prin definiție mulțumire de 
sine. Vocația atinge vîrful cel 
mai de sus, devine creație fe
brilă, în înțelesul cel mai 
adine al cuvîntului.

Caracterul activ al vocației, 
integrarea vocației în procesul 
valoric al producerii de bu
nuri materiale și spirituale 
este de cea mai mare impor
tanță. Ar fi greu să ne închi
puim altfel tot ceea ce s-a 
făcut și se face, trainic și bine, 
la noi.

A fi responsabil de vocația 
ta, pînă la dăruire completă 
înseamnă, în ultimă instanță, 
a te aborda pe tine însuți cu 
luciditate comunistă, învățînd 
politica partidului, avînd me
reu în față exemplul lui stră
lucit, felul în care a știut el 
să-ți realizeze, la scara unui 
întreg popor, vocația de făuri
tor al ferioirii noastre.

Mo-
Hamâ'd, 

R.A.U. 
membri 

și alti
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996 DE EXPONATE

Organizată da Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
expoziția de la Palatul pionierilor 
din Capitală, prezintă tabloul pre
ocupărilor cotidiene ale pionierilor 
și școlarilor care activează în 
cercurile de electronică, mecanică, 
aero și navomodele, arhitectură, 
literatură, desen... Activitatea a- 
cestor cercuri are — Șe vede — 
un caracter de anticipație : pionie
rii construiesc aici modelele viito
rului. In expoziție admirăm „in
stalații industriale“ ultramoderne, 
„agregate agricole", „blocuri" ele
gante — ridicate cu talent și fan
tezie. Deși executate la scară re
dusă — exponatele ne avizează că 
antrenarea pionierilor îndeosebi 
în cercurile tehnice nu are drept 
scop „ocuparea timpului acestora", 
ci dezvoltarea gîndirii tehnice, a 
fanteziei, a pasiunii pentru tehnică.

Aspirațiile celor mai mujți dintre 
elevii de azi sînt orientate către 
profesiunea de inginer.

Citind poeziile expuse la „colțul 
literar" al expoziției, admirînd ta
blourile în ulei sau acuarele, foto
grafiile reprezentând Imagini ale 
activității pionierești, vizionipd 
cîteva filme realizate de micii cl- 
neclubiști, am întreprins, de fapt, 
o călătorie în lumea pasiunilor.

• CONTINUĂRI
în industria energetică, auto
matizări în construcția de ma
șini.

Soooitesc că ar fi bine ca 
uzina să stabilească pentru 
tînărul inginer, în perioada 
de stagiatură, un program ca
re să contribuie din plin la 
perfecționarea pregătirii aces
tuia. în stabilirea acestui pro
gram să se aibă în vedere, 
în primul rînd, creșterea pro
fesională a inginerului și nu 
acoperirea unor necesități 
imediate ale producției, cum 
se întâmplă adesea cînd ingi
nerii stagiari îndeplinesc 
munci de dispecerat, de mai
ștri etc. O metodă bună ar fi, 
după părerea mea, repartiza
rea tânărului inginer pe în
treaga perioadă de stagiatură 
pe lîngă un inginer cu expe
riență din producție și nu din 
serviciile funcționale, care să 
coordoneze programul de 
pregătire al stagiarului, să-i 
fixeze teme de studiu și pro
bleme de rezolvat, să-1 aju
te, într-un cuvînt, să-și facă 
„rodajul“ de inginer.

ing. PETRUȘ BURLACU 
specialist în probleme 

de energetică și automatizare
Literatura devansează pro
ducția și nu invers

Noi, inginerii care lucrăm 
în unitățile recent construite, 
sîntem puși în situația — cel 
puțin așa stau lucrurile în 
ramura electrometalurgiei a- 
luminiului — de a devansa 
cunoștințele noastre tehnice 
după ceea ce oferă produc
ția. Avem la dispoziție în pri
mii ani — adică, atunci cînd

Joi după-amiază a avut loc 
ședința plenară a Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.

Au participat tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Florian Dă
nălache, membru supleant al 
Comitetului Executiv, și Vir-

gil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în legătură cu trecerea sa 
în funcția de ministru al căi
lor ferate, tovarășul Florian 
Dănălache a fost eliberat din 
funcția de prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

Plenara a ales pe tovarășul 
Dumitru Popa, membru al

C.C. al P.C.R., în funcția 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.

A luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Drăghici, care a 
subliniat sarcinile actuale ale 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R., în legătură cu 
îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

de

SPORT
A luat sfîrșit meciul de 

șah pentru titlul mondial 
dintre Tigran Petrosian și 
Boris Spasski. Petrosian 
și-a păstrat titlul, repurtînd 
victoria cu scorul de 
12,5—11,5 puncte. Ieri a fost 
reluată cea de-a 24-a par
tidă. întreruptă miercuri. 
Partida s-a încheiat remiză 
la mutarea 77-a.

• La sfîrșitul acestei luni, 
la Zagreb se va desfășura 
un turneu internațional

PE SCURT

masculin de handbal la 
care va participa și selec
ționata țării noastre. Lo
tul reprezentativ cuprinde 
pe lîngă valoroșii interna
ționali Moser, Costache II, 
Redi, Oțelea, Hnat și o se
rie de tineri în plină afir
mare ca Penu, Marinescu, 
Cristian, Gațu, Goran, Licu 
etc.

• Mîine și duminică se va 
desfășura „Regata Stock- 
holm“, la care participă și 
un lot de caiaciști și ca- 
noiști români. Din lot fac 
parte, printre alții, Aurel 
Vernescu, V. Nicoară, H, 
Ivanov, A. Sciotnic, A. Igo-

luptătorii români în pragul unul nou ciamcn

Mondialele de la Toledo
Abia stinse ecourile campionate

lor europene de la ESSEN și 
luptătorii noștri fruntași se află in 
fața unui nou și dificil examen — 
„Mondialele de la Toledo" (S.U.A.) 
programate între 19 și 21 iunie. 
In dorința de a afla unele noutăți 
legate de participarea sportivilor 
noștri la apropiatul eveniment, am 
avut zilele trecute o scurtă con
vorbire cu antrenorul federal ION 
CERNEA, încă deținător al titlu
lui mondial.

— Cind s-au afirmat sportivii 
noștri în această tradițională în
trecere ?

— „Semnalul" care anunța „ve
nirea", ca să zic așa a luptelor ro
mânești pe plan mondial a fost 
tras de Valeriu Bularca, care în 
anul 1958, la campionatele mon
diale de la Budapesta a cucerit 
medalia de bronz. Trei ani mai tîr- 
ziu, la Jokohama (Japonia) prin 
rezultatele realizate, sportivii ro
mâni obțin consacrarea în sportul 
luptelor. Aici, reprezentanții țării 
noastre au cucerit patru medalii : 
una de aur (Valeriu Bularca), două 
de argint (D. Pîrvuleșcu și I. Cer
nea) și alta de bronz (Gh. Po- 
povici). O ediție mai puțin „mă
noasă" pentru noi a fost cea de la 
Helsingborg (1963) cind numai 
Martinescu a reușit să se claseze 
pe locul doi la categoria sa. în 
fine, la ediția de anul trecut de la 
Tampere o nouă medalie de aur 
a fost adusă la București". (Mo
dest ca totdeauna, Ion Cernea,

caren-a mai precizat cîștigătorul 
după cum se știe este chiar el).

— Așadar, mergem cu pretenții 
la Toledo ?

— D.a și nu prea. Vedeți, timpul 
nu iartă și „generația" Pîrvuleșcu, 
Cernea, Bularca a apus, iar „vii- 

Baciu, 
!n ma- 

ediție 
tocmai 
poarte 
ștafeta

SERBĂRILE GALANTE — In »om- 
pletore : Vizita conducătorilor d» 
partid și de stat in regiunea lași, 

rulează la Patria (orele 8 ; 10) 
12,15) 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15;
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 
18,30; 20,45; — în completare 
COCENEL).

ANGELICA/ MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop

rulează la Republica (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Melodia (orele 8,30; 11. 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9| 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

OM1CRON — Congresul Sindicate
lor — 1966

rulează la Luceafărul (orhle 
9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45;
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FIII MARII URSOAICE — cinema
scop — In completare : Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava,

rulează la Festival (orele 9; 
10,30; 12; 15,30; 18.30; 21,30), 
Floreasca (orele 10; 12,30;
15,30; 18,15; 21).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

NOAPTEA IGUANE1
rulează la Victoria (orele 9| 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). 

OPERAȚIUNEA ,.1' — Congresul 
Sindicatelor — 1966

rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

DUPĂ MINE. CANALII I
rulează la Pacea (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

ZILELE FUMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează la Union (orele 9; 11; 
15,30; 18,15; 20,30).

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — Pro
gram pentru copii (ora 10) în 
fiecare zi, — duminică 10— 
12,15 In continuare.

A. V.

La Expoziția pe țară 
cu lucrări ale pionierilor 

care activează în cercurile 
de la Palatul 

și Casele pionierilor

(Agerpres)

torul" Turturea, Stoiciu, 
Ciorcilă, este încă nerodat 
rile întreceri. La actuala 
principalul nostru scop este 
rodarea celor 
cu succes pe 
predecesorilor 
ne îndreptăm 
către Mexico 
„botezul focului", cum se spune.

— Nici o șansă l
— Nu, nici chiar așa. Sperăm 

ca la Toledo, Martinescu, 
Popescu să confirme forma bună și 
rezultatele frumoase înregistrate 
la „europenele" de la Essen. 
Apoi... surprizele.

— Ce lot deplasăm ?
— în acest sens mai întîi o pre

cizare. Participăm numai Ia între
cerile de lupte greco-romane, pro
babil, cu 6 concurenți. în alcătui
rea formației întâmpinăm unele di
ficultăți, deoarece unii dintre 
băieți sînt în examene (Aliones- 
cu), alții accidentați (Țăranu). Lo
tul care s-a pregătit cuprinde pe : 
Turturea, Stoiciu, Baciu, Aliones- 
cu, S. Popescu, Țăranu, Ciorcilă, 
Martinescu.

Am mulțumit valorosului nostru 
sportiv pentru amabilitate și l-am 
rugat să transmită băieților, pe 
care-i va conduce din colțul salte
lei, mult succes.

chemați să 
mai departe 
lor. Cu cei amintiți 
gîndurile mai ales 
City. Acum numai...

Baciu,

A. ZAMFIRESCU

Itinerari! turistice

pentru elevi și studenti

2 000 de stu- 
centrele uni-

• CONTINUĂRI •CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Renato Salvatore în ,,Omicron*

Aproximativ 
denți din toate 
versitare vor lua parte în pe
rioada vacanței la numeroa
se excursii în circuit cu o du
rată de 8 pînă la 10 zile, stră
bătând unele din cele mai 
interesante și pitorești zone 
turistice ale țării.

In același timp, agențiile și 
filialele O.N.T. din țară orga
nizează pentru ei excursii 
între 3 și 14 zile în nordul 
Moldovei, nordul Olteniei, 
turul circuit al Transilvaniei 
și Banatului, călătorii în Del
tă sau pe Dunăre.

La cererea unor facultăți 
și școli se organizează excursii 
ale căror trasee și durată sînt 
stabilite de participanți. în 
acest caz turiștii beneficiază 
de o reducere de 50 la sută 
pe C.F.R., avînd asigurate 
cazarea în cabane și celelalte 
servicii.

(Agerpres)

se simte cel mai mult nevoia 
— insuficientă literatură de 
specialitate. Perfecționarea 
pregătirii. inginerilor și. teh
nicienilor prin studiul indi
vidual este, în aceste condi
ții, mult îngreunată. Consider 
necesar ca Editura tehnică, 
IDT și Centrul de documen
tare tehnică să anticipeze, o- 
dată cu anunțarea construirii 
noilor obiective, elaborarea 
sau procurarea materialului 
documentar necesar pentru ca 
inginerii să poată apela Ia a- 
ceastă sursă de perfecționa
re a cunoștințelor lor tehnice 
odață cu începerea activității 
de punere în funcțiune.

Ing. ALFRED KATHREIN 
șeful serviciului tehnic

Sub ape sînt comori!
cleștarea eforturilor — alături 
de cei mai în vîrstă •— cu 
apele în revărsare pe două mii 
și ceva de hectare. înseamnă 
peste 30 000 ore-muncă pe di
guri sau canale, circa 10 000 
metri cubi pămînt mutat în 
calea sau din calea apelor.

„La Dăbuleni, spunea tova
rășa inginer agronom Alexan
dra Ștefănescu, s-a remar
cat încă o dată entuzias
mul tineretului nostru, care 
și-a pus semnătura pe cele 300 
hectare de orezărie nou ame
najată în mijlocul cîmpului, 
acolo unde, nu mai departe 
decît anul trecut pe timpul 
acesta, apa avea adîncimea de 
4-—5 m, precum și pe celelalte 
lucrări ce contribuie la elimi
narea excesului de apă“.

„Pe la sfîrșitul lui februa
rie — ne relata tovarășul 
Paul Mitroi, membru al comi
tetului U.T.C. pe cooperativă 
— după ce în plenara comite
tului comunal U.T.C., tovarășa 
ingineră Ștefănescu ne-a vor
bit despre importanța grăbirii 
și numai cu o săptămînă a se
mănatului în baltă, arătînd că 
prin eforturi nu pree mari, la 
fiecare 5 hectare se cîștigă re
colta a încă unuia, ne-am in
teresat cam ce ar putea face 
tineretul ca cele spuse de 
dînsa să se transforme în 
realitate. Chiar a doua zi, pe 
brigăzi, membrii comitetului 
U.T.C. le-au vorbit tinerilor 
despre mărea acțiune și efec
tul ei. Ca unul, cei aproa
pe 1 500 de tineri țărani 
cooperatori au hotărît să răs
pundă prezent și pe acest șan
tier. Zilnic au lucrat la ore
zărie, săpînd canale și ridicînd 
diguri, iar ca urmare și a par
ticipării lor, canalul principal 
de desecare — ce asigură scoa
terea de sub apă a mai bine 
de 600 hectare — va fi termi
nat cu o lună și ceva mai de
vreme. „Știți cît. vom cîștiga 
ca urmare a tot ceea ce am fă
cut noi ? — a intervenit tînă
rul Alexandru Văncilă. Eu am 
calculat — pe baza celor spu
se de tovarășa ingineră — 
peste 400 000 kg porumb“.

La Călărași, digurile ridicate 
în toamna și primăvara tre
cută au redus la numai 
55 hectare suprafața un
de nu se putea lucra din 
cauza apei. „E mică suprafața, 
dar reprezintă totuși ceva“ — 
le-a spus președintele Ion 
Brandibur tinerilor din briga

da a opta, la a căror adunare 
generală a participat. Trebuie 
să facem ceva s-o cîștigăm“.

înțelegînd vorbele președin
telui ca o chemare ce le-a 
fost adresată, tinerii din bri
gada a opta au hotărît ca în 
două-trei zile să niveleze pă
mântul. Le-au urmat exemplul 
și tinerii din celelalte brigăzi, 
iar într-o dimineață, cînd nu 
s-a putut lucra în cîmp, au 
venit și mecanizatorii să le a- 
jute. „Ceea ce au făcut în 
cinci zile Tudor Roșea, Ștefan 
Vișan, Nicolae Firan, Stelian 
Costache, Gheorghe Oancă și 
ceilalți tineri se vede acum în 
cele 29 hectare pe care le-am 
însămînțat cu porumb pentru 
siloz — preciza tovarășul 
Marin Țecan — secretarul 
comitetului U.T.C. pe coope
rativă“.

Nu departe de Dăbuleni și 
Călărași, de Celei, Orlea și 
Guda Padinei se află și 
cooperativa agricolă din Groj- 
dibod. Aci cam o treime 
din suprafața rezervată cul
turii porumbului se află sub 
apă. „N-am avut și nu avem 
ce face —■ ne-a spus tovarășul 
Constantin Voiculescu, pre
ședintele cooperativei agrico
le. Așteptăm să se retragă apa 
și pe urmă...“. „Ba ceva pu
tem face — a intervenit un 
om între două vîrste ce se a- 
fla, din întîmplare, prin a- 
propiere. Să fi închis cu un 
dig gîrla Toplăianu, vreo șai
zeci de pogoane tot salvam“. 
„Da, dar cît ne-ar fi costat?“. 
„Cît... 50 de metri de dig, în 
cinci zile, cincizeci de oameni 
îl dădeam gata— Deci vreo 
trei sute de zile-muncă a 20

de lei, înseamnă vreo 6 000 lei. 
Pămîntul cîștigat cît ne-ar fi 
adus ? Că oricît ar fi fost a- 
nul de rău mai jos de 3 000 
kg la hectar nu coboram“, Se 
mai puteau salva și alte su
prafețe de teren dacă pe grin
dul Argeșului se montau cî
teva motopompe“.

Deoarece și la Sărata, la 
Ianca și la încă vreo cîteva 
unități prea puțin s-a făcut 
pînă acum în sensul folosirii 
terenului cu umiditate excesi
vă, se impune mai multă pre
ocupare pentru extinderea ex
perienței bune acumulate de 
fruntași, pentru mobilizarea 
tinerilor, alături de ceilalți 
membri cooperatori și meca
nizatori, astfel ca să se asigu
re folosirea deplină a fiecărui 
petec de pămînt.

Joc de uriași->

vremurilor noastre ? Proba
bil, o macara gigant l-a prins 
de maț, l-a ridicat în văzduh 
și l-a depus dincolo de batar- 
dou, în fluviu.

Ca într-un joc de copii...
La urma urmei totul, pare, 

privind, din afară, un joc fa
bulos, pentru că ușurința cu 
care se înfăptuiesc aici 
lucrurile incredibile sugerează 
ușurința cu care sînt ridicate 
castelele în nisip.

In cîteva zile peste, un mi
lion de metri cubi de apă, au 
fost pompați și un lac, de a- 
proape un km lungime și a- 
dinc cît. albia Dunării, a fost 
golit, cum ai goli o sticlă

Așa au apărut toate geome- 
triile mai mici sau gigantice,

Un viaduct pe sub care 
treci ca printr-o poartă de 
basm, nu era în urmă cu cî
teva luni decît în memoria 
hârtiei de calc, o șosea care va 
șerpui, ca o panglică, albă pe 
creștetul ștîncilor, a apărut și 
ea ca peste noapte; cele două 
turnuri albe, din beton, ca 
două fantastice coloane de 
templu roman — ale funicula- 
rului — ridicate într-un timp 
scurt — par și ele ca așezate 
de mina cuiva care n-a făcut 
decît să le planteze cu ușu
rință în malurile stîncoase ale 
Dunării. Batardoul chiar, în
chis cu două luni mai devreme
— operă hidrotehnică cu mari 
complicații tehnice și cu un 
enorm consum de forță și cu
raj — este de asemenea, privit 
acum — una din operațiile u- 
nui mare joc de uriași.

Dar nimic nu e joc aici, ni
mic nu e fantezie în sine : 
totul se supune unor legi gra
ve ale celei mai concrete uti
lități.

Uriașii — iată-i — sînt răs- 
pîndiți în spațiul șantierului, 
se mișcă dirijînd și înfăptu
ind toată această fierbere geo
logică, toată munca ingenioasă 
și neîntreruptă prin care ia 
naștere marele complex hidro
energetic și hidrotehnic de la 
Porțile de Fier. Oamenii Por
ților de Fier — în majoritate
— vechi șantieriști, au și ve
chi state de serviciu în jocul 
cu uriași din care s-au născut 
alți giganți ai industriei socia
liste.

Priviți de la înălțimea stân
cilor pe care le înfruntă, ori 
de pe Dunărea pe care o îm- 
blînzesc, mulți și cu neastâm
păr, ei nu par, firește, uriași. 
Și nici nu sînt, decît în mă
sura în care faptele săvîrșite 
le conferă o aură de uriașă 
statură morală.

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop

rulează la Bucegi (orele 9,45; 
11,45; 13,45; 16; 18,30; 20,45 — 
Completare — STELUȚA CE
NUȘIE), Miorița (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — 
Completare al VlII-lea Congres 
al U.T.C.), Gloria (ore]e 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

HAIDUCII — cinemascop — Știința 
și tehnica nr. 11.

rulează la Moșilor (orele 15; 
17, 19), Lira (orele 15,30; 17,45; 
20 — Completare — 1 Mai
1966), Ciulești (orele 12; 15.30; 
18; 20,30, înfrățirea Intre po
poare (orele 16; 18,15; 20,30). 

TREI PAȘI PE PĂMÎNT — FIII 
MARII URSOAICE

rulează la Excelsior (orele 10: 
15; 19,30), Grădina Expoziției 
(ora 20,15).

LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop

rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
14,15 în continuare ; 16,30;
18,45; 21).

AVENTURA
rulează la Buzestl (orele 15; 
17,45; 20,301, Rahova (orele
15; 17,45; grădină — 20,30).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21; gră
dină — 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,45).

WINNETOU — ambele serii 
rulează la Crîngași (orele 15,45; 
19,15.

WINNETOU — cinemascop — (se
ria a ll-a) — 1 Mat 1966

rulează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30).

OTTO IUL1EVICI SCHMIDT — 
NINGE - TRACTORUL 66 — 
PAVLIK

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

NU PL1NGE, PETER — cinemascop 
rulează la Unirea (orele 16'
18.15) .

FERICIREA ÎN TRAISTĂ — 
rulează la Flacărg (o;ele 15,30: 
18; 20,30). Flanmra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
Completare ■ Două săptămîni 
tn Yemen).

INSPECTORUL — Katiușa 
rulează la Vitan (orele 16;
18.15) .

SOȚIE FIDELA — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8,45; 11; 
13.15; 15.30; 17,45; 20), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45 — Completare — 
Ilustrație la Don Quijote), Flo- 
îeasca (orele 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

A FOST C1NDVA HOȚ - cine
mascop — Rășinari

rulează la Munca (orele 10; 15; 
17,30; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Popular (orele 10,30; 
16; 18,30; 21).

DEPĂȘIREA
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Volga (orele 9; 
11.15; 14; 16.15; 18.45; 21). Clu
bul Uzinelor Republica (orele 
10,30; 15; 17,30; 20).

VINERI 10 IUNIE 1966

19,00 : Jurnalul de seară. 19,10 : 
Pentru tineretul școlar. 20,00 : Săp- 
tămîna. 21,00 : Avanpremieră.
21,15: Teleglob. 21,30: Rapsozi 
populari. 22,00 : Dicționar de per
sonaje. 22,45 : Jurnalul de noapte. 
22,55 : Buletin meteorologic.
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ULAN BATOR 9. — Trimi
sul special Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 9 iunie delegații 
la Congresul al XV-lea al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol au continuat 
dezbaterile pe marginea docu
mentelor prezentate.

Au luat cuvîntul C. Purev- 
jav, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol, Ț. Gotov, secreta
rul Prezidiului Marelui Hural 
Popular, Z. Ganjurjav, mi
nistrul comerțului și achiziții
lor, B. Șirendîb, președintele 
Academiei de Științe a R. P. 
Mongole, T. Dembrel, minis
trul gospodăririi apelor și 
alții.

Tovarășul Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
transmis Congresului salutul 
Partidului Comunist Român. 
Congresul a fost de ase
menea, salutat de delegații 
partidelor frățești din Ceho
slovacia, Iugoslavia, Franța, 
Italia, Belgia, Canada și 
Ceylon.
,, . *Joi după-amiază, delegația 
P.C.R. a făcut o vizită la Com
binatul din Ulan Bator pen
tru prelucrarea pieilor.

★
ULAN BATOR 5. — Trimi

sul special Agerpres, Silviu 
Podină, transmite : în raportul 
„Despre Directivele Congre
sului al XV-lea al P.P.R.M. cu 
privire la cel de-al IV-lea 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale și culturii 
R. P. Mongole în perioada 
1966—1970“, prezentat în fața 
Congresului al XV-lea al 
P.P.R.M. de D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.P.R.M.,

se arată că la stabilirea obiec
tivelor noului cincinal s-a ți
nut seama de situația concre
tă, de nivelul de dezvoltare a 
forțelor de producție atins 
pînă acum. în conformitate cu 
prevederile proiectului de 
program, principala sarcină 
economică a noului plan este 
asigurarea dezvoltării rapide a 
agriculturii, industriei și a ce
lorlalte ramuri ale economiei 
naționale, prin consolidarea 
și lărgirea bazei lor tehnico- 
materiale, prin industrializa
rea continuă a țării, prin ridi
carea productivității muncii, 
urmînd ca pe această bază să 
se ajungă la ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și 
a nivelului cultural al poporu
lui.

în 1970, numărul celor ocu
pați în producția materială va 
crește cu 12 la sută față de 
1965. Venitul național va spori 
în anii celui de-al patrulea 
cincinal cu circa 30 la sută, 
fondul de consum cu 30 la 
sută, iar fondul de acumulări 
cu 14 la sută. Ponderea indus
triei în cadrul producției glo
bale a țării va crește de la 28 
la sută în 1965, la 34 la sută 
în 1970. între anii 1966 și 1970, 
fondurile de producție fixe 
vor crește de 1,6 ori. Eficiența 
investițiilor capitale va creș
te în noul cincinal de aproape 
2 ori față de cel precedent.

Volumul comerțului exte
rior va spori cu 17 la sută.

Producția agricolă va creș
te cu 38—40 la sută, într-un 
ritm mediu anual de 7 la sută. 
Șeptelul va atinge în 1970 
25—26 milioane capete, repre- 
zentînd un spor de 7-—9 la 
sută.

Pentru ameliorarea raselor

de animale vor fi create o se
rie de ferme care vor furni
za uniunilor agricole și gospo
dăriilor de stat reproducători 
de rase superioare.

Proiectul de Directive pre
vede o serie de măsuri privind 
folosirea rațională a pășunilor 
și fînețelor, extinderea supra
fețelor semănate cu plante fu
rajere, construirea unor între
prinderi de furaje combinate, 
crearea unor rezerve de fu
raje, săparea de fîntîni dotate 
în cea mai mare parte cu 
mijloace mecanizate de scoa
tere a apei. în anii cincina
lului se va asigura aprovizio
narea cu apă pentru o supra
față de 21 milioane hectare de 
pășuni și se va îmbunătăți 
aprovizionarea cu apă pentru 
alte 22,5 milioane hectare de 
pajiști.

Ultimul capitol al raportu
lui este consacrat ridicării 
bunăstării și a nivelului cul
tural al poporului. Ca urmare 
a creșterii salariilor și a ve
niturilor populației, desface
rile de mărfuri vor crește cu 
circa 36 la sută, se va dezvolta 
rețeaua de alimentație publi
că, se vor îmbunătăți condiții
le de locuit, vor fi extinse ser
viciile pentru deservirea popu
lației. Învățămîntul va fi per
fecționat în continuare acor- 
dîndu-se o atenție specială 
pregătirii cadrelor de specia
liști, cu studii superioare și 
medii de specialitate.

în încheierea raportului, D. 
Molomjamț a arătat că po
porul mongol consideră noul 
cincinal drept un program 
important pentru dezvoltarea 
în continuare a economiei și 
culturii țării.

Adunarea 
organizațiilor 

membre 
ale F.M.T.D.

Vietnamul de sud

„Bariere vii“ împotriva tancurilor

Neobișnuita amploare 
a mișcărilor de protest 
ale populației sud-viet- 
nameze a determinat 
guvernul de la Saigon 
să reacționeze urgent, 
luind o scrie de măsuri 
menite să restabilească 
calmul.

Miercuri seara, în capitală 
a avut loc, sub președinția 
generalului Thieu, șeful sta
tului, prima reuniune a di
rectoratului lărgit sud-vietria- 
mez. Directoratul, alcătuit din 
20 de membri, 10 militari și 
10 civili, a examinat un pro
iect de lege electorală, precum 
și un alt proiect care prevede 
crearea unui nou organism 
guvernamental, alcătuit din 
30 de persoane, numit „Comi
tetul poporului și al armatei“.

încercările guvernului de 
reglementare a conflictului 
sînt însă departe de a avea 
rezultate,, menționează agen
țiile de presă. La Hue, Thich 
Tri Quang, considerat drept 
principalul lider al budiștilor 
sud-vietnameZi, continuă gre
va foamei, declarată pe timp 
nelimitat, cerînd demisia ac
tualului guvern și plecarea 
trupelor americane din Viet
namul de sud. De asefnenea, 
populația vechii capitale im
periale își continuă acțiunile 
organizate în vederea înlătu
rării de la putere a genera
lilor. Pentru a doua oară în 
curs de 24 de ore,, mulțimea 
masată pe. străzi a alcătuit 
adevărate „bariere vii“, imo- 
bilizînd astfel carele blindate

Cuvîntarea tovarășului
Vasile Patilinet

. Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al co
muniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialis
tă România, să vă transmit 
dv., delegați la cel de-al 
XV-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
comuniștilor și întregului po
por mongol, un cordial salut 
frățesc.

Congresul la care participăm 
constituie un eveniment im
portant în viața partidului dv., 
care a aniversat" nu de mult 
45 de ani de luptă plină de 
abnegație, pusă în slujba inte
reselor vitale și aspirațiilor po
porului mongol. Congresul 
face bilanțul realizărilor în
semnate pe care poporul mon
gol le-a dobîndit, prin muncă 
neobosită, sub conducerea par
tidului său popular revoluțio
nar, în dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual, 
și deschide perspectivele unor 
noi înfăptuiri pe calea con
struirii societății socialiste.

Poporul român își exprimă 
bucuria sinceră pentru reali
zările pe care le-ați obținut în 
făurirea vieții noi socialiste, și 
vă urează din toată inima suc
ces deplin în munca pentru 
traducerea în viață a hotărîri- 
lor pe care Congresul Ie va 
adopta spre binele poporului 
frate mongol și progresul pa
triei dumneavoastră.

Stimați tovarăși,

Urmînd cu încredere și tra- 
ducînd neabătut în viață poli
tica Partidului Comunist Ro
mân, oamenii muncii din Re
publica Socialistă România au 
obținut succese importante în 
opera de construire a socialis
mului.

Forțele de producție ale ță
rii au cunoscut un puternic a- 
vînt, s-a dezvoltat în ritm im
petuos industria socialistă, a 
fost încheiată cu succes coope
rativizarea agriculturii, reali
zări importante s-au obținut 
în domeniul culturii, științei, 
artei și învățămîntului, în ri
dicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce 
muncesc.

în centrul politicii sale eco
nomice, partidul nostru pune 
și în viitor continuarea nea
bătută a industrializării socia
liste a țării, condiția hotărâ
toare a dezvoltării întregii e- 
conomii naționale, a ridicării 
bunăstării celor ce muncesc, 
garanția asigurării indepen
denței și suveranității națio
nale.

în același timp, partidul a- 
cordă o deosebită atenție dez
voltării intensive, multilaterale 
a agriculturii, înzestrării ei 
tehnico-materiale și îmbunătă
țirii conducerii acestei ramuri 
importante a economiei noas
tre naționale. Prin constituirea, 
în primăvara acestui an, a U- 
niunilor cooperativelor agri
cole de producție se asigură o 
participare mai activă a țără
nimii la conducerea agricultu
rii, și în general la conduce
rea treburilor statului.

O preocupare permanentă a 
partidului o constituie intro
ducerea pe scară largă a celor

mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii în toate ramurile pro
ducției materiale, dezvoltarea 
largă a activității științifice, 
chemată să joace un rol im
portant în asigurarea progre
sului general al întregii socie
tăți.

Recenta aniversare a 45 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român a prilejuit 
trecerea în revistă a drumului 
său glorios de luptă și a dat 
un nou avînt activității crea
toare a întregului nostru po
por, care, strîns unit în jurul 
partidului, este ferm hotărît 
să înfăptuiască programul 
stabilit de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român 
în vederea continuării pe o 
treaptă superioară a procesu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Republica Socialistă Româ
nia va depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea economică 
a țării, convinsă fiind că suc
cesele fiecărei țări socialiste 
contribuie la întărirea forței 
sistemului mondial socialist, 
sporesc influența socialismului 
în lume.

Tovarăși,

Punînd în centrul politicii 
sale externe prietenia strînsă, 
alianța și colaborarea frățeas
că cu toate țările socialiste, 
Republica Socialistă România 
își aduce contribuția activă 
la unitatea și coeziunea siste
mului socialist mondial.

în același timp, țara noas
tră se pronunță pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu toate țările, fără deo
sebire de orînduirea lor socia
lă, promovînd consecvent în 
relațiile internaționale prin
cipiile suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Ea militează pentru înceta
rea acumulării de armament, 
realizarea dezarmării, pentru 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare și distrugerea inte
grală a stocurilor existente, 
pentru lichidarea blocurilor și 
a bazelor militare, retragerea 
trupelor străine de pe terito
riul altor țări.

Credincioasă principiului că 
fiecare popor trebuie să fie 
liber să-și hotărască singur 
soarta, potrivit voinței și as
pirațiilor sale, Republica So
cialistă România condamnă 
politica de agresiune dusă de 
cercurile imperialiste, de a- 
mestec în treburile interne, de 
reprimare a luptei popoarelor 
pentru scuturarea jugului do
minației străine și dreptul la 
o existență de sine stătătoare.

Poporul român cere cu ho- 
tărîre să se pună capăt agre
siunii S.U.A. în Vietnam, să 
înceteze bombardamentele îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele intervenționiste din 
Vietnamul de sud și respecta
te acordurile de la Geneva. 
Republica Socialistă România 
este pe deplin solidară cu 
lupta eroică a poporului viet
namez pentru libertate și in
dependență și sprijină în între
gime poziția guvernului Re
publicii Democrate Vietnam 
și a Frontului Național de Eli-

berare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din 
Vietnamul de sud.

în prezent, cînd forțe uriașe 
se ridică împotriva politicii 
agresive a cercurilor imperia
liste, pentru apărarea cauzei 
păcii și securității popoarelor, 
pentru independență naționa
lă și progres social, este im
perios necesară unitatea și 
coeziunea tuturor țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a mișcării de eliberare națio
nală, a forțelor democratice 
și iubitoare de pace.

Partidul nostru consideră 
că prin eforturile consecven
te, pline de răspundere și răb
dare ale tuturor partidelor 
pot fi învinse divergențele 
existente, poate fi salvgarda
tă unitatea mișcării comuniste 
mondiale. Viața demonstrează 
că o condiție esențială pentru 
înfăptuirea acestei unități o 
constituie respectarea neabă
tută în relațiile dintre parti
dele comuniste a principiilor 
marxist-leniniste ale indepen
denței, egalității, neamestecu
lui în treburile interne, res
pectului reciproc, internațio
nalismului socialist. Partidul 
Comunist Român își va aduce 
și în viitor contribuția la în
tărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
fiind convins că mai presus și 
mai puternice decît orice di
vergențe sînt interesele și țe
lurile comune care unesc par
tidele comuniste sub steagul 
marxism-leninismului.

Dragi tovarăși,

Deși țările noastre sînt si
tuate la mari depărtări, între 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongo
lă, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol s-au 
statornicit relații de prietenie 
și colaborare frățească, înte
meiate pe țelurile comune ale 
construirii socialismului, pe 
principiile marxism-leninis
mului și internaționalismului 
socialist. Se dezvoltă legăturile 
pe linie de stat, colaborarea 
economică și tehnico-științi- 
fică, schimburile de delegații 
pentru studierea experienței 
în munca de partid, a organi
zațiilor de masă și în alte do
menii de activitate. Sîntem 
convinși că relațiile dintre 
partidele și țările noastre se 
vor dezvolta și mai departe în 
interesul ambelor popoare, al 
întăririi unității sistemului 
mondial socialist, al cauzei 
păcii în lume.

Permiteți-mi, în încheiere, 
să vă transmit încă o dată 
sincere urări de succes în 
defășurarea lucrărilor congre
sului, în activitatea dumnea
voastră consacrată cauzei în
floririi Republicii Populare 
Mongole și fericirii poporului 
mongol.

Trăiască prietenia frățească 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre po
porul român și poporul 
mongol !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale!

SOFIA 9 — Trimisul nostru 
special, Eugeniu Obrea, trans
mite :

Joi au continuat, la Univer
sitatea din Sofia, lucrările ce
lei de a VII-a Adunări a or
ganizațiilor membre ale 
F.M.T.D. In cadrul dezbaterii 
generale pe marginea rapoar
telor prezentate au vorbit re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Ceylon, Algeria, 
R, P. Chineză, Finlanda, Chi
le, Guyana, R. P. Albania, Me
xic, U.R.S.S., Italia și Spania.

Primit cu aplauze a luat cu
vîntul tovarășul PETRU ENA- 
CHE, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., conducătorul delegației 
U.T.C. la cea de a VII-a Adu
nare a organizațiilor membre 
ale F.M.T.D.

★
La amiază, delegația U.T.C. 

care participă la lucrările ce
lei de a VII-a Adunări a or
ganizațiilor membre ale 
F.M.T.D., a depus o coroană 
de flori la Mauzoleul lui 
Gheorghi Dimitrov. Au fost de 
față reprezentanți ai Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist, 
precum și membri ai Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Sofia.

Greva marinarilor britanici
• 800 de nave imobilizate • Pierderi 

importante provocate de grevă
Greva marinarilor britanici care durează de 25 de 

zile a imobilizat peste 800 din cele 2 500 de nave co
merciale ale Angliei. Numărul greviștilor a atins 
22 500 din cei 65 000 de marinari.

Potrivit unor aprecieri ofi
ciale, economia engleză în an
samblu a suferit deja pierderi 
importante provocate de grevă. 
Aceste pierderi sînt evaluate 
la 20 milioane lire sterline și 
vizează în special exporturile.

Se amintește, de asemenea, 
că lira sterlină a constituit 
obiectul unor noi presiuni atît 
la Bursa din Londra cît și pe 
piețele străine. Banca Angliei 
a fost constrînsă să intervină 
de urgență pentru a restabili 
cursul normal al lirei, pierzînd 
în acest scop noi milioane în 
devize.

Ultimele știri anunțate din 
Londra și care au în vedere 
mai multe fapte semnificative 
care s-au succedat joi permit 
o concluzie relativ-optimistă 
în ce privește o eventuală so
luționare a conflictului. în 
acest sens, agenția France 
Presse informează că Sindica
tul marinarilor din Harwich, 
(important port la Marea 
Nordului), a publicat o decla
rație în care apreciază că con
cluziile comisiei guvernamen
tale de anchetă asupra condi
țiilor de lucru ar fi acceptabile 
ca bază de discuție.

trimise de la Saigon „pentru 
pacificarea orașului“. O co
loană americană de 130 de 
vehicule blindate a fost silită 
să se înapoieze de unde a ple
cat, după ce timp de două 
ore a încercat zadarnic să 
străpungă „zidul viu“ al bu
diștilor. Cîțiva soldați, care 

' se aflau într-un tanc imobili
zat în apropiere, au lansat 
grenade pentru a împrăștia 
mulțimea. Patru budiști, grav 
răniți, au fost ridicați și trans
portați la spital, dar „bariera 
vie“ a rămas neclintită și orice 
încercare de a degaja străzile 
a eșuat.

Această „rezistență pasivă“ 
a budiștilor vechii capitale 
imperiale, care' continuă să 
ceară demisia guvernului, 
menționează corespondenții 
de presă, fac mult mai dificile 
încercările generalului Ky de 
a supraviețui într-un mod 
oarecare actualei crize , politi
ce.

Dialogul 

turco-grec
Joi seara la ambasada Turciei 

din Bruxelles a fost dat publicită
ții un comunicat oficial în care se 
anunță că în zilele de 5 și 9 iunie 
miniștrii de externe turc și grec 
au avut întrevederi în capitala 
Belgiei (unde s-au aflat pentru a 
participa la sesiunea de primăvară 
a Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O.). Potrivit comunicatului 
cei doi miniștri au căzut de acord 
asupra modului de abordare a 
unui „dialog confidențial" în sco
pul „facilitării a unei soluții pozi
tive și concertate în problema ci
priotă", precum și în alte proble
me afectînd relațiile celor două 
țări.

După cum informează agenția 
France Presse, miniștrii au hotărît 
să încredințeze această sarcină ce
lor doi ambasadori care se vor 
întîlni ulterior în capitala unei 
terțe țări.

Gata în orice moment să dea o ripostă hotărîtă agresorilor, unitățile de miliție populară din R. D. Vietnam își 
ridică continuu nivelul pregătirii militare. în fotografie : Un exercițiu al unei subunități de miliție populară 

din Haiphong

Ravagiile 

uraganului

„Alma“
De două zile coastele statelor 

Florida și Kansas sînt bîntuite de 
puternicul uragan ,,Alma“ care a 
provocat pînă acum moartea a 15 
persoane, peste 600 de rliniji și 
pagube materiale care se ciirează 
la milioane de dolari. In statul 
Kansas uraganul a ucis 13 per
soane, 4 500 de locuitori din To- 
peka, capitala statului, au rămas 
fără locuințe, și 65 de persoane 
au iost rănile la Manhattan.

La Chicago (Illinois) mai multe 
case au fost distruse noaptea tre
cută de un alt uragan, arbori, linii 
electrice și o antenă cu o înăl/ime 
de 80 metri fiind doborî te. Furtuni 
ciclonice s-au abătut, de aseme
nea, asupra statelor Texas, Ne- 
braska și Oklahoma. I.

Răsturnînd toate pro
nosticurile, alegerile din 
provincia canadiană 
Quebec au dat cîștig de 
cauză partidului Uniu
nea națională (conserva
tor), consemnînd înfrîn- 
gerea Partidului liberal 
al primului ministru 
Jean Lesage, aflat la 
putere timp de șase ani. 
Din cele 108 mandate 
pentru Adunarea Legi
slativă a provinciei, 55 
au revenit Uniunii na
ționale, 51 liberalilor și 
2 independenților. Deși 
premierul Lesage n-a 
recunoscut încă înfrîn- 
gerea partidului său, se 
pare că instalarea con
servatorilor la putere nu 
mai poate fi evitată. De 
altfel, liderul acestora. 
Daniel Johnson, a și de
clarat că se consideră 
„prim ministru desem
nat de populație“ și că 
se așteaptă să fie invi
tat de guvernatorul pro
vinciei să formeze noul 
cabinet.

Reîntoarcerea conser-

vatorilor (ei au mai fost 
la putere între 1940 și 
I960)' n-a stîrnit ecouri 
favorabile în cercurile 
politice. „Le Monde“ a- 
preciază că victoria U- 
niunii naționale împinge 
Québec-ul „cu șase ani 
îndărăt“, la punctul ter
minus al guvernării lui

străduit să dea o 
nouă înfățișare provin' 
ciei „punînd pe picioa
re" dezvoltarea econo
mică a Québec-ului și 
nedefinind raporturile 
între Ottawa și Québec. 
Ei au recuperat o bună 
parte din impozitele pe 
care pînă atunci le per-

persistă
Comunicatul final publicat 

după reuniunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. nu preci
zează locul desfășurării vii
toarei reuniuni (din decem
brie). Fapt neobișnuit și sem
nificativ. E, aci, o reflectare 
a semnelor de întrebare care 
planează asupra alianței a- 
tlantiee. Căci singurul rezultat 
vizibil al reuniunii de la Bru
xelles, precedată de un volum 
impresionant de consultări și 
contacte intcr-occidentale, 
este aglomerarea unui număr 
considerabil de incertitudini, 

în fond, la Bruxelles n-a pu
tut fi soluționată decît pro
blema transplantării sediilor 
unor organisme militare
N.A.T.O. devenite indezira
bile pe teritoriul francez. în 
ce privește unul din punctele 
nodale de pe agendă, proble
ma negocierilor între Franța 
și „cei 14“ privind consecin
țele retragerii trupelor fran
ceze din R.F.G. de sub co
mandamentul N.A.T.O., acor
dul de compromis a fost con
ceput în termeni foarte gene
rali ; FRANCE PRESSE îl 
caracteriza drept „un acord 
vag“ menit doar să permită 
ca sesiunea „să nu se încheie 
printr-o ruptură“. Din decla
rațiile contradictorii înregis
trate ieri în rîndul diferitelor 
delegații care au participat la 
reuniune se desprinde o una
nimitate de păreri doar într-o 
singură constatare : negocie
rile bilaterale și multilaterale 
prevăzute în comunicatul fi
nal vor fi deosebit de dificile.

într-un prim comentariu pe 
marginea reuniunii ministe
riale, PARIS JOUR remarca : 
„Cele două zile de dezbateri 
de la Bruxelles n-au modifi
cat cu nimic problemele care 
se pun pentru N.A.T.O. și 
nici nu au însemnat vreun 
progres pe calea soluționării 
lor. Discuțiile care au avut 
loc între „cei 14“ și între „cei 
15“, au făcut să apară diver
gențe, care nu se manifestă 
numai între Franța și cei
lalți... Fondul problemei, ră- 
mîne strategia europeană a 
S.U.A., atît cea politică și eco
nomică, cît și cea militară“.

„Fondul problemei“ la care 
se referă cotidianul francez 
constă în ciocnirea dintre
tendințele mereu mai accentu
ate ale țărilor Europei occiden
tale de a se desprinde de sub 
tutela S.U.A. și opoziția mani
festă a Washingtonului față 
de orice măsură care ar afecta 
supremația americană.

într un sens mai larg, este 
vorba însă nu numai de carac
terul perimat al relațiilor din 
cadrul alianței atlantice, ci 
de anacronismul unui meca
nism care, după cum se expri
mă, indulgent, un ziar foarte 
pro-atlantic cum este CORRI- 
ERE DELLA SERRA, „nu este 
bine adaptat pentru destinde
re internațională“.

O serie de acțiuni politice 
ale Franței, Italiei, Danemar
cei, Belgiei și altor țări occi
dentale relevă orientări spre 
dezvoltarea relațiilor între 
state cu sisteme sociale dife
rite. Asemenea tendințe și-au 
găsit reflectarea și în propu
nerea daneză prezentată la 
reuniunea de Ia Bruxelles, 
propunere privind favorizarea 
lărgirii contactelor Est-Vest. 
S-a remarcat reacția negativă 
a S.U.A., și a unora din țările 
N.A.T.O. față de inițiativa da
neză. Dar faptul că tendințele 
spre îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest nu pot fi ignorate 
și-a găsit o expresie în referi
rile pe această temă din co
municatul final.

Cum va evolua N.A.T.O. sub 
presiunea realităților noi, a 
cerințelor tot mai imperioase 
de destindere și cooperare in
ternațională ? Iată o întrebare 
care rămîne deschisă.

EM. RUCĂR

mită „revoluție paș
nică“.

Uniunea națională a 
agitat și de astă dată 
lozincile separatiste (în 
timpul campaniei elec
torale, singur Partidul 
liberal s-a pronunțat 
pentru rămînerea Que- 
bec-ului in actuala Fe-

Surpriza de la Québec
Duplessis, fostul șef al 
lui Daniel Johnson. Du 
plessis crease un regim 
în care tronau „clerica
lismul retrogard, ostili
tatea față de sindicate, 
moralismul ipocrit și co
rupția“ toate acestea pe 
fundalul unei pronunța
te înapoieri economice. 
Potrivit comentatorilor, 
liberalii lui Lesage s-au

cepea capitala federală, 
facilitînd nașterea unei 
vieți sindicale autentice, 
și debarasînd viața po
litică de aspectele ei ul 
traclericale. Locuitorii 
Quebec-ului nu mai ce 
reau o așa-numită inde
pendență ; ei voiau doar 
să fie „stăpîni la ei în 
casă“. Această politică a 
lui Lesage a fost denu-

derație Canadiană). Li
beralii au fost acuzați 
de „laicitate“, „socia
lism“ și „cedare în fața 
anglofonilor“. Aceasta 
le-a adus pierderi de 
voturi mai ales în me
diul rural. Totodată, 
unor dificultăți econo
mice reale (creșterea nu
mărului de șomeri, a 
prețurilor, infiltrarea

puternică a capitalului 
american) conservatorii 
le-a făcut o largă popu
larizare, dublată cu pro
misiuni tentante : lichi
darea șomajului, redu
cerea impozitelor, mă
suri împotriva creșterii 
prețurilor. Și, după cum 
s-a văzut, tactica a dat 
rezultate.

Vor face noii veniți 
tabula rasa din inițiati
vele liberalilor și vor 
guverna à la Duplessis? 
Se pare că, în noile con
diții, nu vor putea să 
procedeze astfel chiar 
dacă ar dori-o. „Ne pla
ce să credem", s-a de
clarat în cercurile poli
tice interesate, că John
son și oamenii săi, luînd 
contact cu realitățile 
conducerii, vor prefera 
sclerozei dezvoltarea ra
țională a unei comuni
tăți viabile. In caz con
trar, se întrevăd „zile 
sumbre" nu numai pen
tru Québec, ci și pentru 
întreaga Canadă.

ION D. GOIA
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