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PEDAGOGIA INDULGENTEI 
NU ÎNTĂREȘTE DISCIPLINA

Marin Bădileanu, de trei 
ori distins cu insigna de 
fruntaș al întrecerii socia
liste, Tănase Boculei și Marin 
Vechiul lucrează în schimbul II. 
Își văd de treabă ca și în res
tul săptăminii. Schimbul II de la 
uzina „Timpuri noi" din Bucu
rești nu reprezintă pentru el de
cît diferențierea în timp, căci 
mu n, nu și-o desfășoară altfel 
ca prima parte a zilei. Am fi 
continuat lista cu tinerii construc
tori, disciplinați, dacă n-am fi 
fost puși în fața unor „cazuri" 
opuse.

...li recunoști după mașinile 
„înghețate". Sînt plimbăreții. 
Cel mai reprezentativ — Radu 
Purcherea, de mai mulți ani ab
solvent al școlii profesionale. I 
se spune „tabachereă liniei". „De 
mult ar fi trebuit să-i desfacem 
contractul de muncă. Ne-am 
gînclit: e tînăr, să-l mai ajutăm"... 
spune inginerul Enache Croito
rii. l-am fotografiat ziua de 
muncă: la ora 16 strungul nu 
funcționa, Purcherea era dus la 
mag&frte să „ciupească" ceva fi

de 6. Nu-i tre-

pentru ceea ce avea de execu
tat în ziua aceea. Supărat că nu 
i s-au dat, se-ntoarce la mașină. 
O să se apuce de lucru, ne spu
nem, dar cînd întoarcem privi
rea îl vedem plimhîndu-se prin 
secție, apoi stînd de vorbă la 
alte mașini, cu Matache, cu 
Subțirică și alții. Intr-un singur 
loc îl găsești cu consecvență : pe 
panoul celor care absentează ne
motivat. După mai puțin de 4 
ore dispare definitiv. In urma sa 
a rămas o mașină desfăcută, fără 
rotor și nici o piesă lucrată.

Discuția cu maistrul principal 
Eugen Nițu pornește de la acest 
caz. Aflăm astfel că o parte din 
tineri pierd în medie zilnic cu 
plimbările și discuțiile cite 2 ore. 
Trebuie să stai mereu lîngă ei. 
deși sarcina nu este aceea de- 
păzitor, ci de organizator".

Relatarea maistrului se con
firmă sub ochii noștri. Plimbă
rile de agrement ale tinerilor 
Gheorglie Matache, Gheorghe 
Ghenea stingheresc desfășurarea 
normală a procesului de produc
ție. Risipitorii timpului de lucru 
nu-și fac probleme.

Am făcut o succintă compara

ție : muncitorii sîrguincioși cîș- 
tigă peste 1 500 lei. Cît ridică 
lunar tinerii care se plimbă ? In 
ianuarie, de pildă, Matache a în
casat 579 lei, Victor Buligan — 
548.

Cîteva seri mai înainte, în ju
rul orei 20,30 portarul a surprins 
sărind gardul uzinei un om. L-a 
somat și acesta n-a avut înco
tro. Era strungarul Constantin 
Nițoi. A doua zi, a fost prins 
un alt tînăr încercînd aceeași 
escaladare: Gheorghe Turnăvitu. 
lntr-altă seară Nițoi, Ghenea și 
alți doi tineri au fost surprinși 
jucînd poker. O adevărată „gamă" 
de preocupări neproductive în 
timpul programului. Surprinde 
faptul că parte din ei au 19 ani 

tși nici o meserie, Ce-au fă- 
cut oare pînă acum ? Con
stantin Nițoi a urmat un 
an la Școala profesională 
„Vulcan". A plecat pentru că...

„nu mi-a plăcut meseria" ; 6 
luni a fost șlefuitor la INOX, 3 
săptămîni presator la U.C.R., a- 
cum a venit să se califice la lo
cul de muncă; Ghenea Gheor
ghe „a făcut de toate" (expre
sia îi aparține). Despre timpul 
pe care-l pierde are o concepție 
cu totul aparte. „Dacă aș sta 
8 ore la strung mi s-ar face le
hamite de meserie". Am ales 
două exemple întrucît biografia 
acestor tineri se-ntîlnește într-un 
loc comun: viziunea răsturnată 
asupra locului muncii în viața 
lor. Ei se aseamănă și din alte 
puncte de vedere. Ambii locuiesc 
în familie, la București, găsind 
nici foarte multă „înțelegere". 
Tatăl lui Ghenea este mecanic, 
al lui Nițoi șef. al unui depozit. 
Mama lui Purcherea este... edu-

L. POPESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

0 NOUĂ UNITATE 
INDUSTRIALĂ

La Ulmeni, în județul Mara
mureș, a luat ființă o nouă u- 
nitate a industriei materialelor 
de construcții. Este vorba de 
întreprinderea de prefabricate 
din beton care încă în acest an 
va livra șantierelor din județ 
prefabricate în valoare de peste 
20 milioane lei. Prin lucrările de 
extindere ce urmează a se exe
cuta aici în următorii doi ani. 
capacitatea de producție a în
treprinderii de prefabricate se va 
dubla.

„A ASCULT A“ 
„A ÎNVÂȚA“ ȘI 
„A FI TU ÎNSUȚI“
Oricît de dragi ne-ar fi, copiii 

ți tinerii nu sînt — din fericire 
— nici îngeri, nici spiriduși. Ei 
sînt ființe vii, cu propria lor 
structură, cu propria lor capa
citate de înțelegere, cu propri
ile lor năzuințe. In măsura în 
care ne sînt dragi, fie pentru 
că sînt ai noștri, fie pentru că 
sînt ai poporului nostru, trebuie 
să ne preocupăm permanent și 
clarvăzător de formarea lor și, 
totodată, de asigurarea rostului 
lor în lume și de bucuria lor de 
a trăi în viață.

Să analizăm o clipă cele trei 
trepte ce duc la realizarea a- 
cestei ținte finale.

Experiența părinților trebuie 
transmisă noilor generații, mă
car pentru a le feri de greșelile 
dureroase. Supărător e însă fap
tul că adeseori „ascultarea" co
piilor se comunică mai ales 
printr-o serie de opreliști : nu 
fă asta, nu pune mîna, nu fuma 
etc. La cea mai fragedă vîrstă, 
dorința de a-i păzi pe copii nu 
poate evident evita o astfel de 
formă educativă. Părinții sînt 
însă mai puțin atenți la nece
sitatea, simțită de cei mai mulți 
copii, a unei explicații raționale. 
„De ce“, „cum", sînt cele mai 
frecvente întrebări și ele rămîn 
adesea fără răspunsuri. Din 
oboseală, uneori — de ce n-am 
spune-o ? — din ignoranță, răs
punsurile sînt incomplete, su
perficiale, dacă nu chiar ana
poda. E greu să reziști atacuri
lor atîtor întrebări, dar se 
pierde în acest fel cel dintîi 
prilej al unui contact mai strîns 
și mai eficace -cu noua genera
ție.

Mai greu este cazul nefericit 
al acelor părinți, care sfătuiesc 
sau impun copiilor un anumit 
lucru, pe care ei cei dintîi îl 
calcă fără nici o remușcare. 
Exemplele abundă și ar fi inu
til să ne oprim asupra lor. 
Copiii încep astfel să-și dea 
seama de inconsecvențele părin
ților și nu pot fi acuzați dacă

acad.
Em. Condurachi

încrederea în „sfaturile" lor va 
slăbi.

Marea problemă a „ascultării" 
este precedată deci de aceea a 
încrederii în valoarea judecății 
părinților. Literatura, ca și 
viața, sînt pline de exemple, 
adeseori dramatice, de neîncre
dere a copiilor în judecata pă
rinților. Afecțiunea ce îi leagă pe 
unii de alții, fără să dispară, 
slăbește nu o dată din această 
cauză.

Grav este și cazul D-lui Goe. 
Eroul schițelor lui Caragiale 
continuă să trăiască încă prin
tre noi. El și-a schimbat haina, 
dar nu și năravul. Nu o dată u- 
nii directori de școli medii se 
plîng de tinerele odrasle ale u- 
nor oameni prea ocupați și prea 
încrezători în virtuțile înnăscu
te ale copiilor lor. „Un anumit 
mod de a fi tratați în familie, de 
obicei caracterizat prin supra
abundenta îndeplinire a tutu
ror dorințelor, ne spunea unul 
dintre acești profesori și direc
tori de liceu, deschide calea tu
turor excentricităților și false
lor ierarhii".

Din fericire, marea majoritate 
a copiilor noștri cresc în con
diții sănătoase, încît problema 
„ascultării" și învățăturii se 
pune în condițiile sale com
plexe, dar normale. înainte de 
toate, exemplul personal al pă
rinților și al profesorilor consti
tuie cheia respectului celor ti
neri pentru a înțelege și urma 
toate sfaturile bune.

Dincolo de acest respect și de 
această încredere, fie ele 
cît de justificate, inter
vine însă un fapt, pe 
care puțini părinți pot sau 
sînt dispuși să-1 înțeleagă. Lu
crurile nu stau pe loc în lume. 
Trebuie repetat adevărul, deve
nit banal, că în sec. XX multe 
lucruri s-au transformat uluitor

Victorie t Am terminat însămînțările la culturile din prima urgență

ÎN LOCUL EXPLICAȚIILOR Șl JUSTIFICĂRILOR

CONSUMATO
Rll AȘTEAPTĂ
LEGUM ELE

• ECOURI •

Apariția trufanda
lelor anunță că pri
mele confruntări ale 
legumicultorilor cu 
cei cărora li se adre
sează produsele mun
cii lor, consumatorii, 
au început. Gospo
dinele apelează tot 
mai mult la ofertele 
pieții pe care o vor 
cît mai bogată.

Ce oferă furnizorii 
pentru piețele muni
cipiilor București și 
Galați ?

Consumatorii, cum 
e și firesc, așteaptă

legume în cantități 
îndestulătoare și sor
timente variate. Fur
nizorii, după un 
vechi obicei, oferă... 
justificări.

— Pentru culturi
le legumicole din 
prima urgență — ne 
spunea inginerul 
Stoian Spiridon, de 
la Direcția agricolă 
a Județului Ilfov — 
treburile merg, 
general (rețineți cu- 
vîntul salvator, 
general) bine.

în

în

Aceleași asigurări 
(dar care, confrunta
te cu ce e „scris" în 
cîmp, se dovedesc 
rotunjite în birouri) 
ni se dau și la U- 
niunea județeană a 
cooperativelor agri
cole de către tovară
șul inginer Alexan
dru Negrea, vice
președinte cu pro
bleme de producție:

N. COȘOVEANU
V. MOINEAGU

(Continuare în pag. a 111-a)

„PROCESUL UNUI
ROMAN SENTIMENTAL"

La redacție au sosit numeroase scrisori pe marginea an
chetei „PROCESUL UNUI ROMAN SENTIMENTAL" pu
blicată la începutul acestei luni în ziarul nostru. Faptele re
probabile ale eroilor acestui „roman sentimental" au stîrnit 
reacții de dezaprobare unanimă în rîndul cititorilor, care, 
prin cuvinte, uneori dure, izvorîte din indignarea lor sinceră 
condamnă cinismul in dragoste, nerespectarea purității senti
mentelor, transformarea lor în marfă, nesocotirea obligațiilor 
sociale și morale proprii relațiilor pe care Ie cultivă societatea 
noastră.

„Consider faptele celor doi 
«eroi» ca fiind foarte grave și 
ireparabile, acte de încălcare a 
moralei noastre socialiste ■— ne 
scrie cititoarea SILAGHI PAULA 
din satul Dermișoara, Județul

Bihor. Dacă ar mai fi avut o fă- 
rîmă de conștiință, un moment de 
luciditate, dacă s-ar fi gîndit o 
singură clipă la greutatea răs
punderii sporită nemăsurat de 
existența celor trei copii și a

soției sale cu care a convie
țuit peste 20 ani nu s-ar 
fi aruncat în viitoarea „adevă
ratei iubiri" sau ar fi renunțat 
pe parcurs, înțelegîndu-și cum
plita greșeală. Cît privește pe 
„eroină" mă întreb cum a ac
ceptat ea oare „iubirea" unui băr
bat care, tată a trei copii, și-a 
uitat îndatoririle pe care le in
cumbă căsătoria ? Sînt cu atît 
mai indignată cu cît tînăra este 
de vîrstă mea, vîrstă la care ma
joritatea covîrșitoare a tinerilor 
muncesc cu abnegație, conștienți 
de misiunea pe care o au în de-

săvîrșirea construirii societății noi, 
socialiste".

„Sînt și eu mamă a doi copii, 
ne scrie GICA BOGZA din Sighi
șoara, și sînt convinsă că o fe
meie, indiferent de vîrstă, dacă 
are în ea un dram de omenie, 
dacă se respectă și-i respectă pe 
cei din jur nu poate ajunge la 
asemenea fapte josnice. Aseme
nea indivizi care nu au nimic 
comun cu demnitatea și respon
sabilitatea omului merită opro
biul nostru și pedeapsa exempla
ră".

O parte din cititori au „re
constituit" procesul pentru a-i 
pătrunde „ascunzișurile", a-i des
coperii „circumstanțele". Nu exis
tă „circumstanțe" scriu ei, orice 
toleranță nu face decît să ne 
condamne la complicitate, indife
rent în care formă s-ar manifesta 
ea.

.AdoleAenfă sectia cazangerie a Uzinei „Grivița Roșie" tînărul Gheorghe Paras- 
cazangiu. Și iată că acum, după absolvirea școlii profesionale 

l-am intilnit pe tmarul Paraschw la locul de muncă — cazangeria uzinei pe care tînărul a vizi- 
ză m.mn- a ^i^ ’>sexcr'tarul V-T‘C- ““ Pentru el numai cuvinte de laudă Deși lucrea- 

noua muncitor se achită conștiincios de sarcini și este dornic să acu-
■ ---------------- Foto și text: O. PLECANmuleze cît mai multe cunoștințe profesionale.

Destinul cintecului de masă

S p
< ancheta'
(NOASTRĂ )

Nu este de conceput cum un 
om de 48 ani își dărîmă căminul, 
își părăsește soția și trei copii 
pentru că acum și-a găsit „feri
cirea". Oare Maria G. s-a întrebat 
ce mănîncă femeia părăsită și cei 
trei copii cînd ea „păpa biscuiți 
cu unt și cu miere" ? Cum poate 
visa o femeie la fericirea copilului 
ei („pe care îl vor avea după ce 
se vor căsători") fără să se gîn- 
dească la cei trei copii abando
nați iresponsabil de Ion U. ? Și 
încă o nedumerire : ce fel de 
educație a primit acasă Maria G ? 
Ce fel de mamă este aceea care 
își logodește fiica cu un om în
surat ?“

„Față de cei doi eroi nu poți 
avea, oricît te-ai strădui să-i în
țelegi, decît o totală și profundă 
dezaprobare, ne scrie elevul LE- 
ONTE VASILE din Galați. In 
numele cărei morale, căror senti
mente a căutat Maria G. să a- 
jungă fericită ? Drama soției lui 
Ion U. poate avea un echivalent

(Continuare în pag. a Il-a)

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

i r i t u 1
secolului

Lucian Grigorovici
Creația muzicală presupune, în 

general, cîteva coordonate ele
mentare — de la conținutul emo
țional și rafinamentul elaborării 
structurale, pînă la varietatea de 
stiluri și genuri. In cazul cinte
cului de masă, se mai adaugă, 
după părerea mea, o condiție e- 
sențială (larga accesibilitate) pre
cum și o menire (capacitatea de a 
mobiliza) ; sînt, în fond, treptele 
calitative ,care duc — în sensul cel 
mai uman cu putință — la îndră- 
girea acestuia. De aceea, a vorbi 
despre cînteoul de masă înseamnă 
a pomi de la un orizont vast de 
înțelegere, implicînd (fapt para
doxal, poate) cîteva noțiuni foar
te precise.

în primul rînd, cîntecul de 
masă nu este o apariție a seco
lului nostru; el există de cînd 
există mase de oameni cu aspi
rații și revendicări, cu bucurii și 
necazuri, cu izbînzi și înfrîngeri. 
Să pornim de . la înțelegerea că 
muzica însăși este un fenomen de 
masă, și să restrîngem treptat 
sfera națională pînă la specificul 
care ne interesează în această 
dezbatere.

Cu spiritul său pătrunzător, 
Engels deslușise unele trăsături 
semnificative în muzica lui J.S. 
Bach, atunci cînd considera co
ralul protestant drept marseilleză 
a revoltelor țărănești din Ger
mania renascentistă. In acest 
sens, gîndul ne poate purta îna
poi la odele unui Pindar, de pildă, 
la cîntecele jocurilor olimpice ale 
Eladei, cînd războaiele — con
trar dictonului — trebuiau să

amuțească în fața muzei. Sau și 
înainte, la tot ce reprezintă „cân
tare" de largă accesibilitate, în- 
cepînd cu tropii și secvențele 
miselor din epoca Renașterii 
(care apropie atît de mult cîntul 
gregorian de popor) pînă la ariile 
din „Nabucodonosor" sau „Lom- 
barzii". Fără s-o mărturisească, 
marea creație cultă includea ceea 
ce numim — într-un prim sens, 
mai larg — cîntecul de masă.

Evoluția societății cunoaște 
imensa creștere a conștiinței co
lective ; acolo unde alte genuri 
muzicale coinciseseră (și nu în- 
tîmplător 1) cu anumite rezonanțe 
profund umane — aspirații înă
bușite, revărsări protestatare, li
rismul trist al resemnărilor — 
creatorul de artă este acuma 
chemat să intervină precis și cu 
conștientă răspundere în această 
frămîntare care, de la stadiul pur 
uman al nedefinitului, trece în 
cîmpul larg și bine definit al fe
nomenologiei sociale. Este 
de înflorire a veritabilelor 
seilleze", multe și pentru 
mulți, mai reușite sau mai , _
reușite ca realizare pur muzicală 
— însă de o incontestabilă și 
binevenită vigoare. Este treapta 
la care calitatea pare că cedează 
deseori în fața scopului imediat, 
a ușurinței necesare de răspîn- 
dire, chiar și a unei simplități 
greșit înțelese. Dar cît de impre
sionantă este noblețea acestei 
efervescențe, a cărei esență aco-

epoca 
„mar- 
foarte 
puțin

(Continuare în pag. a IlI-a)

de repede. Atît de repede încît. 
cu foarte rare excepții, oamenii 
nu pot aprecia decît foarte a- 
proximativ ce schimbări se 
produc în mintea șl în 
concepția generațiilor tine
re despre lume și via
ță. Apare deci între cele 
două generații, fără voia nimă
nui, un decalaj psihologic, în 
care „ascultarea" își găsește tot 
mai puțin loc. Greșesc părinții, 
greșesc ți profesorii ce nu țin 
seama de acest fenomen inevi
tabil. în anumite cazuri, acest 
decalaj psihologic, accentuat de 
toate năzuințele neîndeplinite, 
de toate lipsurile reale sau ima
ginare de care suferă tinerii, 
poate lua chiar anumite propor
ții. Climatul muncii proprii so
cietății socialiste, grija pentru 
pregătirea noilor generații ți a 
locului lor de muncă limitează, 
în rîndurile tineretului nostru, 
proporțiile acestui decalaj, ce a 
luat în țările capitaliste un ca
racter de-a dreptul dramatic. 
Taxele prohibitive la școlile 
mai înalte, lipsa de perspectivă, 
șomajul tineretului de toate 
vîrstele și de toate gradele din 
aceste țări, explică în bună 
măsură apariția tuturor acelor 
grupe de tineri cu părul nețesă
lat și barba neîngrijită, grupuri 
a căror trăsătură comună o 
constituie negarea anarhică a 
tuturor regulilor sociale.

în limitele evoluției grăbite a 
societății, există deci în chip fi
resc un decalaj între generații 
și el se traduce uneori printr-un 
non-conformism. A-i înțelege 
cauzele, a nu-i nega a priori 
orice justificare, iată prima cale 
a restabilirii echilibrului între 
experiența, devenită uneori ru
tină, a generației ajunsă la ma
turitate și elanul, uneori exce
siv, și non-conformismul, uneori 
de paradă, ale noilor generații. 
Acestea sî~t limitele „ascultă
rii" ce nu trebuie să devină 
niciodată conformism, dacă nu 
vrem să ucidem germenul cel 
mai bun, propriu tinereții, ger
menul elanului, al dăruirii de 
sine, al sentimentului de drep
tate, adeseori slăbit în viața de 
toate zilele a celor mai vîrst- 
nici.

Am stăruit poate prea mult 
asupra primului capitol -r „a 
asculta" — lășînd un loc poate 
prea mic celui de al doilea ter
men al ecuației noastre: „a în
văța". Departe de a fi ușoară, 
această a doua problemă are to
tuși căi mai sigure de rezolva
re. Și aici trebuie însă să subli
niem un fapt: copiii și tinerii își 
dau mai multă osteneală să în
vețe dș, ,1a apei profesori care 
dau dovadă de ințeres nu numai 
pentru disciplina lor, dar și de 
înțelegere și simpatie omenească 
pentru elevii lor. Cele două 
componente ale artei de a fi 
profesor — și de a obține deci 
rezultate bune în această com
plexă problemă a transmiterii 
și asimilării cunoștințelor — au 
fost adeseori puse în lumină, ca 
să mai fie nevoie de a stărui 
și de astă dată asupra lor. Cel

(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMĂVARA 

NU ARE 
APROBARE!

Un lucru e cert: calen
darul arată că ne aflăm în 
ziua de 29 martie, ghioceii 
au apărut, au și dispărut, 
în pădure, viorelele, brîndu- 
șele, violetele și-au deschis 
petalele, mai mult chiar, 
soarele dogorește din plin. 
Deci, în concluzie, a sosit 
primăvara. De unde a ve
nit, nu știu, de pe deal 
(vezi Topîrceanu), din luncă 
(vezi Alecsandri), dar e pre
zentă printre noi cu soare, 
flori și zumzet de albine. 
Și totuși, primăvara, primă
vara pe care o așteptam de 
la sfîrșitul toamnei trecute, 
nu are aprobare. Căci, ve
deți dumneavoastră, chiar 
și frumoasa primăvară ca 
să fie printre noi are ne
voie de o hîrtie cu o pa
rafă, cu o semnătură a nu 
știu cărui director care nu 
s-a trezit încă din molco
mele zile de iarnă.

Era o duminică cu atîta 
soare de nu încăpea în pă
durea înmugurită de la 
Pustnicul. După o plimbare 
de neuitat, un suc, o bere 
și de ce nu și o friptură ar 
fi fost bine venite. Dar 
restaurantul e închis. Era 
însă deschis un fel de bufet 
(să-i zicem mai bine o jal
nică „bombă") unde nu pu
teai nici să-ți dai sufletul 
dar să ți-1 tragi. Aici, în 15 
minute un biet ospătar, a- 
bia a reușit să cîntărească 
200 g șuncă (altceva nici 
nu era). Avea însă un ar
gument : „Ce vreți, tova
răși, sînt și eu un biet su
flet !“ L-am întrebat pe el 
de ce nu e deschis restau
rantul din pădure. „Dar ce 
credeți dumneavoastră că 
se poate deschide așa... ori
cum..." Avea dreptate. 
Dacă nu există hîrtia, sfînta 
circulară, semnată de di
rectorul T.A.P.L.-ului nu se 
poate.

Să nu mai vorbim că la 
ora actuală în București 
s-au deschis doar cîteva 
grădini de vară. Motivul e

GH. NEAGU 
(Continuare în pag. a IlI-a)



0 PROBLEMĂ DE STUDIU ÎN ACTUALITATE
Impulsionind larg toate laturile vieții social-economtce a țării, 

■sua ujpărțirc auministrgtivă ridica sarcini însemnate și în 
fața învățămîntului de toate gradele. Paralel cu îndeplinirea pri
mei tor obligații — îmbunătățirea controlului șl îndrumării ac
tivității de instruire și educare a elevilor — ar fi oportun ca ins
pectoratele școlare să întreprindă un studiu profund, operativ 
asupra corespondenței dintre actuala rețea școlară și nevoia dc 
cadre în perspectiva pe care o deschide dezvoltarea economică, 
socială și culturală a județului respectiv. Socotind că problema 
prezintă un mare interec pentru tineri, am anticipat-o, solici
tând tovarășei RADA MOCANU, inspector generai al Inspecto
ratului școlar al județului Ilfov, să ne răspundă la cîteva între
bări privind posibilitățile pe care Ie au în prezent tinerii locui
tori ai județului Ilfov și pe care le vor avea în viitorul apropiat 
de a se pregăti prin școală, în profesiile pentru care au înclina
ții, care au sau vor avea o mare pondere in viața economică a 
județului $1 a țării.

— Chiar și In prezent, tinerii 
din județul nostru au posibili
tatea să aleagă între o gamă 
largă de profesiuni aflate în no
menclatorul școlilor răspîndite 
pe întreg cuprinsul județului. 
Iar alegerea se poate face nu 
numai în funcție de propriile 
preferințe, ci și de particulari
tățile și tradițiile locului natal, 
de perspectivele de dezvoltare 
a județului. Pe teritoriul jude; 
țului funcționează 877 unități 
școlare dispuse în 500 de loca
lități...

— Dar dacă scădem unitățile 
preșcolare, școlile generale...

— Chiar și în acest caz ade
vărul exprimat înainte rămlnc 
valabil: 39 de unități, licee te
oretica, licee de specialitate 
școli profesionale, școli tehnice 
— stau la dispoziția absolven
ților școlilor generale. Cît pri
vește meseriile : în școlile amin
tite pot fi însușite profesiuni de 
constructor — cu toate ramifi
cațiile acesteia — de mecanic 
agricol, constructor naval, di
ferite specialități în domeniul 
economic și pentru industria 
alimentară, în domeniul silvic 
și forestier. Toate aceste școli 
pot cuprinde în prezent, peste 
30 000 elevi. După cum vedeți, 
fără a părăsi „granițele" jude
țului, tinerii noștri șe pot pre
găti într-un număr mare de 
profesiuni, destul de variate. 
Firește că profilul 
amintite reflectă, ca 
oglindă, specificul

școlilor
_______ ______ într-o
ZL.-Î——1' județului : 
aproape întreaga sa suprafață 
bună pentru agricultură, și, 
de.-l, numeroase ferme de stat, 
stațiuni de mașini și tractoare, 
cooperative agricole, șantiere 
de hidroameliorații, desecări și 
îndiguiri în Lunca Dunării. în-

„Procesul unui 
roman sentimental"

(Urmare din pag. I) 

material ? Maria G. știa că „Ne- 
lucul ei" este tată a trei copii, 
pe unul l-a meditat; de cîtă lipsă 
de omenie a dat dovadă acțio- 
nînd hoțește, așa cum a făcut-o ? 
Și un mare semn de întrebare : 
cum de au rămas inactivi cei care 
cunoșteau acest trist „roman sen
timental" al Măriei G. — cole
gele

Inginerul NICOLAE POPA de 
la Uzina Mecanică Plopeni-Plo- 
iești: „Sînt profund indignat de 
„istoria" îndrăgostiților din „ro
manul sentimental" dezbătut în 
cadrul unui „proces" în paginile 
ziarului „Scînteia tineretului". 
Este incalificabilă fapta săvîrșită 
dc „tardivul" Ion U. și „inocenta" 
Maria G. Nimeni nu se opune 
dragostei. Dar fiecare dintre noi 
știm ci adevărata dragoste tre
buie să aibă o temelie solidă 
care să iradieze adevărata fla
cără vie. In momentul în care 
iubirea e mistificată, „fericirea" 
(termenul nu trebuie folosit în 
asemenea cazuri pentru că nu 
poate fi adăugat unor ase
menea indivizi și fapte), clădin- 
du-se pe drame familiare, tind 
interesul material apare ca leit
motiv, avem certitudinea că e 
vorba de ceva murdar, josnic și, 
în consecință intolerabil. Tocmai 
de aceea mă surprind indiferența, 
indulgența tovarășilor de muncă 
și a colegilor „piritei". Aceasta 
nu mai era o problemă personală 
ci una a întregului colectiv unde 
își desfășurau activitatea cei doi. 
Lipsit de scrupule, Ion U. și-a 
distrus propria-i familie. Dar da
toria sa față de familie este inco
mensurabilă șl chipul brăzdat de 
umilință și neajunsuri al soției 
acuză. A nu cumpăra nimic cinci 
ani de zile soției cu care ai îm
părțit atîta timp griji și bucurii, 
a plăti o sumă meschin de ne
însemnată pentru cei trei copii c 
dincolo de orice limită omenea
scă". Concepția lui Ion U. este 
străină crezului nostru de viață.

REȚEAUA

JUDEȚULUI
treprinderi industriale de in
teres local și republican. O ase
menea corespondență, între re
țeaua școlară și profilul jude
țului, rezolvă și o altă problemă 
de care tinerii sînt direct inte
resați : la absolvire ei au locu
rile de muncă asigurate chiar 
în localitățile natale ori în apro
pierea lor, ceea ce nu este lip
sit de însemnătate. Și, aș mai 
adăuga că toate aceste școli be
neficiază de un corp profesoral 
calificat și cu o bună pregătire 
de specialitate, de o dotare ma
terială corespunzătoare, de con
diții pentru efectuarea practi
cii...— Unde vă pregătiți specia
liștii pentru nevoile învățămsn- 
tr'-i. ale celorlalte instituții 
culturale 7

— în această direcție sîirtem, 
într-adevăr, la ora actuală oa-

Iubirea — marfă nu există afară 
doar dacă se găsește cineva s-o 
inventeze. „Cuvintele sînt prea 
sărace pentru a exprima cu ade
vărat ce simt eu..." — spune el. 
Intr-adevăr, cuvintele sînt prea 
sărace nu pentru ce simte el ci 
pentru a califica noi „isprava" 
pe care a comis-o."

„Este incredibilă această „po
veste", își începe scrisoarea lăcă
tușul TOMA TOADER de la 
Fabrica de antibiotice din Iași.

In numele „iubirii" el a băgat 
mina adine în banii statului din 
care i-a cumpărat micuței Piși ci
reșe și zmeură fără a se gîndi la 
copiii săi, Ia strîmtoarea la care 
sînt obligați de galanteriile sale 
de june-prim întîrziat. Citind 
scrisorile lor amoroase m-a cu
prins un sentiment de dispreț nu 
numai față de ei dar și față de 
mama Măriei G. care plînge de 
emoția verighetelor, acceptînd 
să-și logodească odorul de 22 
ani cu un bărbat de 48 ani. 
tată a trei copii știind că „nici 
măcar" nu este divorțat" I

Cititorul AUREL ROGOJAN 
din București definind portretul 
moral al celor doi „îndrăgostiți" 
subliniază : Declarația Măriei G., 
declarație răsturnată de conți
nutul scrisorilor sale către Ion U. 
dă măsura „purității" iubirii sale, 
neamestecului ei în familia lui 
Ion U., așa cum susține, ipocrit, 
a iresponsabilității sale sociale. 
Ion U. prin nesăbuifa-i purtare a 
atentat la legile societății noastre, 
însușindu-și bunuri care nu-i a- 
parțineau și a atentat a doua oară, 
la moralitatea societății noastre 
prin incalificabila aventură amo
roasă care a frustrat trei copii de 
oblăduirea tatălui, a stricat bu
sola unei familii".

Abdicînd de la principiile mo
rale elementare care definesc 
omul, „eroii" romanului sentimen
tal au trezit în rîndul tinerilor ci
titori o reacție vie de dezapro
bare, în numele unor principii 
etice care stau la baza adevă
ratei iubiri. 

recum descoperit!. Pentru ne
voile fostei regiuni funcționa un 
liceu pedagogic la Turnu Mă
gurele. Probabil că încă o pe
rioadă de timp vom primi caure 
didactice din școlile pedago
gice apropiate la care, de alt
fel, și învață tineri din județ. 
Dar, țininâ seama de sporul 
populației în anii următori, de 
eventualitatea școlarizării co
piilor de. la 6 ani, de creșterea 
numărului unităților preșcolare, 
atît cele de pe lingă întreprin
deri cît și altele sezoniere, 
pe lîngă cooperativele agricole 
de producție, avem nevoie de 

o scoală special profilată pen
tru pregătirea educatorilor și 
învățătorilor necesari județu
lui. Am întreprins în acest sens 
un studiu pe care îl vom supu
ne Ministerului Invățămîntu- 
lui...

— Cu acest răspuns intrăm, 
de fapt, în capitolul „Perspec
tive". Pentru că, deși apreciați 
că în prezent rețeaua școlară 
a județului oferă tineretului 
largi posibilități de forma
re nrofesională, veți fi de 
acord că alta vă va fi pă
rerea peste 2—3 ani, poa
te chiar mai nuțin, tinînd 
seama de ritmul de dezvoltare a 
tării, de adevărul că învătămîn- 
tnl trebuie să pregătească AS
TĂZI generațiile de muncitori 
de MÎINE.

— înfătișînd tabloul actual al 
unităților școlare existente pe 
raza județului nu l-am socotit 
nicidecum valabil a fi păstrat, 
în aceleași rame, și în viitor. 
Vă pot însă vorbi cu certitudine 
numai de modificările rețelei 
școlare care vor avea loc în ur
mătorii doi ani, respectiv nu 
modificări, ci adăugiri și per-

In seminar se „scrie" prefața sesiunii de examene.

PEDAGOGIA INDULGENȚEI
(Urmare din pag. I) 

cotoare (?!?!) Băieții nu-și bat 
capul, de ce să se ostenească, 
să-ți „rupă oasele" muncind ?

Credem că o parte din vină 
trebuie căutată aici, in felul în 
care unit părinți înțeleg să urmă
rească activitatea în producție a 
fiilor lor. Pentru că ce i-ar îm
piedica să intervină atunci cînd 
aceștia vin cu un salariu care 
nu reflectă calificarea sau pu
terea lor de muncă, cînd află 
că au intrat intr-un anturaj ne
sănătos ? Pe acest fond al dra
gostei excesive, se nasc uneori 
fapte, atitudini reprobabile.

Uzina a intervenit deseori, a 
organizat adunări la care au fost 
invitați părinții, s-au făcut vi
zite acasă. Multe au dat rezul
tate care le recomandă a fi a- 

fecțlonărt, făcîni mențiunea efi 
ne propunem un studiu atent care 
să ne sugereze, cum să corelăm 
cît mai perfect cu putință re
țeaua școlară cu nevoile de mo
ment și de perspectivă ale dez
voltării generale. Așadar, în 
ideea că ni se va aproba înfiin
țarea unui liceu pedagogic, pe 
care l-am prevăzut la Buftea, 
localitate cu tradiție în această 
direcție (pînă acum 4 ani 
a funcționat aici o școa
lă pedagogică) în anul ur
mător vom construi aici 
un internat cu 184 de locuri. 
De asemenea, ținînd seama de 
intensitatea electrificării ju
dețului, de mecanizarea pe baza 
electrificării a numeroase pro
cese din producția agricolă și 
Industrială se propune crearea 
unui liceu de specialitate cu 
profil energetic tot la Buftea ; 
în acești ani se vor construi o 
filatură la Oltenița și alte în
treprinderi la Urziceni și Giur
giu, deci școlile profesionale 
din localitățile citate vor pre
găti muncitori și pentru aces
te întreprinderi. în anii 
1969—1970 se vor mai con
strui : noi localuri pentru 
Liceul din Bolintin, Liceul 
economic din Giurgiu, Liceul 
din Fierbinți-tîrg și Liceul din 
Urziceni ; internate, săli de gim
nastică, noi săli de clasă pentru 
unele școli generale, moderni
zarea Liceului nr. 1 din Giur
giu fac parte, de asemenea, din 
proiectele noastre pentru viito
rii doi ani. în prezent, revizu
im — în lumina perspectivei 
introducerii învățămîntului o- 
bligatoriu de 10 ani — proiec
tele a numeroase școli propuse 
a fi construite prin contribu
ția voluntară a cetățenilor în 
sate și comune. Chiar și reali
zarea acestor proiecte mai apro
piate vorbesc despre preocupa
rea de a tine pasul cu dezvol
tarea generală a județului, de 
a oferi tinerilor posibilitatea ca
lificării în ramurile economice 
nou apărute sau care urmează 
să apară în această parte a tă
rii. Firește, nu ne vom opri 
aici.

★
Rezultă și din această convor

bire că dacă noua împărțire te
ritorială a asigurat, pentru mo
ment, o rețea școlară echili
brată, aceasta nu trebuie abso
lutizată. ci tratată ca o formă 
perfectibilă continuu în raport 
cu progresul societății noastre, 
Totul este ca studiile, între
prinse din timp și avînd un 
larg orizont, să se finalizeze 
prin crearea unor unități șco
lare moderne nu numai sub ra
portul dotării lor, ci mai ales 
al profesiunilor de mare pers
pectivă — în județul respectiv 
și în ansamblul țării — care 
atrag ca un magnet tineretul.

Convorbire realizată de 
MARIETA VIDRAȘCU

plicate în continuare. Dar oare 
n-ar trebui și inversat raportul: 
părinții să ceară sprijinul uzinei, 
să-și facă un obicei din a se in
teresa de rezultatele în produc
ție, de comportarea fiilor lor la 
locul de muncă ?

— După mine, ne spune to
varășul Enache, inginer în ca
drul secției, secretarul sau un 
alt membru al comitetului U.T.C. 
ar trebui să se consulte în per
manență cu noi, să stabilim de 
comun acord măsuri pentru cei 
ce absentează, nu îngrijesc ma
șinile sau sculele. Ar fi intere
sant și util ca organizația U.T.C. 
să analizeze de ce unii tineri cîș- 
tigă puțin. Acum doi ani s-a 
organizat o ședință care ne-a pus 
în fața unor concluzii utile.

Desprindem din discuție un 
lucru principal: posibilități la

Azi, la Teatrul „Barbu Delavrancea", premiera unei comedii 
polițiste : „Cine l-a uas pe Carol al Vl-lea" de Dominique Nohain, 

în regia lui Dimitrie Dunea
Foto : SORIN DAN

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru cei mici : 

„AB.C. — De ce ? -— Curcu
beul rîurilor" Filmul de dese
ne animate „Aventurile lui 
Joe“ (III) ; 18,00 — Stadion
— emisiune de actualitate
sportivă ; 18,20 — Buletinul 
circulației rutiere; 18,30 — 
Curs de limba rusă — lecția 
a 9-a ; 19,00 — TV pentru 
școlari : Antologie școlară : 
Petre Ispirejcu; 19,30 —
Telejurnalul de seară ; 20,00
— Studioul muzical. Cultura 
muzicală de-a lungul timpu
lui ; 20,30 — Ecran literar. ; 
20,50 Film documentar ; 21,00
— Reflector ; 21,15 — Film
artistic : „Automobilul dom
nului institutor" ; 22,45 —
Telejurnalul de noapte.

îndemîna organizației U.T.C. sînt 
dar nu se intervine consecvent în 
frînarea unor asemenea manifes
tări prezente la tineri. Nu perma
nente, nu generale, dar existente 
și aceasta îndeamnă nu la con
templare, ci la acțiuni concrete 
pentru a le combate, pentru a le 
preîntîmpina. Disciplina în pro
ducție — prin sensurile ei — este 
aceeași pentru toți lucrătorii și nu 
admite diferențieri. Iar acolo unde 
„vorba bună — nu merge", nu 
înțelegem de ce organele în drept 
nu intervin ferm în aplicarea le
gilor care reglementează explicit 
obligațiile, pe lîngă drepturi, ale 
celor aflați în timpul muncii. Nu 
este dorința nimănui, dar indul
gența în asemenea situații echi
valează cu o încălcare a legii, în- 
semnînd de fapt un deserviciu fă
cut celor în cauză.

TEATRE
VINERI, 29 MARTIE 1968

Opera Română „Spărgătorul 
de nuci", ora 11 ; Recital de 
canto și balet, ora 19,30, La Sala 
Palatulu „Liliacul", ora 19,30, 
Teatrul de Operetă „Secretul lui 
Marco Polo", ora 19,30 ; Teatrul 
Național, Sala Comedia „Apus de 
soare", ora 19,30 ; Sala Studio 
„Părinții teribili”, ora 19,30, 
Teatrul de comedie „Nicnie (pre
mieră), ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra", Sala Schitu 
Măgureanu „Un tramvai numit 
dorință", ora 20 ; Sala Studio 
„Candida", ora 20 ; Teatrul Mic 
„Baltagul", ora 20 ; Teatrul „C.I. 
Nottara", Sala Magheru „Henric 
IV", ora 19,30; Sala Studio 
„Cînd luna e albastră", ora 20 ; 
Teatrul Giulești în Sala Teatru
lui Evreiesc de stat „Neîncrede
re în Foișor", ora 19,30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea", „Cine l-a 
ucis pe Carol al Vl-lea" (Premie
ră), ora 19,30 ; Studioul I.A.T.C. 
„Ulciorul sfărîmat" ; „Cîntăreața 
cheală", ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" „Năzdrăvăniile lui Pă
cală", orele 9,30 și 16 ; Teatrul 
Țăndărică, Sala din Calea Victori
ei „Papuciada", ora 10 ; Sala din 
str. Academiei „Vrăjitorul din 
Oz“, ora 10.

• BELA : Patria — orele : 10;
12.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• HOKUS-POKUS : Victoria 

— orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Grsvița — orele: 9 ; 
11,15; 14; 18,30; 21.

• CU TOATĂ VITEZA, ÎNA
INTE : Modern — orele : 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
Lumina — orele : 8.45 ; 16.30 :
18.45 : 20,45.
• TOM ȘI JERRY : Capitol — 

orele : 9,15 ; 11,15 ; NOAPTEA 
NUNTII ÎN PLOAIE : — orele.
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• EU,EU,EU,... și CEILALȚI : 

Republica — orele : 9 ; 11,30 :
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Luceafărul — orele:
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Festi
val — orele : 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21. 
Feroviar — orele 8 ; 10.30 :
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, Excel
sior — orele 9,30 ; 12 ; 14,45 :
17.30 ; 20, Melodia — orele :
9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

® EROII DE LA TELE
MARK : Aurora — orele : 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, Flamura — 
orele : 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20.30.
• DOCTOR AU MA DOARE:

pc RO NIC AT EL E V 111 U N I Tj

Cui l-a plăcut 

recitalul

Blaga?
d® RADU COSAȘU

Recitalul Blaga transmis joia 
trecută a fost tot' ce ne-a dat 
mai neizbutit televiziunea în do
meniul poeziei. Niciodată pre
tenția culturală n-a fost mai 
mare. Niciodată ratarea n-a fost 
mai dureroasă, din motive atît 
de derizorii incit îți vine greu să 

^abordezi problemele la un nivel 
intelectual. Te întrebi uimit, fără 
prea multe idei, cu o spaimă de 
copil: cine a făcut asta ? cui i-a 
plăcut asta ? cine a acceptat 
asta ?

Intenția — n-aș spune lăuda
bilă, ci suspectă — era de a tea
traliza cumva poezia lui Lucian 
Blaga. Doi actori — unul, excep
țional, Ion Marinescu, ți o bună 
actriță, Adela Mărculescu — a- 
veau sarcina imposibilă de a dia
loga în versurile de dragoste ale 
unui poet pentru care tăcerea a 
fost blestem ți binecuvîntare, 
stea polară a creației sale. Poe
zia lui Blaga nu poate fi teatrală, 
dialogată, „jucată", pusă in 
scenă ; am fi mulțumiți dacă s-ar 
găsi, un singur actor care s-o ros
tească la pragul ei divin. Firește 
că există poeți mari teatrali 
ți o experiență Ritsos, realizată 
mai de mult de Ion Barna, do
vedea cu toate cusururile pionie
ratului că versul se poate și „ju
ca" Dar Blaga nu e din această 
familie de retorici, tensiunile lui 
nu suportă „jocul în doi", eroa
rea se săvîrțea din plecare, să 
trecem peste ea.

Să trecem peste ea fiindcă în 
timpul recitalului nici n-am avut 
timp să ne gîndim la asemenea 
probleme discutabile în cenacluri 
sau seminarii. Ceea ce se întîm- 
pla acolo era o catastrofă indii- 
cutabilă: cei doi nu rosteau, nu 
jucau, nu trăiau, nici măcar nu 
recitau, ei citeau versurile de 
dragoste! Jocul lor se desfășura 
cu textul în mină și toată lupta 
operatorilor și a regiei (Miron 
Niculescu) țintea la a cadra ast
fel planurile incit noi să nu ve
dem penibilul. Dar cine nu-l 
vedea ? Cei doi încercau să se 
privească emoționați, îndrăgos
tiți, ochi în ochi — dar privirile 
se aplecau hoțește spre hârtiile

Central — orele : 8,30 ; 10,30 :
12,45 ; 15 ; 21.
• AM INTÎLNIT ȚIGANI 

FERICIȚI : Flacăra — orele:
15.30 : 18 ; 20,30.

• LEUL AFRICAN : Timpuri
Noi — orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21,
Doina — orele : 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• O SUTA UNU DALMA- 

TIENI: Union — orele 10 ; 
15,30; 18; 20,30.

• DOUĂ BILETE LA MATI
NEU: Floreasca — orele :
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.

• MUZICANTUL : Buzești - 
orele 10; 15,30; 18; 20,30.

• CIND TU NU EȘTI : Da
cia — orele 8,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

• BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU : Bucegi — orele : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
Sării - orele 10; 15; 17,30; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele 11; 16; 18,15; 20.30.

• VALETUL DE PICA :
Lira — orele : 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Vitan — orele 10; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30. >

® O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNĂ : Ciulești — ore

terorizante, ca școlarii încerctnd 
să copieze la teză. Nici o mișcare 
nu se executa decît dictată dc a- 
ceastă grijă blestemată. Actorii 
nu mai aveau gînduri, emoție, a- 
devăr — ei aveau o fixare, un 
spectru: litera scrisă. Totul 
— mișcare, răsuflare, silabă, 
pauză — totul, devenea de 
o artificialitate și tristă ți 
goală. Și pentru că îmi dis
plac indignările, voi cenzura 
întregul flux de maliții și ironii 
la adresa erorilor: actori, regi
zori, scenarist, operator, monteur 
și redactor (ultimii trei nici n-au 
apărut pe genericul final, mi se 
pare). Nu voi face nici proces de 
intenții, deși mi-e imposibil să 
cred că nimeni nu a văzut la 
timp ce eșec se conturează dar, 
probabil, unii s-au gîndit: „nu 
e nimic, cine se uită la poezie 
pe micul ecran ?" Fără chef de 
proces, nu sînt însetat nici de 
explicații. Ce explicații se pot da 
la săvîrșirea unei asemenea o- 
perații anțiartlstice ? Veșnica 
lipsă de repetiții ? Ca șă luăm 
în serios această justificare sau 
oricare alta, ar fi lost, necesar ca 
înainte sau după recital, crainica 
de serviciu să ne spună: „Dragi 
telespectatori, din cauza... (și 
urma „cauza") veți asista (sau 
ați asistat) la un recital de poe
zie total neizbutit. Vă cerem 
scuze". Ar fost elementar. Căci 
nu înțeleg de- ce ni se cer scuze 
dacă nu primim imediat legătura 
cu San-Siro sau Cannes și atunci 
cină poezia are parte de o ase
menea soartă — nu ni se cere 
iertare ? Ca să nu mai spun cit 
de nimerit ar fi fost ca f $vf>ul 
recitalului, în momente'li peni
bile, să apară un semn .nou, 
semnul „defecțiunii artistice". Ar 
fi fost intr-adevăr un act de edu
cație estetică.

Ar exista, totuși, o speranță — 
n-o spun pentru a îndulci lucru
rile, speranța nu e un sentiment 
dulce: acest eșec fără apel să 
trezească orgoliul intelectual al 
celor care mai cred că poezia 
poate deveni la T.V. un act demn 
și serios de cultură. Și am încre
dințarea că stnt muiți cei cu o 
asemenea convingere.

le : 10 ; 16 ; 19,30, Volga — orele: 
10; 13; în continuare 16,45;
20, Tomis — orele : 8 ; 11 ; 14 ;
17 ; 20,15,

• SFÎNTUL LA PÎNDA: 
Gloria - orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Miorița — orele:
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ;
20,45, Arta - orele : 9 ; 15,45 ; în 
continuare 18.15 ; 20,30.
• UN IDIOT LA PARIS: Fe

rentari — orele: 15,30; 18; 20,30.
• MOARTEA DUPĂ COR

TINA : Moșilor — orele : 15,30 ;
18 ; 20,30.

• CEI ȘAPTE SAMURAI : 
Popular — orele 10; 15: 18; 20,45.

• ÎMPUȘCATURI PE POR
TATIV : Pacea — orele 16; 
18 ; 20. Viitorul — orele :
15.30 ; 18 ; 20,30.

• DIMINEȚI DE IARNA :
Munca — orele : 16. De la orele 
18 filmul TUDOR (ambele serii). 
Crlngași — orele: 15.30; 18;
20,30. Cotroceni — orele: 10; 
14,30; 16,30: 10,30 ; 20,30.

• CIND TU NU EȘTI: Cos
mos — 14,30; 16,30: 18,30; 20,30.

• SPARTACUS : Rahova — 
orele: 15,30; 19.

MIHAI STOIAN

Reabilitarea unui haiduc

REZUMAT

In Moldova. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de Jan
darmii rurali, de polițiști șl de agenții secreți veniți tocmai de la 
București. Fără succes ! In căutarea aceluiași om a plecat și un 
reporter al ziarului „Dimineața" : N. D. Cocea. Va reuși el să-l 
înttlnească ?
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Soluția 7 Un premiu : „Prefectura județului Neamț a emis 
un premiu de 500 lei10) aceluia care va pune mîna pe Panteli
mon sau va da indicații sigure pentru prinderea vestitului 
bandit".

Cu toate aceste „organizări" șl „regrupări de forțe”, în oraș 
se șoptește că Pantelimon ar fi fost văzut plimbîndu-se chiar 
prin grădina publică. E destul ca un trecător să nu fie de 
prin părțile locului, să poarte barbă etc. și gata, zvonul se 
lățește fulgerător : Pantelimon ! Mai cu seamă locuitorii înstă
riți tremură de spaimă. Ba unul dintre ei (de fel din Tg. 
Neamț), aflat acum la băi, în străinătate, trimite vorbă în țară 
că nu se mai întoarce acasă pînă cînd Pantelimon nu va fi 
prins. Iar prof. dr. Bejan, medicul primar al „Maternității" 
din București, întoreîndu-se în Capitală după ce și-a petrecut 
vacanța la Tg. Neamț, declară :

— Băile din județul Neamț au suferit foarte mult în vara 
aceasta, deoarece din cauza fricii de Pantelimon, lumea (ce fel 
de „lume" — n. n.) s-a ferit să se ducă la aceste băi.

în gara Mărășești subcomisarul Iordache Gheorghiu — poli
țist tînăr, mutat doar de cîteva zile aici, e Intr-una cu gîn- 
dul la premiul de 500 de lei pus pe capul lui Pantelimon. Cer
cetează cu un ochi extrem de atent toate trenurile. Și într-o 
seară, într-un vagon de clasa a Il-a a trenului expres, pe cine

u Echivalentul a 3.000 kg grlu boabe („17,30 lel/100 kg predare 
promptă din vagon". „Dimineața",13 august 1911) ; „Afacerea Pan
telimon a luat o interesantă întorsătură politică. Polițaiul Coroiu, 
fiind omul de casă al prefectului de județ, acesta l-a numit ge- nerallsm al tuturor forțelor puse In urmărirea lui Pantelimon. 
în chipul acesta, intră sub ordinele polițaiului din Tg. Neamț și 
căpitanul de jandarmi din capitala județului. D. căpitan Chirlac, 
comandantul jandarmilor a hotărit să protesteze contra acestei 
umiliri. în toate cercurile, hotărîrea prefectului de județ a pro
dus uimire și stupefacție. Am vorbit cu multe personalități mar
cante, între cari șl unii guvernamentali, cari toți declară că este 
cu neputință să se puie toate autoritățile sub ordinele polițaiului 
Coroiu ,care s-a dovedit incapabil... Probabil că afacerea aceasta 
va avea consecințe. Pantelimon poate fi deci liniștit, autoritățile 
locale fiind ocupate cu certuri de întîletate. Merită a fi înregis
trată însă o versiune care explică toate aceste incidente. Se spune 
că polițaiul Coroiu a fost numit în postul de... generalisim, pen
tru a 1 se asigura d-sale premiile, de vreo 3 000 de lei ce se oferă 
pentru prinderea lui Pantelimon. Toată cearta e deci pentru pie
lea ursului din pădure". („Dimineața", 27 august 1911).
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descoperă : Pantelimon! Adică: un țăran chipeș, rumen la 
față, cu un pieptar înflorat și un chimir haiducesc, și cu un 
geamantan roșu, de piele. Dar tînărul subcomisar n-apucă să 
acționeze, că trenul și plecă din gara Mărășești. Atunci, Iordache 
Gheorghiu bate o depeșă. Laconică. Destinator : șeful stației 
Focșani („Atenție ! Pantelimon se află în trenul expres. Luați

Ce spune mama lui Pantelimon
despre fiul ei

. _________ de N. O. COCEA

măsuri pentru prinderea lui"). Ora 20,02. Gara Focșani. Cîțiva 
macagii — solicitați de șef — înconjoară vagonul de clasa a 
doua. Iar „șeful", însoțit de agentul de poliție Barbu Niță, 
dă buzna în compartiment, cerîndu-i lui Pantelimon să se 
legitimeze. Acesta susține că n-are acte la el și emoția abia
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crește, deși bănuitul susține că-i primarul comunei Chiojdeni, 
din județul Bacău. Inspirat, agentul îl duce totuși in vagonul 
restaurant, poate-1 recunoaște cineva, și într-adevăr, un „domn 
bine" declară că presupusul Pantelimon nu-i decît... primarul 
din Chiojdeni ”). Trenul expres părăsește gara Focșani cu o 
întîrziere de cinci minute (plus emoția și spaima prin care-au 
trecut destui).

Unui om s-ar părea însă că nu-i este frică de Pantelimon 
(cel autentic !) N. D. Cocea sosește în Piatra Neamț duminică 
dimineața, în 7 august. Nu singur ! Cu același tren călătorește 
în Moldova și colonelul Berlescu, inspectorul general al jan
darmeriei (dornic să întreprindă o anchetă personală în pri
vința lui Pantelimon). N. D. Cocea, profitind de faptul că 
duminica, în oraș, sînt muiți țărani din împrejurimile Tîrgului 
Neamț, culege de la ei date, indicații, după care pleacă, de 
unul singur ca un autentic detectiv particular, aflat „in cursă" 
cu celălalt investigator oficial, colonelul Berlescu — către 
pădurile din vecinătate. Dar și colonelul Berlescu e plecat, 
cu automobilul prefecturii, către Tg. Neamț (sediul cartierului 
general al jandarmeriei).

alăturataV'nMmlm’ realitate, Pantelimon? (vezi fotografia De^*pem cîteva descrieri : a) „unul părea conducătorul celorlalți, era de statură potrivită, smolit la față, cu mustața zbîr- 
rt^xbarba tun^ă Ș1 P°trivit de ras, purtînd pușcă și revorver, și după cum vorbea părea a fi înțelept" ; b) „era de statură mljlo- 

x ă fata palidă, barba neagră, lat în umeri și sprinten, 
și îmbrăcat cu haine țărănești : anume un suman negru, scurt, 
cămașa de bumbac fin, ițari de aba, pălărie cafenie mică, rotundă, opinci noi, încins cu un chimir lat de piele, iar pe umăr îl atîrna 
o geantă ofițerească de piele" ; c) „Prin satele dimpreiurul Rău- 
ceștilor mi s-a spus că Pantelimon e un bărbat frumos, de o forță herculeană, violent din fire și cu înclinație la băutură. 

5hefL pe care 1-a făcut acum vreo Patru ani într-un sat, a bătut măr șapte oameni cari năvăliseră asupra lui. Umblă 
foarte repede, întrecînd în rezistență la drum lung, un cal 
de munte. Așa se explică apariția lui, la intervale scurte. în puncte așa de depărtate".

(URMARE 1N NUMĂRUL NOSTRU DE MARTI)
- 16 -



INFORMAȚII •INFORMAȚII A ASCULTA
Dr. Bruno Pittermaim, membru 

al conducerii Partidului Socialist 
din Austria, șeful Grupului par
lamentar al socialiștilor austrieci, 
președintele Internaționalei so
cialiste, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a părăsit joi 
dimineața Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost con
dus de Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., și de alți membri ai 
conducerii institutului, precum și 
de dr. Johann Manz, ambasado
rul Austriei la București.

Delegația guvernamentală * 
Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, condusă de Belaid 
Abdessalam, ministrul industriei și 
energiei a vizitat joi dimineața 
Uzinele de tractoare și Uzinele 
de autocamioane din Brașov. în 
cursul aceleiași zile oaspeții au 
vizitat stațiunea turistică inter
națională „Poiana Brașov".

La amiază ministrul petrolului, 
Alexandru Boabă, a oferit în cins
tea oaspeților, un prînz la 
Restaurantul Hotelului sporturilor 
din Poiană.

în vizita făcută la Brașov, 
membrii 
soțiți de 
junct al 
exterior.

Muzeul de Istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia și Societatea de științe isto
rice, a organizat joi după-amiază 
în sala de festivități a muzeului 
o conferință consacrată împlini
rii a 120 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din Mol
dova, Țara Românească și Tran
silvania.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Petre Con
stantinescu Iași, președintele So
cietății de științe istorice. Prof, 
univ. Vasile Maciu, membru co
respondent al Academiei a confe
rențiat despre revoluția burghe
zo-democratică de la 1848 din 
țările române. Au participat cer
cetători de Ia Institutul de știin
țe istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., de la Insti
tutul de istorie „Nicolae Iorga" 
al Academiei, cadre didactice de 
la Academia de științe social-po
litice „Ștefan Gheorghiu", de la 
Academia Militară Generală, 
Universitatea București.

delegației au fost în- 
Alexandru Albescu, ad- 
ministrului Comerțului

Cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la evenimentele din 1848, 
Leonid Boicu, cercetător știin
țific la Filiala din Iași a Acade
miei, a susținut joi după-amiază, 
la Casa armatei din Iași, expu
nerea intitulată „File memora
bile din cronica anului 1848".

(Agerpres)

A APĂRUT;

„LUPTA DE CLASĂ-
Nr. 3. Seria a V-a 

Anul XLVIII 
Martie 1968

organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Din sumar :
O nouă etapă în activitatea 

organelor de partid și de 
stat; DAMIAN HUREZEA- 
NU : 75 de ani de la crearea 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România; 
EMILIAN NUCESCU: Le
gislația și cerințele vieții so
ciale ; FLORIN BURTAN: 
Valoarea și prețul în econo
mia socialistă; RADU MA- 
NESCU : Considerații asupra 
unor probleme ale circulației 
bănești în economia româ
nească ; IOAN LUPU, IOAN 
OLTEANU, MIHAI BU- 
GEAG, NICOLAE BRÎNZĂ : 
Cu privire la cheltuielile ne
productive ; ȘTEFAN VOI- 
CU : Introducere la valori
ficarea operei sociologice a 
lui Dobrogeanu-Gherea ; O- 
VIDIU TRĂSNEA: Proble
me actuale ale științei poli- 
litice; PETRE CRISTEA : 
Influența progresului tehnic 
asupra calificării și mobilită
ții profesionale a muncitori
lor ; DEZBATEREA PRO
IECTULUI DE TEMATICĂ 
A CURSULUI DE SOCIA
LISM ȘTIINȚIFIC.

(Urmare din pag. I)

La cabană, în Munții Gutinului

•
 mult am adăuga faptul că fără 
trezirea curiozității pe de o 
parte, a obișnuinței individuale 
de a munci în chip rațional și 
consecvent, pe de altă parte, 
aceste bune rezultate nu vor 
putea fi consolidate.

Pe lîngă necesitatea învățătu
rii, fără de care lumea noastră 
n-ar fi putut realiza progresele 
uriașe la care asistăm cu toții, 
nu odată uluiți, trebuie să mai 
subliniem un fapt de care tine
rii nu sînt toți îndeajuns de 
convinși sau de care nu țin 
totdeauna îndeajuns seama. Ori- 

A cît de încărcate ar fi progra- 
” mele de învățămînt, cu o muncă 

perseverentă de fiecare zi, ele 
pot fi satisfăcute.

Trei-patru ore pe zi, dedicate 
regulat învătămîntului pot 
învinge cele mai mari dificultăți. 
Mai mult decît atît: lectura sis
tematică și consecventă duce la 
cel mai prețuit rezultat și anume 
la crearea necesității proprii de 
lectură, la acea sete de cunoaș
tere, pentru care munca inte- 

A lecuală nu este numai un efort, 
w ci și o imensă satisfacție.

în ultimă analiză, consecințele 
• se vor face simțite și în pri

vința scopului final al educa
ției : formarea personalității 

• umane, atitudinea sinceră față 
de tine însuți și față de restul 
societății. încrederea sau lipsa 
de încredere în judecata și în 

£ exemplul celor mal mari, ce în
tovărășește uneori copilăria și 
adolescența, lupta de opinii, ca- 

A racteristica firească și necesară 
” tinereții, a cărei sevă viguroasă 

poate fi bine sap prost canali- 
• zată, sentimentul răspunderii 

personale față de ceilalți semeni

ai tăi, față de muncă și față de 
societate, toate aceste elemente 
a căror prezență sau absență 
pot defini locul unui viitor om 
și cetățean, apar și se consoli
dează de-a lungul unui lung 
proces educativ, în care „ a 
asculta" și „a învăța" constituie 
nu forme rigide, ci o cale, 
cînd largă, cînd sinuoasă, ce 
trebuie însă clar și consec
vent urmată. Solicitările, ce 
nu pot lipsi, trebuie însoțite 
de exemplul personal, de sen
timentul răspunderii din partea 
celor ce participă la acest pro
ces educativ, și de o discretă 
afecțiune, fără de care tot acest 
efort își pierde din eficacitate. 
Ea e cu atît mai necesară dacă 
ținem seama — și nu putem ig
nora acest lucru — de diversi
tatea psihologică a copiilor și 
tinerilor, de condițiile diverse 
în care ei au trăit și trăiesc, de 
gradul deosebit al capacității de 
înțelegere și de asimilare. „A 
asculta" și „a învăța" este deci 
rezultatul unui proces complex, 
nu o dată subestimat de cei 
dinții care ar trebui să fie și 
cei mai sensibili la buna sa des
fășurare. Mă gîndesc în primul 
rînd. la părinți. în al doilea rînd 
la profesori și de-abia în al 
treilea rînd la tineri. Din nefe
ricire pagubele le vor plăti în 
primul rînd aceștia din urmă și 
ei trebuie feriți cu grijă de con
secințele unui sistem greșit în
țeles și rău aplicat. Nu trebuie 
pierdut însă nici un prilej spre 
a li se explica tinerilor, convin
gător și cu afecțiune, că este în 
interesul lor, al rostului lor și 
al fericirii lor personale, să se 
înarmeze cu cel mai bun instru
ment de lucru pentru a-și asi
gura în lume și în viață un loc

pe măsura efortului și capaci
tății lor. „A asculta" și „a în
văța" trebuie să-și capete în 
mintea și în capacitatea lor de 
înțelegere și dăruire acea sem
nificație în care sentimentul 
datoriei față de societate merge 
mină în 
timă, a 
ționări.

mînă cu dorința, legi- 
propriei sale perfec-

loc 
de 

vor

Dumitru Nicolae a fost 
sancționat

Aseară, Comisia Centrală 
de disciplină a F.R.F. a luat 
în discuție actul de indisci
plină sportivă săvîrșit de Du
mitru Nicolae asupra lui Ion 
Ionescu în recentul meci 
Steaua—Rapid. Comisia a ho- 
tărît suspendarea jucătorului 
de la Steaua pe timp de patru 
etape.

ir
în prima zi a turneului in

ternațional de polo pe apă de 
la Cluj, echipa României a 
întâlnit selecționata de tine
ret a Iugoslaviei. Victoria a 
revenit sportivilor români cu 
scorul de 7—4. In cel de al 
doilea meci, R. D. Germană 
a învins Ungaria cu 6—5.

★
Selecționata de box (tine

ret) a țării noastre își conti
nuă cu intensitate pregătirile 
în vederea meciului tur cu 
selecționata Italiei din „Cupa 
Europei". Tinerii pugiliști ro
mâni vor pleca la începutul 
lunii aprilie în R.F. a Germa
niei pentru două meciuri. Din 
lotul selecționabililor fac par
te, printre alții, M. Lumezea- 
nu, M. Nicolau, P. Nedelcea, 
P. Dobrescu, C. Cuțov, Gh. 
Ene, V. Silberman, Al. Năs- 
tac, I. Sănătescu etc.

★
Sîmbătă, la Galați are 

o interesantă reuniune 
box în cadrul căreia
evolua și membrii lotului o- 
limpic și republican. Cu a- 
cest prilej, se vor desfășura 
și două meciuri pentru cen
tura „Sportul". La categoria 
semigrea, Ion Monea va lupta 
cu M. Constantinescu, iar la 
categoria muscă C. Gruiescu 
va primi replica lui Al. Dum
bravă.

La 2 aprilie, la Constanța, 
I. Dinu își va pune în joc 
centura „Sportul" în fața lui 
V. Antoniu, iar Gh. Chivăr 
va avea ca adversar pe șalan- 
gerul său Ion Olteanu.

.VĂ PRICEPEȚI LA
Concursul „Scinteii tineretului" pentru 

returul campionatului national
întrucît ultima dată pînă la care se mai poate intra în 

concurs este 30 martie — dată ce trebuie să figureze pe 
plicul expediat — reproducem pentru ultima oară cele 3 
întrebări generale la care răspunsurile trebuie să fie expe
diate cel mai tîrziu sîmbătă 30 martie împreună cu cuponul 
„A" și cu răspunsurile la întrebările și cuponul etapei a IV-a

1. NUMIȚI IN ORDINE ECHIPELE CE SE VOR CLASA 
PE PRIMELE TREI LOCURI LA SFÎRȘITUL CAMPIONA
TULUI DIVIZIEI A.

2. CE JUCĂTORI VOR OCUPA PRIMELE TREI LOCURI 
IN CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A?

3. INDICAȚI OCUPANTELE PRIMELOR DOUA LOCURI 
DIN CELE DOUA SERII ALE DIVIZIEI B.

Pentru răspunsuri exacte la fiecare dintre cele 3 întrebări, 
așa cum am mai anunțat, participanților li se vor acorda, 
la sfîrșitul campionatului, cîte 100 de puncte.

CUPON
DE PARTICIPARE

FOTBAL?" CERCUL

întrebări pentru ® LATINIȘTILOR
etapa a IV-a 
(31 martie)

a) Suma golurilor ce se 
vor marca în această etapă 
— în toate cele 7 meciuri 
(15 puncte)

b) Care jucător va des 
chide scorul în derbiul stu
dențesc de la Craiova (10 
puncte)

c) Rezultatul la pauză în 
meciul Jiul-Rapid 
puncte).

pentru 
întrebările 
generale

cupon
DE® 

PARTICIPARE 

-•Nr 
ETA PA 
„ DIN
31 MARTIE

•
 Viața școlară ne oferă posibi
lități variate de a folosi timpul 
disponibil. Una dintre cele mai 
îndrăgite de elevi o constituie 
cercurile pe obiecte. Si eu fac 
parte dintr-un cerc de elevi — 
cercul de latină. Acest cerc, deși 
cel mai vîrstnic prin conținutul 
preocupărilor sale, fiindcă cer
cetează cultura milenară care 
a constituit modelul și sursa de 
inspirație în dezvoltarea culturii 
universale, este cel mai tînăr 
din școala noastră. Actul său de 
naștere a fost înregistrat in a- 
nalele liceului doar în anul 1968. 

în cercul nostru, elevii, con
duși de tovarășa profesoară Ve
ronica Vicol Gheorghiu, lucrea
ză după preferințe, cercetînd 
diferite domenii ale culturii an
tice. Numeroși elevi sînt inte
resați de influenta artei antice 
asupra literaturii, picturii, 
sculpturii, arhitecturii, muzicii 
contemporane, iar alții pun în 
scenă piese ale teatrului antic.

A Cu ajutorul bibliografiei care 
se recomandă în cerc, începe o 
minunată activitate de cerceta- 

A re și informare științifică. Ele- 
“ vii sînt ajutați astfel să desco

pere minunatele valori ascunse

•
 în cărți, muzee, expoziții de 
artă sau în concertele de muzică 
cultă. Bucuria descoperirilor pe

•
 care le facem ne-a provocat do
rința de a comunica și priete
nilor noștri, elevi care nu fac 
parte din cercul de latină, cîte 

A ceva din cele învățate de noi. Si aStfdj 1o C'FÎT’eîfsx'l 
trului

•
 nostru 
ră cult

Start în finalele campionatelor școlare

Echipa de fotbal Steaua 
București va întîlni într-un 
meci amical echipa belgiană 
F.C. Bruges. Jocul va avea 
loc la 9 aprilie la Bruges.

Primăvara și-a intrat, legi
tim, in toate drepturile. E- 
levii, aflindu-se in vacantă, 
dedică silele frumoase, înso
rite — sportului. In această 
perioadă, se desfășoară cam
pionatele republicane șco
lare. în marile și pasionan
tele întreceri sînt antrenat) 
mii de elevi. Iată, de altfel, 
calendarul competitional.

Timp de trei zile (29—31 
martie) pe pirtiile de la 
Brașov se vor întrece, în ca
drul finalei pe tară, elevii- 
schiori. Baschetbaliștii își 
dispută întîietatea. tot in fi
nală șl tot la Brașov, tntre

3 și 7 aprilie, iar voleibaliștii, 
la aceleași date însă intr-o 
altă localitate — la Ploiești. 
Finala la gimnastică are Ioc 
între 5—6 aprilie la Cluj. La 
handbal se desfășoară faza 
pe zone, între 3—7 aprilie, 
în următoarele orașe : Iași, 
Ploiești, Bacău, Timișoara, 
Deva și București.

Campionatul republican al 
școlilor profesionale din sub- 
ordinea consiliilor populare 
județene programează astfel 
întrecerile : la handbal, faza 
de zonă, între 28—31 la 
Brăila și Cimpina, Iar finala 
la 26—28 aprilie la Iași. Mai 
sint de menționat fazele de

zonă la volei — 3—4 aprilie 
la Oradea și fotbal, 4—5 
aprilie la Bacău și 12—14 a- 
Prilie la Giurgiu. Finala la 
volei se va desfășura la Deva 
între 26—28 aprilie, iar la 
fotbal, finala va avea loc 
între 4—6 mai la Giurgiu.

Inspectoratele de învătă- 
mînt, organele județene ale 
U.T.C. precum și cele spor
tive, au datoria să asigure 
toate condițiile pentru ca în
trecerile școlare, să reuneas
că la start cît mai multi 
elevi, să se bucure de ade
ziunea tinerilor și, implicit, 
de succesul scontat.

la sfîrșitul 
al II-lea, 
a invitat la

— ră cultural-artistică pe 
vii din liceu, care doresc să-și 

• completeze cunoștințele de cul
tură generală.

Frumoasa sală de festivități 
a liceului nostru îmbrăcase hai- 

@ na de sărbătoare a vremii lui 
Euripide. Membrii cercului. în
tr-o febrilă pregătire, făceau ul- 
timele retușuri. Rodica Filio- 
reanu din clasa a Xl-a H mai 

• revedea o dată numele marilor 
scriitori. Corneliu Mezdrea din

trlmes- 
cercul 

o sea- 
totî ele-

cl. a Xl-a H, revedea, încă o 
dată, textul poeziei lui Mihai E- 
minescu : „Odă în metru an
tic." Cristina Petrescu și Lu
minița Munteanu din cl. a Xl-a 
G iși încercau aripile cu care se 
pregăteau să întreprindă un 
zbor imaginar pe aripa întinsă 
a culturii germane, franceze și 
engleze, inspirate din antichita
tea clasică. Cătălina Dîmboiu 
din cl. a IX-a A verifică discul 
cu uvertura lui Beethoven — 
„Coriolan".

La orele 19 ne-au sosit invi
tații — tovarășii directori, pro
fesori, părinți și mulți elevi. 
Nemuritorul „Gaudeamus igitur" 
a vestit tuturor începerea pro
gramului. .Prin fața microfonu
lui s-au perindat cu emoție ti
nerii „oratori". Era pentru pri
ma dată în viata lor încerca
rea de a vorbi liber în fața unui 
public numeros.

Eleva Ionescu Amza Carmen 
din cl. a X-a G a prezentat, în 
continuare, fragmentul de tea
tru antic 
a Il-a a 
Maci, din 
scenă pe Casandra. pe Talthy- 
bius, grav si amenințător, l-a 
interpretat Mircea Trofin din cl. 
a IX-a D, iar corul de troiene 
a fost reprezentat de Marilena 
Heriton din cl. a Xl-a F. Nlca 
Silvia, Magdalena Constantin si 
Florica Mîndreanu din cl. 
a X-a G.

Mesajul piesei „Troienele" de 
Euriplde s-a dovedit încă o dată 
a fi un puternic ..memento" al 
dureroasei atmosfere de război 
cu întregul ei cortegiu de sufe
rințe umane. Inițiativa cercului 
de a oferi acest program cul
tural-artistic a fost răsplătită 
cu meritate aplauze și felicitări, 
iar folosul nostru, al elevilor, a 
fost cu mult mai mare — 
gată contribuție la cultura 
tră generală.

★
La capătul acestor considerații 

ce se adresează în egală măsură 
celor care contribuie la procesul 
educativ — părinți și profesori 
— ca și tinerilor, de a căror for
mare sîntem preocupați cu toții, 
să-mi fie îngăduit să adaug cî
teva observații, ce se adresează 
poate mai mult celor dinții de
cît celor din urmă.

Mulți părinți și chiar dascăli 
cred că e de-ajuns ca odraslele 
și învățăceii lor să „asculte" și 
să „învețe" pentru a obține cele 
mai bune și sigure rezultate. 
Există din acest punct de ve
dere, cel puțin pe plan teoretic, 
o mare parte de adevăr, verifi
cată de experiență, în această 
concepție. Ea are însă și o parte 
mai puțin binefăcătoare, cel 
puțin în perspectiva dezvoltării 
viitoare a copilului sau tînăru- 
lui dispus să „asculte" și să „în
vețe" oricînd, oricum, oriunde. 
De cele mai multe ori, un ase- 
nea copil sau adolescent nu 
va ajunge să fie „el însuși", 
adică o ființă cu proprie per
sonalitate, cu propriile vederi, 
o ființă aparținînd cu adevărat 
unei noi generații. Există din 
acest punct de vedere primejdia 
înăbușirii unei noi plante, tî- 
nără și plihă de sevă, de arbo
rele prea stufos, ce-i stă în 
preajmă. Am avut printre co
legii mei de liceu la Iași, doi 
tineri foarte studioși, deosebit 
de corecți, înzestrați cu calități. 
Aveau un singur defect, de care 
noi ceilalți rîdeam adesea, mă
car pe la spate. Cei doi colegi 
ai noștri, fiii rectorului Univer
sității din Iași, aveau o singură 
unitate de măsură a valorii : 
„tata a spus așa", „tata crede 
așa", „după tata acest lucru se 
explică așa" etc. Amîndoi au 
trecut conștiincios prin univer
sitate și au făcut și continuă 
să-și facă datoria lor la locul 
de muncă, pe care îl ocupă. Si 
atît ! Se va spune : nu-i oare de 
ajuns ? E, desigur, de ajuns în
tr-un sens, dar e departe de a 
fi de ajuns în altul. Cei doi co
legi ai noștri n-au ajuns în fond 
niciodată să fie „ei înșiși", ci, 
în cazul cel mai bun. au „în
vățat a asculta". Și încă, din fe
ricire, părintele lor era un om 
serios, cu mult simt de răs
pundere. Ce se întîmplă însă — 
și cazul e frecvent — cînd pă
rinții, ei înșiși, nu sînt la înăl
țimea răspunderii lor ?

Iată, deci, că problema este 
mai complicată, dacă nu pier
dem din vedere tinta finală a 
învătămîntului și educației, și 
anume formarea unui om în
treg, cu propria sa personali
tate, cu propria sa răspundere, 
cu propriile sale năzuințe, care 
sînt și trebuie să fie acelea ale 
generației sale.

pregătit pentru partea 
programului. Eugenia 
cl. a X-a G. a adus în

TROFIN ANA
ci. a X-a G, liceul „I. L. 
giale'

o bo- 
noas-

_  ... Cara- 
responsabila cercului 
de latină

CE OFERĂ

(Urmare din pag. I)

secolului
peră uneori cu generozitate lip
surile exigenței profesionale.

Dar deficiențele calitative nu 
trebuie să devină un sistem, acea 
„scuză" care constituise cîndva 
boala copilăriei în cîntecul de 
masă. O greșită și, mai ales, limi
tată înțelegere a genului duce — 
pe lîngă neglijarea coordonate
lor generale ale muzicii — și la 
atrofierea menirii specifice cîn
tecului de masă. Se ajunge la 
șablon (marșurile păreau să fie 
un cal de bătaie preferat), la 
facil, la un vacuum emoțional. 
Nimic mai trist decît un gen 
muzical care trăiește prin sim- 
pla-i etichetă, ca un „rău nece
sar" pe care compozitorii îl abor
dează fiindcă nu se poate altfel, 
iar cei cărora li se adresează 
(sau ar trebui să li se adreseze) 
îl ocolesc ori de cîte ori au 
prilejul.

Ce învățăminte s-ar putea tra
ge din această sumară „restrân
gere" a sferelor, de la orizontul 
larg la datele esențiale (și carac
teristice totodată) ale epocii 
noastre ?

în primul rînd o reconsiderare 
a factorului calitativ — înțele- 
gînd prin calitate atît tematica 
genului cît și felul în care este 
prezentată. Am merge poate mai 
departe afirmînd că nici n-ar 
trebui să existe un „gen al ge
nului" în strictul sens al cuvîn- 
tului. Sau cel puțin atît de lăr
git încît să cuprindă o varietate 
cît mai mare. Cît privește canti
tatea, aceasta este o chestiune 
pur temperamentală a fiecărui 
autor. Nu mai trăim în timpurile 
patetice ale unui Eliade Radu
lescu — și în nici un caz nu mai

merge „orice" I Iar „întrecerile" 
cantitative capătă aici, In dome
niul cîntecului de masă, semnifi
cația unei îndatoriri formaliste 
în care — chiar dacă autorul 
cîștigă — pierde în mod cert 
cîntecul de masă.

Despre tematică ar fi multe de 
spus. Vigoarea cîntecului de 
masă constă în aceea de a re
zuma, de a sintetiza în oîteva 
trăsături decenii și secole de is
torie ; lucru valabil chiar și în 
concepția „lărgită" a genului, ac
cepțiune în care „Păpușile maes
trului Pedro" de De Falia sau 
Tripticul de lieduri al lui Ravel 
reprezintă creații cu mare priză 
la public, și în care accentele 
vechiului cînt truver și-au găsit 
o interesantă formulare contem
porană.

Fără a deveni istoricizantă, te
matica este strîns legată de aceas
tă SINTEZA a timpului. Mai ales 
pe pămîntul românesc, unde is
toria se scrie atît de des în ace
leași locuri unde s-a mai scris. 
Dobrogea luptelor lui Mircea a 
devenit Dobrogea nouă, stejarul 
de la Borzești privește — din de
părtări de veac — peisajul in
dustrial de astăzi, în timp ce; 
sărbătorirea multiseculară a 
Curții de Argeș este și sărbătoa
rea noului sistem hidroenergetic. 
Sînt apropieri dincolo de timp, 
care se cer făcute așa cum tre
buie. Imaginea istorică a unei 
națiuni nu poate fi sesizată prin 
fațete unilaterale — ne-o învață 
poate cel mai bine cîntecul popu
lar cu subtilele sale evocări.

Revenind acum la suma pseu- 
do-statistică a creației. Sînt com
pozitori mai fecunzi, la care cali
tatea se menține la un nivel nea
bătut — ca de pildă la Ion Chi-

rescu — și sînt iarăși alții (ca A- 
natol Vieru, Teodor Bratu, Hilda 
Jerea sau Radu Paladi) care în
țeleg să-și concentreze, în lucrări 
mai puține, un întreg univers de 
simțiri; din nou, chestiune de 
temperament.

Unii scriu mai pretențios atunci 
cînd abordează genul — adevă
rată lărgire a acestuia, în sensul 
celor arătate ; astfel ne stau măr
turie cantatele cu caracter imnic 
ale unui Mihail Jora, Sabin Dră- 
goi, Mihail Andricu. Putem vorbi 
de o creație pentru mase, ex
tinsă în domeniul muzicii de 
concert. Tot astfel, precum și prin 
intermediul odei (ca de exemplu 
la Cornel Țăranu, Miryam Marbi, 
Liviu Glodeanu 
povici) cîntecul 
un puternic rol 
marea muzicală.

Aș considera, 
greșită părerea _

stata, în definitiv (cu mulți ani 
în urmă) cum cîntecul liric s-a 
transformat, în viziunea enescia- 
nă, într-o veritabilă odă cu ca
racter evocator — să luăm doar 
Rapsodia a ll-a. Și cine nu cu
noaște oare rafinatele transfigu
rări pe care le include popularul 
„Deșteaptă-te române" în baletul 
Demoazela Măriuța de Mihail 
fora.

Totul demonstrează domeniul 
cu mult mai larg pe care se 
poate situa cîntecul de masă; 
dar totodată și greșeala de a fi 
strîns în chingile unei manifes- 
tări-șablon. El răzbate din marile

capodopere ale muzicii univer
sale, în ciuda încercărilor de a-1 
restrînge la un timp limitat. în 
fine, nu există epocă a istoriei 
care să nu-1 fi cunoscut într-un 
fel sau altul, deși ne mulțumim 
deseori cu consolarea că s-a năs
cut alaltăieri.

Dar, cu aceasta, discuția este de
parte de a se fi încheiat — aș 
spune că nici n-a început încă 
bine și am certitudinea că într-o 
suită de opinii va reuși să sub
linieze valorile și nonvalorile cîn- 
tecului de masă, cerințele pe care 
le pune în fața creatorilor ma-

sau Doru Po- 
de masă capătă 
educativ în for-

pe de-altă parte, 
deseori acredita

tă, cum că suflul liric n-ar prea 
servi cîntecului de masă. Este o 
părere care își are originea tot tn 
clișeul rigid pe care-1 fixase o 
practică de tratare a genului ; 
din nou, calul de bătaie al sim
plismului ridicat la rang de sim
plitate convingătoare. Din con
tră, cine nu s-ar apropia de un 
cîntec cu caraoter liric, scris cu 
meșteșug — aș cita doar „ Cîn
tec de seară" al lui Sergiu Sar- 
chizov sau „Cîntec de pădure" 
de Laurențiu Profeta.

în sfîrșit — în seria marilor 
„extinderi" ale genului — na pot 
fi trecuți cu vederea compozitori 
care au înțeles să includă în lu
crările lor de mare respirație sim
fonică sau operistică, admirabile 
pagini de cîntec de masă. Așa sînt 
oratoriile și lucrările scenice ale 
lui Gheorghe Dumitrescu (de la 
„Tudor Vladimirescu" și „Răs
coala" pînă la „Ion Vodă") pre
cum și „Cantata anilor lu
mină" în care Anatol Vieru in
clude, cu alte mijloace com
ponistice, cîntecul său deve
nit popular „Țară scum
pă, să trăiești". Poate că tocmai 
în asta constă accesibilitatea can
tatei de concert. Am putut con-

așteaptă legumele
(Urmare din pag. I)

— Pentru legume, întărește 
dînsul, s-a „bătut mult mone
da". tnsămînțările, plantatul și 
repicatul s-au făcut la timp și 
continuă pentru acele culturi a 
căror perioadă optimă de însă- 
mînțare este în aceste zile.

— Ceapa, leguma care conti
nuă să fie problema numărul 
unu, va fi asigurată ?

— Aici, e drept, treburile sînt 
puțin (din nou apare cuvîntul 
salvator) întîrziate. Unele greu
tăți se datoresc faptului că o 
parte din cooperative, neavînd 
experiență în cultivarea ei în sis
tem ceaclama, sau cam ferit să 
o însămînțeze. Not am trimis a- 
cum instructorii noștri în teren 
să impulsioneze lucrările.

— Dar, sînt unități care nu 
au avut nici cantități suficiente 
de sămînță...

— Aveți dreptate și acesta 
este un motiv (se putea să nu 
mai apară unul ?) Noi am căutat 
să-l înlăturăm Cu ajutorul Con
siliului Superior al Agriculturii 
am descoperit (în sfirșit I n.r.) în 
aceste zile vreo 400 kg de să
mînță (suficiente pentru însă- 
mînțarea a 100 hectare) prin u- 
nele depozite ale Agrosemului.

In timp ce justificările și scu
zele apar una după alta, parcă 
ar fi trase la șapilograf, măsuri
le practice, care să ducă la re
medierea deficiențelor, intîrzie. 
Bunăoară, la cooperativa agrico
lă Chiajna, aspersoarele nu pot 
fi puse în funcțiune pentru că în 
baze nu există baterii. La Dra- 
gomirești, cu toate asigurările 
conducerii că utilajele de irigat 
sînt bune, apa se cară încă cu 
butoaiele pentru a se uda gră
dina. In incintă, țevile pentru

aducțiunea apei stau nefolosite 
deoarece sînt pline cu pămînt I 
în același timp, varza plantată 
stă de trei zile neacoperită cu 
folii de polietilenă și pe timpul 
nopții pentru că tunelele rapor
tate ca fiind executate, practic 
nu există decît pe cîțiva metri 
pătrați.

Atrage atenția faptul că, în 
județul Ilfov din 1900 hectare 
planificate pentru ceapă, sînt 
încă neînsămînțate 400 hectare, 
iar pentru usturoi, în depozitele 
Agrosemului, nu există sămînță 
nici pentru 50 la sută din 
prafața prevăzută.

Cum se prezintă situația 
Galați ?

Tovarășul Teodor Bogdan, 
ful centrului legume-fructe, 

a coo- 
relata 
prost 

timpu- 
.........__  au în

cheiat contracte (32 de coopera
tive agricole și cîteva întreprin
deri agricole de stat) n-au livrat 
încă pieții nici o cantitate de 
trufandale.

De ce ? Pentru că, in general, 
nici nu s-au respectat suprafețe
le 
cu 
se

cadrul Uniunii județene 
perativelor agricole ne 
faptul că, în județ se stă 
cu produsele legumicole 
rii întrucît unitățile care

su

la

contractate a fi însămînțate 
legume timpurii. în toamnă 

contractase cu unitățile agri-

cole cultivarea cu spanac a unei 
suprafețe de 84 hectare, scan- 
tîndu-se pe o producție de 425 
tone. Dor tot în toamnă s-au 
însămințat numai 63 de hectare. 
Așteptam ca pînă la sfîrșitul 
lunii martie să se desfacă cel pu
țin 85 de tone, dar din întregul 
județ Calați nu s-a primit decît 
1 640 kg spanac I Populația 
cere explicații 
tate. Așteaptă 
noi nu putem 
tele consiliilor 
cooperativelor
Independența, de pildă, unde se 
zice că suprafețele 
cu spanac au fost 
iepuri.

Presa a semnalat 
te ori deficiențele organizării lu
crărilor agricole în legumicultu
ra și, implicit, aprovizionării 
piețelor. Surprinde însă inope- 
rativitatea și încetineala cu care 
organele agricole intervin pentru 
a remedia deficiențele, stilul de 
muncă birocratic cu care tratea
ză sarcini cu implicații imedia
te asupra deservirii populației

Stadiul lucrărilor in legumicul- 
tură cere măsuri de maximă o- 
perativitate, de maximă eficien
tă. Sub acest deziderat trebuie 
să se desfășoare în prezent în
treaga activitate.

ne 
fi pe hună drep- 
să cumpere, iar 
„vinde" argumen- 
de. conducere ale 
din Rraniftea și

însămînțate 
mincate de ..

de mai mul-

P R I R
(Urmare din pag. I)

același: „Nu au sosit in
strucțiuni".

Un caz și mai recent, pe
trecut ieri. Da. ieri seară, 
mam dus cu odrasla în 
parcul Herăstrău. Ei nu, și 
nu, să-1 plimb cu barca. 
Am avut buna intenție de 
a-i satisface dorința. Dar, 
iar dar; programul e nu
mai pînă la orele 18.00. Atît 
a aprobat tovarășul direc
tor al I.C.A.B.-ului. Mai e-

rau încă mulți tineri, poate 
îndrăgostiți care ar fi vrut 
să-și șoptească (nu știu ce) 
în barcă pe undele lacului. 
Ei, nu se poate. Cum să-i 
spui iubitei nu știu ce po
vești de dragoste pe lac și 
încă în barca I.C.A.B.-ului? 
Să mai aștepte 
luni pînă vine

O, frumoasă 
ori tu ai venit
me, ori directorii au ră
mas în urmă.

și ei cîteva 
aprobarea I 
primăvară, 

prea devre-

Odată cu paleta 
bogată a primăverii 
care a schimbat cu
lorile cerului și ale 
pămîntului, în raf
turile și vitrinele 
magazinelor au po
posit noi țesături de 
bumbac care încear
că să fure din spec
trul solar crîmpeie 
de curcubeu. Astfel 
a luat drumul ma
gazinelor o foarte 
variată gamă de țe
sături însummd 280 
desene noi într-o 
gamă coloristică de 
peste 900 poziții. 
Printre noile im
primeuri pe care 
jurnalele de modă 
ale primăverii le 
folosesc în cele mai 
multe din modelele 
expuse se află țesă
turile Mugur, Ce
lesta, Pcrtina. Mag
nolia, Mihaela.

Intr-o bogată va
rietate de desene și 
modele sînt și fan- 
teziririle modă, indi
cate special pentru 
rochii și bluze. 
Astfel de țesături, 
care întrunesc cele 
mai exigente preten
ții sînt cele pe care 
creatorii lor le-au 
numit Calisana, E- 
lena. Aurora, Re- 
lona, Coloris, Flo
rentina. 7,alău, Tos
cana, Silvanca, Dar- 
clee, Cleopatra.

Pentru confecții 
de cămăși și bluze 
un efect deosebit îl 
realizează țesăturile 
de tip poplinat re
alizate în culori pa
stel și închise. în 
țesături sută la sută 
bumbac, la prețuri 
de 17, 18, 20. 22 lei 
metrul

Tot în aceste zile 
au intrat în maga
zine sortimente vari
ate de batiste asor
tate la culorile și 
moda de primăvară 
(producție internă 
și import) albe sau 
vopsite în fir, bro
date în colturi (pen
tru femei) la prețuri 
ce variază între 3,5 
-15 lei.



Lupte violente

delta Mekong
Agenția FRANCE 

PRESSE transmite 
in regiunea deltei 
viului Mekong au 
lupte deosebit de 
lente între forțe 
Frontului Național 
Eliberare și unități 
mericano-saigoneze.

că 
flu- 
loc 

vio
aie 
de 
a-

uni-în cursul zilei de joi. o 
tate de infanteriști marini a- 
mericani, transportați cu eli
coptere la 12 km de tabăra 
Carrol, a fost atacată prin sur
prindere de patrioți.

Comandamentul american 
de la Saigon a anunțat că, în 
cursul săptămînii care s-a ter
minat la 23 martie, numărul 
morților și răniților din rîndul 
trupelor S.U.A. se ridică la 
cîteva mii.

Un purtător militar de cu
vînt american, citat de agenția 
REUTER, a declarat că patrio- 
ții sud-vietnamezi au reluat 
joi luptele la Trang Bang, lo
calitate situată la circa 70 km 
de Saigon. Forțele patriotice 
au lansat un atac surpriză cu 
mortiere grele și asupra car
tierului general al trupelor 
sud-vietnameze dizlocate la 
Long Dinh, la numai 40 km 
sud-est de Saigon.

Marinarii americani care a- 
sigură apărarea bazei Khe 
Sanh au angajat joi noi lupte 
cu forțele patrioților în apro
pierea bazei.

în același timp, aviația a- 
merioană continuă să bom
bardeze pozițiile detașamente
lor F.N.E. dispuse în jurul Khe 
Sanhului ca „un clește", cum 
afirmă agențiile occidentale.

Autoritățile sud-vietnameze vor 
chema sub arme pe toți bărbații 
între 18 și 40 de ani, scrie agen
ția Reuter, citind surse guverna
mentale saigoneze. După cum 
s-a anunțat săptămîna trecută, 
„președintele" Nguyen Van Thi- 
eu a cerut sporirea forțelor ar
mate ale Saigonulul cu 135 000 
militari, măsură care va fi pusă 
în practică, în primul rînd, prin 
recrutarea tuturor tinerilor de 18 
și 19 ani și rechemarea sub arme 
a rezerviștilor pînă la 35 de ani.

Intr-un interviu acordat în 
exclusivitate cotidianului „El 
Moudjahid", Noureddine Del- 
leci, ministrul comerțului în 
guvernul algerian, s-a referit 
la relațiile comerciale ale țării 
sale cu țările socialiste.

După proclamarea inde
pendenței, a arătat el, Algeria 
s-a străduit să își dezvolte la 
maximum relațiile sale comer
ciale cu străinătatea. Un loc 
important în aceste relații, îl 
ocupă acordurile încheiate de 
Algeria cu mai multe țări so
cialiste printre care și Repu
blica Socialistă România.

Guvernul algerian, a subli
niat ministrul, este gata să 
dezvolte la maximum relații 
comerciale cu ansamblul tu
turor acestor țări cu care rea
lizăm cifre de afaceri apre
ciabile. In acest domeniu 
există foarte mari posibilități 
de natură să lărgească rela
țiile pe care Algeria le are 
cu țările socialiste".

MAMAM: Al treilea președinte?
In capitala panameză dezordinea s-a generalizat. Partizanii lui 

Arnulfo Arias, candidatul opoziționist la alegerile prezindențiale 
din 12 mai (puse deocamdată sub semnul întrebării) au început 
să înalțe baricade pe străzi, să răstoarne vehicule și să arunce cu 
pietre în soldați. In dimineața zilei de miercuri gardiștii genera
lului Bolivor Vallarino, au operat noi descinderi la domiciliile 
fruntașilor opoziționiști, arestind încă 19 persoane, ceea ce ridică 
numărul total al arestaților la două sute în numai două zile. Din 
filmul evenimentelor se desprinde tot mai clar că sînt minime, 
dacă nu excluse, șansele de a-l obliga pe președintele Robles să 
cedeze locul succesorului proclamat de parlament, atîta vreme 
cît primul e sprijinit de Garda Națională. Unii observatori fac 
speculații în pirul ambițiilor politice ale generalului Vallarino, 
omul care de fapt este cel de-al treilea președinte și cel mai pu
ternic, fiindcă dispune de dispozitivul militar al țării. In Panama 
militarii au avut întotdeauna o forță decisivă în procesul politic 
și au existat numeroase cazuri cînd șeful Gărzii Naționale se 
transforma peste noapte în președintele țării, indiferent de pre
tențiile diverselor fracțiuni politice, fără a vorbi de preferințele 
poporului panamez care sînt sistematic ignorate. Există indicii că 
fenomenul ar putea să se repete și în acest caz actuala polarizare 
a forțelor politice va trebui să sufere modificări, iar calendarul 
electoral existent să ia drumul arhivei.

SOFIA 28. — Corespon
dentul Agerpres, Gh. leva, 
transmite : Ministrul căilor 
ferate al Republicii Socialis
te România, Florian Dănăla- 
che, a sosit la Sofia unde la 
invitația ministrului transpor
turilor al Republicii Populare 
Bulgaria va face o vizită ofi
cială.

El a fost primit joi de Pen- 
cio Kubadinski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria. Au partici
pat Marin Vacikov, minis
trul transporturilor al R. P. 
Bulgaria și C- Ionescu-Tira, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al ambasadei Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej a avut loc, 
într-o atmosferă prietenească, 
cordială, o convorbire privind 
unele probleme de interes 
comun.

Primul cosmonaut din 
lume, luri Gagarin, a 

încetat din viață
Ca urmare a unui tragic accident de avion

PRAGA 28 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Joi dimineața s-a deschis, 
în sala spaniolă a Hradului din

Implicațiile Dresdeî
Ziarul ,,Mlada Fronta" 

al tineretului din Ceho
slovacia publică, sub tit
lul de mai sus, un arti
col semnat de publicis
tul Vaclav Kotyk, în 
care se arată :

Luni a fost publicat în presa 
noastră comunicatul informativ 
cu privire la întîlnirea conducă
torilor unor țări socialiste de la 
Dresda. Este vorba desigur de 
un eveniment care merită cîteva 
însemnări, și aceasta cu atît mai 
mult cu cît evoluția din țara 
noastră a constituit obiectul dis
cuției la această întunire.

Este necesar în primul rînd să 
; se constate că schimbările la care 
s-a ajuns și se ajunge în evoluția 
internă a Cehoslovaciei nu pot 
să nu se reflecte în politica sa 
externă și în pozeția sa interna
țională. In poziția Cehoslovaciei 
în cadrul sistemului țărilor socia
liste se manifestă în legătură cu

zătoare ale diferitelor partide și 
în declarațiile cu privire la con
vorbirile lor colective și care de
sigur este nevoie să fie pe de
plin afirmat în domeniul politi
cii practice. Orientarea dezvol
tării socialismului în Cehoslovacia 
potrivit condițiilor și necesități
lor ei este pe deplin conformă 
cu aceste relații principiale și 
cu colaborarea țărilor socialiste 
și, mai mult, este în deplină 
concordanță cu tendințele obiec
tive de evoluție din interiorul 
lumii socialiste, unde în politica 
diferitelor țări și partide se ma
nifestă tot mai pregnant condi
țiile șt necesitățile specifice. Se 
înțelege, desigur, că procesele 
care se desfășoară în interiorul 
țării noastre și care schimbă atît 
de substanțial înfățișarea ei in
ternă au, în mod obiectiv, tan
gență și cu politica internaționa
lă și desigur și influență asupra 
evoluției socialismului ca atare.

aînsă o anumită neînțelegere

Din presa de tineret

aceasta unele aspecte complet 
noi. Dacă analizăm totodată po
ziția P. C. din Cehoslovacia 
față de problemele de con
cepție care se referă la pro- 

. blematica colaborării țărilor 
socialiste și a unității lor în evo
luția de pînă acum a sistemului 
socialist, ajungem la concluzia că 
P. C. din Cehoslovacia a fost 
în această etapă trecută mai 

.mult un critic al proiecte
lor și ideilor progresiste care 
s-au manifestat în lumea so- 

-cialistă și în general în mișca
rea comunistă. Deseori noi ne-am 

.situat chiar în fruntea criticării 
•acestor forme. Se poate aminti 
•critica opiniilor lui Togliatti, cri
tica „revizionismului iugoslav", 
poziția față de discutarea proble- 

'.melor „partidului conducător" și 
’.„țării conducătoare", și altele. 
■Punctul de vedere exprimat de
seori în cuvîntările tov. Koucky 
nu corespundea condițiilor și ne- 

.cesităților dezvoltării relațiilor 
țărilor socialiste, necesităților a- 
dîncirii unității lor.

Prin aceasta nu vreau să suba
preciem cu totul aportul Ceho
slovaciei, în special în dezvolta
rea economică a țărilor socialis
te, în domeniul politicii lor ex
terne. Mă gîndesc însă la pro
blemele cu caracter de concep
ție în care noi am adoptat 
trecut un punct de vedere 
majoritate conservator.

în 
în 

majoritate conservator. Astăzi 
insa situația s-a schimbat cali
tativ. Dacă în trecut noi făceam 
parte dintre criticii acelora care 
căutau — deseori, desigur, cu 
greșeli — noi căi de evoluție a 
socialismului, în prezent sîntem 
noi înșine obiectul acestei cri
tici.

Cel puțin trebuie să avem în 
vedere o anumită neînțelegere a 
evoluției din țara noastră, o a- 
preciere imprecisă a acestei evo
luții și nu trebuie, desigur, să 
excludem nici tendințele de a 
influența evoluția noastră inter
nă prin puncte de vedere pe 
care astăzi le depășim în mod 
atît de radical. De. aceea trebuie 
subliniat că problemele evoluției 
interne a țării noastre sînt ches
tiuni interne ale noastre și că 
este o treabă exclusivă a parti
dului și societății noastre felul în 
care aceste probleme vor fi re
zolvate. De altfel, acesta este 
principiul care în prezent a fost 
general recunoscut ca unul din
tre principiile fundamentale ale 
relațiilor și unității statelor so
cialiste, care este permanent 
proclamat în declarații corespun-

acestor procese interne ale noas
tre de către unele partide nu 
poate constitui o frînă a evolu
ției noastre interne, un obstacol 
în calea acestei evoluții. Desi
gur, este necesar să se explice 
în contactele cu țările socialiste 
esența schimbărilor care se în
făptuiesc în interiorul societății 
noastre, pe de altă parte însă să 
se plece și de la realitatea că in
teresele și necesitățile evoluției 
Cehoslovaciei sînt un criteriu 
hotărîtor și sigur și al acțiunilor 
și măsurilor noastre în politica 
externă. Această atitudine nu 
amenință orientarea fundamenta
lă a politicii noastre externe, și 
aceasta cu atît mai mult cu cît 
realitatea serioasă a caracterului 
obiectiv 
nător.

Este 
politicii 
tei 
țiul 
vei 
a 
și 
vedere 
cesităților noastre 
secință logică a 
rilor profunde ale caracterului 
politic intern. Aceasta este, după 
părerea mea, concepția la care 
interesele evoluției țării noastre 
nu ne permit să renunțăm. A- 
partenența noastră la sistemul 
militar, politic și la colaborarea e- 
conomică a statelor socialiste, care 
astăzi nu vrem și nu putem să 
o schimbăm ca orientare funda
mentală, nu poate și nu trebuie 
însă să devină o piedică în calea 
transformărilor pe care le con
siderăm ca necesare din punct 
de vedere al evoluției țării noas
tre și în legătură cu al căror a- 
port la dezvoltarea teoriei 
practicii socialiste nu există 
nu vor exista îndoieli. Aceasta, 
desigur, depinde de poziția noas
tră, dar și de poziția tuturor pri
etenilor noștri din țările socia
liste.

De aceea există în situația ac
tuală o singură cale — să dez
voltăm și mai consecvent proce
sul democratizării societății pe 
care l-am început după plenara 
din ianuarie, proces care cores
punde condițiilor și necesităților 
noastre. Și, acest lucru, conștienți 
fiind că în etapa actuală de dez
voltare a sistemului socialist și a 
dezvoltării internaționale nu exis
tă un pericol mai mare pentru 
acest proces decît propria noas
tră nehotărîre și inconsecvență.

nu permite ceva asemă-

vorba despre conținutul 
noastre în cadrul aces- 

orientări fundamentale, spa- 
pentru dezvoltarea inițiati- 

în politica noastră externă 
cărei folosire consecventă 
conștientă din punct de 

al intereselor și ne- 
este o con- 

transformă-

și

Praga, Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

La lucrările Plenarei participă, 
de asemenea, membri ai Comisiei 
centrale de control și revizie, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C. din Slovacia și primii-secre- 
tari ai comitetelor regionale ale 
P C. din Cehoslovacia. Iau parte, 
ca invitați, membri ai gu
vernului și alți reprezentanți ai 
vieții publice, economice și cul
turale.

Lucrările au fost deschise de 
J. Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

La primul punct pe ordinea de 
zi s-a aflat examinarea propune
rii privind candidatura la postul 
de președinte al republicii, 
numele Prezidiului C.C. 
P.C. din Cehoslovacia, A. 
cek, prim-secretar al 
al P.C. din Cehoslovacia a 
mandat pentru postul de 
ședințe al republicii pe 
neralul de armată Ludvik 
Svoboda „ca persoana cea mai 
potrivită, care în perioada actu
ală poate contribui la cauza uni
rii popoarelor noastre și a diferi
telor pături și grupuri sociale, 
pentru consolidarea situației poli
tice interne".

Plenara C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia a adoptat propunerea 
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia de a 
desemna drept candidat pentru 
funcția de președinte al republi
cii pe generalul de armată Lud
vik Svoboda. Comitetul Central 
și-a exprimat acordul ea desem
narea candidaturii lui L. Svobo
da să fie discutată împreună cu 
reprezentanții celorlalte partide 
politice și organizații ale Frontu
lui Național.

Comitetul Central a acceptat 
în unanimitate demisia lui Anto
nin Novotny din funcția de mem
bru al Prezidiului și al Secretari
atului C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia și și-a manifestat acordul 
cu demisia sa din funcția de pre
ședinte al republicii.

Comitetul Central a ales pe 
tov. Josef Smrkovsky membru 
al Prezidiului, iar pe tov. Cest- 
mir Cisar ca secretar al C-C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Plenara C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și-a întrerupt lucrările 
pînă luni, cînd urmează să fie 
discutat Proiectul programului de 
acțiune al P.C. Bin Cehoslovacia 
și unele probleme ale situației 
politice actuale.

★
Agenția C.T.K. transmite că 

la Praga au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac. 
A fost adoptată hotărîrea de a se 
convoca un Congres extraordi
nar al uniunii, în cadrul căruia 
să fie discutată situația actuală 
a organizației.

Plenara a considerat, de ase
menea, ca fiind utilă unirea di
feritelor organizații de tineret 
într-o uniune reprezentativă de 
acțiune, care să nu îngrădească 
drepturile lor, dar care să le spri
jine activitatea.

• ÎN CADRUL UNEI EMI
SIUNI consacrate Festivalului 
Teatrului Națiunilor, ce va a- 
vea loc la Paris între 17 apri
lie și 15 iunie, televiziunea fran
ceză a transmis secvențe din 
mai multe piese ce vor fi pre
zentate. printre care și ,.D-ale 
carnavalului", de I. L. Caragia- 
le. Piesa va fi interpretată la 
festival de colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra". Au
torul comentariului emisiunii, 
Jean Louis Barrault, directorul 
Teatrului Națiunilor, a arătat 
că în repertoriul Festivalului 
vor figura piesele reprezentati
ve ale celor mai mari drama
turgi ai lumii, evocînd cn 
cest prilej personalitatea 
I. L. Caragiale.

a- 
lui

la

în 
al 

Dub- 
C.C. 
reco- 
pre- 
ge-

Reprezentantul Iordaniei 
O.N.U., Muhammad El-Farra, 
a adresat o scrisoare președin
telui Consiliului de Securitate 
în care acuză Izraelul de pre
gătirea unui nou atac de-a 
lungul riului Iordan. Scrisoa
rea menționează declarația 
făcută luni de primul ministru 
izraelian, Levi Eshkol, în care 
acesta amenința Iordania „cu 
noi represalii" dacă va tolera 
activitatea organizației „Al 
Fatah".

Luptele din Nigeria
• TRUPELE GUVERNULUI 

FEDERAL al Nigeriei continuă 
să avanseze spre orașul-port O- 
pobo, situat pe litoralul mării 
la 65 kilometri de Port Harcourt, 
important centru industrial și 
strategic deținut de autoritățile 
biafreze. în regiunea Insulei 
Bonny, situată la sud de Port 
Harcourt, au loc concentrări ale 
trupelor federale. Potrivit unui 
comunicat al autorităților bia
freze. în timpul luptelor anga
jate în regiunea Onitsha, unită
țile Biafrei au scos din luptă a- 
proape în întregime efectivul 
celei de-a doua divizii a armatei 
federale. Comunicatul recunoaș
te că 2 000 de soldați ai diviziei 
respective au reușit să pătrundă 
în orașul Onitsha.

• JOI SEARA a 
palatul Congreselor 
lin ședința

avut loc la 
din Krem- 
consacrată

• ••••••••••••

împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Maxim Gorki. în 
sală erau prezenți L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și alți conducători de 
partid și de stat sovietici, re
prezentanți de seamă ai vieții 
culturale și artistice din Uniu
nea Sovietică. Au participat, de 
asemenea, scriitori, filologi și is
torici din numeroase țări, prin
tre care și din Republica Socia
listă România.

Scriitorul L. M. Leonov a vor
bit despre creația clasicului li
teraturii sovietice, despre con
tribuția sa la înflorirea artei și 
culturii din U.R.S.S., la tezau
rul culturii universale.

Populare Ungare. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează pro
bleme curente și interpelări.

• DUPĂ 48 DE ORE DE 
EZITĂRI, Paul Ltîcke, minis
tru de interne al R.F.G., a ho- 
tărît definitiv să părăsească 
guvernul. Cancelarul Kiesinger 
a acceptat să transmită 
președintelui republicii, 
își prezentase inițial 
marți la prînz, pentru
retrage în seara aceleiași zile. 
Miercuri, un purtător de cuvînt 
al ministerului de interne pre
ciza că titularul portofoliului 
își menține demisia. în fine, 
joi, demisia a devenit oficială 
și acceptată de cancelar.

demisia 
Lucke 

demisia 
a și-o

• ÎN CLĂDIREA PARLA
MENTULUI din Budapesta au 
început joi lucrările sesiunii 
Adunării de Stat a Republicii

Ministrul vest-german al
transporturilor despre dez

voi tar ea relațiilor cu Europa
răsăriteană

într-un interviu a- 
cordat ziarului vest- 
german „GENERAL 
ANZEIGER", Georg 
Leber, ministrul vest- 
german al transpor
turilor, și-a exprimat 
speranța într-o dez
voltare a relațiilor 
Germaniei occiden
tale cu țările din Eu
ropa răsăriteană, în 
domeniul transpor
turilor. El a arătat 
că, în acest scop, în
tre guvernul R. F. a 
Germaniei și țările 
socialiste au fost sta
bilite o serie de con
tacte în vederea îm
bunătățirii mijloace-

lor de comunicații 
rutiere, feroviare, ae
riene și fluviale. Com
pania vest-germană 
de transporturi aerie
ne „Lufthansa" efec
tuează în prezent 
curse regulate spre 
Belgrad, București, 
Budapesta și Praga 
și speră să-și lărgeas
că rețeaua pentru a 
cuprinde în viitor și 
Varșovia, Sofia și
Moscova, a precizat 
Georg Leber. El a
adăugat că au fost 
reglementate proble
mele tehnice și co
merciale 
laborări

ale unei co-
com-

pania de transpor
turi aeriene sovietice 
„AEROFLOT" 
„LUFTHANSA' 
că a rămas doar să se 
cadă de acord asupra 
traseului unei linii 
aeriene regulate între 
cele două țări. Georg 
Leber a declarat, de 
asemenea, că între 
Germania occiden
tală și Cehoslovacia 
urmează să aibă loc 
tratative la nivel gu
vernamental cu pri
vire la construcția u- 
nei șosele de ambele 
Părți
dintre cele două țări.

Și
Și

ale frontierei

le cosmice. „Zborurile în Cosmos 
sînt munca mea. Ele mi-au cap
tivat sufletul și gîndurile și atît 
timp cît voi fi sănătos, și voi fi 
în plinătatea puterilor mele, vo; 
năzui spre Cosmos".

Agenția TASS anunță că î*i 
accidentul de avion, produs la 
27 martie 1968, în care și-a 
pierdut viața luri Gagarin, a 
pierit și colonel-inginer Vladi
mir Serioghin, comandantul u- 
nității de aviație respective.

La Moscova au fost date publi
cității necrologul primului cos
monaut din lume luri Gagarin 
și necrologul colonelului inginer 
Vladimir Serioghin, semnate de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgomîi și de alți con
ducători ai P.C.U.S. și guvernu'V'ji 
sovietic, de conducători milita 
și cosmonauți.

Agenția TASS transmite că 
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au constituit o comisie guverna
mentală pentru elucidarea cir
cumstanțelor morții pilotului cos
monaut colonel luri Gagarin și 
a colonelului inginer Vladimir 
Serioghin.

Catastrofa avionului în care 
au zburat cosmonautul luri Ga
garin și inginerul colonel Vladi
mir Serioghin, a avut loc în a- 
propierea satului Novoselkovo, 
raionul Kirjacisk, regiunea Vladi
mir, a anunțat Comisia guverna
mentală pentru elucidarea cir
cumstanțelor morții lui Gagarin 
și Serioghin.

La 27 martie Gagarin a por
nit într-un zbor obișnuit de pe 
aeroportul de lingă Moscova 
împreună cu instructorul Serio
ghin, la bordul unui avion de 
antrenament cu reacție avînd 
două locuri. Catastrofa s-a pro
dus în timp ce avionul se îna
poia la aeroport, după ce misiu
nea de antrenament în zona de 
zbor fusese îndeplinită.

Cauzele catastrofei sînt studia
te la fața locului de către Co
misie, cu participarea unor cu- 
noscuți specialiști în probleme 
de aviație.

>>■«•••••••••

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
luri Gagarin a încetat din viață 
în urma unui tragic accident de 
avion în timpul unui zbor de an
trenament. In comunioatul dat 
publicității, C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a- 
nunță cu adîncă durere moartea 
primului cosmonaut din lume.

Pentru organizarea funeraliilor 
a fost constituită o comisie gu
vernamentală.

luri Gagarin va fi înmormîntat 
lingă zidul Kremlinului din Mos
cova.

luri Gagarin s-a născut la 9 
martie 1934 într-o familie de ță
rani din Smolensk. In anul 1941 
a început școala elementară, iar 
după terminarea ei a urmat o 
școală profesională, devenind 
siderurgist. Pasionat încă din co
pilărie de aviație, s-a înscris la 
școala de piloți din Orenburg 
(Ural) pe care a terminat-o în 
1957.

In anul cînd a fost lansat pri
mul satelit sovietic, s-a căsătorit 
cu o asistentă medicală — Va
lentina. Din căsătorie s-au năs
cut două fetițe, Elena și Galina. 
Cînd a devenit cosmonaut, Va
lentina i-a mărturisit teama pe 
care i-o inspiră această meserie 
primejdioasă, dar a adăugat că 
de fapt ar dori din suflet ca 
Iuri să fie primul om care 
să zboare în Cosmos, dorință ce 
s-a realizat, după cum se știe, la 
12 aprilie 1961.

După zborul său cosmic, Ga
garin a continuat să învețe, ab
solvind cu succes Academia teh
nică de aviație „Jukovski".

Gagarin era conștient de im
portanța activității pentru cuce
rirea Cosmosului : „Omul, spu
nea el, este mînat în Cosmos nu 
numai din curiozitate. Aceste 
zboruri slujesc știința, contribuie 
la descoperirea și studierea mul
tor taine ale naturii . Este greu 
acum să ne imaginăm cîte răs
punsuri la întrebările care îi fră- 
mîntă astăzi pe fizicieni și me
dici, pe chimiști și biologi, pe 
metalurgiști și energeticieni, se 
ascund acolo, în spațiile nemăr
ginite ale Cosmosului".

I se părea de neconceput 
ideea de a renunța la cercetări-
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festivă
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Aspect de la o demonstrație desfășurată la Okinawa împotriva prezenței bazelor 

tare americane pe teritoriul japonez

I
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Bătălia electorală din S.U.A. s-a ________ __

rezultatelor „preliminarelor" din statul New Hampshire : hotărîrea 
senatorului Robert Kennedy de a participa la lupta pentru obține
rea candidaturii democrate a complicat situația din partidul demo
crat ; pe de altă parte Richard Nixon, care după hotărîrea guver
natorului Nelson Rockefeller de a nu participa la alegeri (întrucît 
ar vrea să evite diviziunea partidului său din 1964 !) rămine sin
gurul republican aflat in cursă, nu are nici un fel de probleme in 
privința desemnării sale drept candidat la Convenția partidului republican, din iulie de la Miami.

Campania electorală pentru alegerile preliminare din statul 
Wisconsin se intensifică. Din partea partidului democrat se în
fruntă acum Eugene McCarthy, Robert Kennedy și președintele 
Johnson. Ca șl la alegerile preliminare din New Hampshire tema 
principală o reprezintă războiul din Vietnam. Senatorul McCarthy 
desfășoară o campanie energică subliniind dezacordul său cu po
litica Administrației in Vietnam. Luind cuvîntul în mai multe orașe 
din statul Wisconsin el a arătat necesitatea încetării bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam și a dezescaladării acțiunilor mili
tare americane. Robert Kennedy are o poziție asemănătoare supu- 
nind unui atac constant Administrația Johnson. Aceste luări de 
poziție se bucură de simpatia miilor de studenți dintre care (con
form unor statistici) numai 70 la sută își vor termina studiile, cei
lalți fiind incorporați și trimiși pe fronturile din Vietnam. Astfel 
cei 30 000 de studenți de la universitatea din Wisconsin au salutat 
platformele oarecum asemănătoare ale Iui McCarthy și Kennedy. 
La o întrunire studențească Kennedy a declarat : „Țara noastră 
este in primejdie, nefiind amenințată de nici o țară inamică ci nu
mai de politica noastră greșită" (CORIERE DELLA SERA). Rechi-

căzitoriul lui Kennedy este dur. Guvernul american este 
ascunde țării adevărul, situația critică a războiului, 
dificultățile pe care le rezervă viitorul.

Partizanii lui Johnson duc campania în favoarea conducătorului 
Casei Albe pretinzînd că el este singurul candidat indicat a fi de
semnat în acest moment de dificultate. Importante personalități 
guvernamentale sînt trimise în Wisconsin pentru a sprijini candi
datura sa. Primul a fost trimis ministrul agriculturii, Orville 
Freeman. Discursul său trebuia să inaugureze campania electorală

acuzat 
insuccesele,

Problema nr. 1
a președintelui Johnson pentru alegerile preliminare din statul 
Wisconsin, dar el a fost împiedicat să vorbească de o demonstrație 
a 800 de studenți care l-au intîmpinat cu lozinci antirăzboinice.

Candidatura lui Kennedy are anumite șanse și suporterii pre
ședintelui Johnson par a se teme serios de posibilitatea ca opo
ziția din sinul partidului lor, divizată acum să se unească devenind 
și mai periculoasă. După unii, McCarthy lasă să se înțeleagă că ar 
putea ceda în favoarea lui Kennedy dacă după primul tur de scru
tin al Convenției democrate, nu va cîștiga. voturile sale adăugîn- 
du-se celor obținute de Kennedy. Deocamdată, însă, el nu cedează.

„Nu pot accepta să se creeze impresia că eforturile mele nu sînt 
independente" — a afirmat McCarthy. In prezent, așa cum reiese 
din speculațiile observatorilor politici americani, Kennedy nu în
trunește majoritatea necesară. Un sondaj efectuat de ziarul 
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR arată că in cazul în care în 
zece state Kennedy ar cîștiga, ar primi voturile a 508 delegați în 
timp ce pentru a fi numit de Convenția partidului său. din august, 
de la Chicago, sînt necesare 1 312 voturi. Dar este posibil, apreciază 
ziarul, ca senatorul Kennedy să beneficieze si de voturile lui 
McCarthy, cu condiția ca acesta să abandoneze cursa pentru postul 
de președinte. Un alt sondaj interesant pentru orientarea alegăto
rilor americani a fost cel întreprins de Institutul Gallup. A fost 
pusă întrebarea : „In ipoteza că la Convenția partidului democrat 
va fi o diferență mică între președintele Johnson si Robert 
Kennedy, pentru cine ati opta ?. 41 la sută din cei intervievați l-au 
ales pe Johnson și alți 41 la sută pe Kennedy, rezultat semnificativ 
pentru creșterea popularității senatorului Kennedy, intrucit la un 
sondaj asemănător în ianuarie el obținuse numai 40 la sută iar președintele Johnson 52 la sută.

După alegerile preliminare din statul New Hampshire care au 
demonstrat convingător ecoul puternic pe care l-a avut în rindul 
americanilor platforma de pace a senatorului McCarthy, republi
canii își văd periclitate speranțele de a învinge cu vechiul lor program.

Alegătorul de rînd dorește încetarea războiului nepopular din 
Vietnam și. probabil, el își va da votul candidatului care va veni 
sincer în intîmpinarea dorințelor lui. Acest fapt nu poate fi omis in orice calcul electoral.
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