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Combinatul pentru Industriali
zarea lemnului Gherla a rea
lizat, peste prevederile de plan. 
In primul trimestru al anului, 
produse in valoare de 
lei. In fotografie : un 
din sectorul uscătorle 

al combinatului

700 000 
aspect 
furnire

Foto : R. Costln

fr-o brigadă, ajuforarea 
unuia prin altul, stimula
rea celor mai puțin ex
perimentați. Dar acest 
nobil principiu trebuie 
păzit cu grijă ca să nu 
se transforme în contra
riul său și să nu fie pri
lej pentru cei lipsiți de 
bunăvoință ori leneși să 
se lase la remorca celor
lalți sub cuvînf că nu pot 
fi abandonați de colec
tivul lor. Colectivul e o 
școală de solidaritate, 
un mediu de emulație, 
dar nu o proteză. Cei 
care trag în urmă îi 
trag de fapt pe cei care 
frag înainte, anulează 
progresul lor. Un colec
tiv socialist nu trebuie 
împiedicat din cauza 
lipsei de aptitudine sau 
de rîvnă a codașilor, din 
cauza lipsei de răspun
dere ce crește sub hai
na oblăduirii excesive. 
Egal în socialism e 
punctul de plecare, asi
gurat de societate, po
sibilitățile sociale, egală 
e întrajutorarea între 
capacități, nu învăluirea 
sub capacitate a inca
pacității. E un fals con
cept de egalitate ca ele
vul prost să-l zădărească 
pe cel bun, ca profeso
rul. temător să nu dea o 
impresie rea despre vir
tuțile sale pedagogice, 
să-i aducă forțat la un 
nivel echivalent, coru- 
pînd selecția. Cel care 
nu vrea să profite de 
posibilitățile foarte largi 
ce i se oferă, s-o facă 
pe propria lui condiție, 
nu pe spinarea tovară
șilor săi de muncă.

Cînd sportivului ama
tor talentat i se face 
rabat la examenul de 
medicină, se substituie o 
aptitudine cu alfa, se 
creditează viitor medic 
prin actualul golgeter ; 
selecționat după alt cri
teriu decît al profesiu
nii pentru care se pre
gătește, viitorul medic 
care entuziasmează as
tăzi douăzeci de mii de 
spectatori, îi va entu
ziasma mai puțin mîine 
cînd vor deveni (doam
ne ferește) pacienții săi 
la policlinică.

ridice cit mal sus, să 
poarte răspunderi cîf 
mai mari. Acest punct e 
esențial și în cursa care 
continuă, în care sînfem 
angajați cu trup și su
flet, societatea se stră
duiește să asigure cîf 
mai multora succesul.

Societatea face efor
turi ca toți membrii săi 
să se poată ridica, le 
acordă înlesniri neobiș
nuite. însă aceste înles
niri nu oot ține locul 
efortului personal, al 
capacității, al inteligen
ței. înlesniri egale nu 
înseamnă nivelarea ca
lităților, a aptitudinilor 
pe care un individ le 
are. înlesnirea e valori
ficarea aptitudinii, nu 
substituirea ei. E inutil 
să ajuți pe un om fără 
ureche muzicală să de
vină mare violonist. Nu 
e un semn de grijă nici 
pentru el să-i întreții i- 
luzia unei aptitudini pe 
care n-o are, nici pen
tru societate să faci un 
plasament greșit. Nu ori
cine se naște matemati
cian și dacă baza de 
formare matematică poa
te fi mărită fără rezervă, 
crescînd o dată cu ea și 
șansa de a descoperi 
noi talente, aptitudinea 
omului rămîne totuși 
factorul hotărîtor. Nu 
putem ocupa, fără să ne 
păgubim, locul unui ma
tematician sau chimist 
din vocație cu unul 
din capriciu sau înfîm- 
plare.

Principiul înfloririi ap
titudinilor e un principiu 
socialist, devreme ce so
cialismul reprezintă pre
ocuparea ca nici un ta
lent, ca nici o capacita
te să nu se irosească, ci 
să concure în folosul tu
turor. Socialist e de ase
menea ca talentul să nu 
fie concurat de non-ta- 
lent, să nu fie blocat sau 
barat de non-talente. 
Selecția înseamnă de 
fapt drum liber pentru 
capacitatea creatoare.

Ca cea mai umană o- 
rînduire, socialismul a 
promovat principiul no
bil al solidarității, al în
trajutorării. Formele de 
muncă înaintate solicită 
mereu o împărțire judi
cioasă a rolurilor într-un 
colectiv de muncă, în-

Așa cum a fost enun
țată de Darwin, selecțiu- 
nea e un fapt natural în 
virtutea căruia trăiesc și 
proliferează vietățile și 
plantele cele mai vivace, 
adică mai bine dotate să 
țină piept mediului, să 
se adapteze la el ; cele
lalte, deficiente, pier, și 
nețărmurita luptă scoate 
la liman specii tot mai 
bine înzestrate. Acestui 
fenomen al naturii, so
cietatea îi aduce un co
rectiv, instituind un ta
bel de valori morale. 
„Bine înzestrat" înseam
nă, în plan social, omul 
cu însușiri alese, con
vertite în vivacitate spi
rituală, promovate de o 
voință conștientă (nu 
oarbă) spre țeluri uma
ne înalte, 
intervine 
rectiv — 
orînduire 
stihiilor, avantajînd ast
fel rapacitatea celor ce 
lucrează numai în pro
priul lor profit, și ade
sea în detrimentul celor
lalți — orînduirea socia
listă legitimează proprie
tatea tuturor asupra bu
nului obștesc și face din 
profitul comun, pe plan 
material și moral, țelul 
suprem. Structura socia
listă astîmpără cruzimea 
oarbă a selecției deter
minată de concurența 
capitalistă. Ea fixează cu 
bună știință criterii prin 
care omul să-și poată o- 
cupa, în alcătuirea so
cială, locul cel mai a- 
vantajos pentru progre
sul acestei alcătuiri și, 
implicit, pentru propria 
lui umanizare. Orîndui
rea socialistă nu neagă 
selecțiunea calităților ci, 
dimpotrivă, face din ea 
un act conștient, delibe
rat.

Punctul de plecare în 
selecțiunea socialistă e 
crearea unor condiții de 
start egale pentru toată 
lumea, 
cîștigat : 
de față oricine poate 
întreprinde, cu șanse i- 
nițial neștirbite, marea 
cursă a formării prin în
vățătură. Punctul de so
sire trebuie să fie la cei 
mai bine dotați, mai in- 
teligenți și mai capabili, 
mai cu tragere de inimă 
pentru societate, să se

Dar — și aici 
al doilea co
in timp ce o 
dă frîu liber

3 560 000 de oi, reprezentînd un 
procent ridicat din totalul efecti
velor matcă. Unele centre de însă- 
mînțări artificiale, cum sînt cele 
de la Constanța și Brăila, care ob
țin an de an procente în jurul a 
90 la sută fecunditate la vaci, au 
adus o mare contribuție la ame
liorarea și înmulțirea animalelor, 
în raza lor de activitate au fost 
ameliorate efective mari de vaci 
care, în prezent, au o capacitate 
de producție ridicată, s-au extins 
ovinele cu lînă fină din rasa me
rinos, au fost create premize bune 
pentru realizări și mai frumoase 
în numeroase cooperative agri
cole. Este suficient să amintim că 
în cooperativele agricole din regi
unea Dobrogea, față de anul 1958, 
efectivele de bovine au crescut de
4 ori, iar producția medie de lapte 
pe vacă furajată a crescut cu a- 
proape 800 litri.

Extinderea rețelei de însămîn- 
țări artificiale a dus la obținerea 
unor rezultate bune numai în mă
sura în care au fost create și con
dițiile necesare. Există însă nume
roase unități din regiunile Mara
mureș, Crișana, Argeș și altele în 
care, datorită faptului că nu au 
fost puse la punct evidențele de 
reproducție și n-au fost calificați, 
la nivel corespunzător, operatorii 
de la punctele de însămînțări arti
ficiale, rezultatele sînt slabe.

In ultimul timp a fost creată 
Stațiunea centrală de reproducție 
și selecție a animalelor — organ 
de stat cu largi și importante atri
buții — care va coordona și dirija 
acțiunile de înmulțire și îmbunătă
țire a raselor pe întreaga țară. Tot
odată, țjnîndu-se^seama de părerjle 
justificate ale specialiștilor, s-a 
trecut la unificarea celor două re
țele de însămînțări artificiale — 
una aparținînd pînă acum gospo
dăriilor de stat și, alta consiliilor 
agricole.

Rezolvarea multiplelor probleme 
în domeniul muncii de îmbunătă
țire a raselor necesită măsuri ho- 
tărîte, bine gîndite, luate pe baza 
unui plan de ameliorare a anima
lelor alcătuit cu consultarea spe
cialiștilor, în perspectiva nu a unui 
an-doi, ci a zeci de ani; progra
mul astfel fundamentat trebuie 
aplicat cu perseverență șl în mod 
obligatoriu de către toate gospo-

Ing. C. BORDEIANU

în expunerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul Con
gres al cooperativelor agricole, s-a 
subliniat că, ținîndu-se seama de 
rezultatele recensămîntului anima
lelor efectuat în acest an, apare 
necesitatea ca la alcătuirea planu
rilor de perspectivă pe cinci ani 
ale unităților cooperatiste să se 
prevadă creșteri mai mari ale e- 
fectivelor de animale și în mod 
deosebit la bovine și ovine, față 
de cele stabilite în Directive.

Sporirea efectivelor și a produc
ției acestora este în mare măsură 
influențată de modul de organizare 
a reproducției și a selecției anima
lelor. Este vorba de asigurarea 
reproducătorilor selecționați și fo
losirea intensă a acestora îndeo
sebi prin însămînțările artificiale, 
în țara noastră, anul trecut, au 
fost însămînțate artificial peste 
950 000 de vaci și juninci și

S. UTAN
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marmură aIeri seara, în sala de
C.C.A., organizațiile comerciale lo
cale ,,Textile-2' șl „Confecția' din 
Capitală, împreună cu întreprinde
rile „Arta Modei* și „Tînăra Gar
dă' au prezentat publicului bucu- 
reștean noi modele de confecții 
pentru femei și bărbați. In scopul 
cunoașterii părerii specialiștilor 
din comerț despre modelele pre
zentate, ne-am adresat tovarășilor 
Constantin Anghelescu și Iancu 
Ozias, directori ai celor două 
nizații comerciale.
't— După cum ați observat, 

r atat tov. Anghelescu, în 
a.ticolelor tricotate au figurat 
ptoape 60 de modele de scampo- 
louri, jachete, compleuri și „două 
piese" executate din relontex și 
lînă pură. Culorile sînt vii, de con
traste puternice, cu desene puține 
care nu obosesc ochii.

Prin colecția prezentată, colec
tivul de la „Tînăra Gardă" se stră
duiește să răspundă exigențelor 
pentru sezonul de primăvară și 
vară, cît și pentru toamnă. O par
te din modele vor putea fi cumpă
rate, cu începere de luni, de 
magazinele din bulevardele 
colae Bălcescu' nr. 36 și 
Gheorghiu-Dej' nr. 1.

Iată ce ne-a relatat și tov. Oziasi
— Cei prezenți aseară la parada 

modei au mai observat că pentru 
confecțiile de femei și adolescente 
s-a tinut seama în mod deosebit ca 
ele să fie lejere și concepute în 
culori îndrăzneț combinate : albas
tru cu roz, alb cu puțin negru etc. 
Rochiile de primăvară și vară din 
imprimeuri, bumbac, bumbac mer- 
cerizat și stofe subțiri vor putea fi 
găsite în curînd în magazinele din 
bulevardele „Gh. Gheorghiu-Dej' 
nr. 1 și „Nicolae Bălcescu" nr. 11, 
și Lipscani 8. Rămîne ca modelele 
prezentate și apreciate de specta
torii „paradei modei" să se gă
sească în magazine nu numai în 
timpul cel mai scurt ci și în canti
tăți suficiente.

„Scînteia“ 
ziinic în 
(luni — 4 pagini)

va apare
6 pagini

în fiecare zi — PAGI
NA ECONOMICĂ cu-
prinzînd:

Acest punct e 
în momentul

(Continuare 
în pag. a II-a)

COMUNICAT
La invitația Consiliului de Stat 

al Republicii, Socialiste România 
și a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele R.S.F. Iugoslavia și secreta-

rul general al U.C.I., Iosip Broz 
Tito, cu soția, vor face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Ro
mânia în a doua jumătate a lunii 
aprilie a.c.

u

In întimpinarea celei de-a 45-a aniversări 
a creării Partidului Comunist Roman

PUTERNICE RĂDĂCINI IN ISTORIA MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI Șl SOCIALISTE ROMÂNE

articole ți anchete privind toa
te ramurile economiei națio
nale ; rubrica tehnicii avan
sate ; rubrica de economie, fi
nanțe și statistică ; tribuna ex
perienței înaintate ; colțul spe
cialistului ; știința în sluțba 
producției. teatrul unor mari

PROCESUL INFLAȚIONIST 
DIN S. U. A. IN DEZBA-

(Continuare înpag. a III-a)

MAI FRUMOS DECIT MODELUL

La tematica actuală a 
ziarului se vor adăuga 
NOI RUBRICI PER
MANENTE privind:

demonstrații împo

triva regimului mili

tar sud - vietnamez

TEREA CASEI ALBE

Fără să vrei, călătorind 
prin Sighișoara, chiar da
că ai drept scop vizitarea 
celei mai mari și moder
ne fabrici de faianță din 
țară, a celei mai noi fa
brici de sticlă, te urmă
rește prezența Evului Me
diu. Nu numai din prici
na cetății, a bastioanelor, 
a catedralei sau a turnu
lui primăriei. Firmele de 
fier dantelate, așezate per
pendicular pe zidurile co
lorate ale caselor, cupe
le, sfeșnicele, ceasornice
le lucrate odinioară în 
atelierele breslașilor me
dievali și păstrate azi în 
muzeu îți oferă din nou 
prilejul de a înțelege că 
nu degeaba cuvîntul „ca-

Marina VANCI

podoperă*, al cărui înțe
les modern nu este străin 
nimănui, denumea inițial 
obiectul executat de meș
teșugar pentru obținerea 
titlului de meșter.

Fără îndoială, produc
ția incomparabilă canti
tativ și calitativ a indus
triei moderne, bazată pe

O nouă piesă a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Clu) : moară datînd din 1819 din 
Josenii Bîrgăului. Decorațiile exterioare, cu care este împodobită moara, sint de o rară 

frumusețe. In fotografie : se lucrează la montarea morii

o tehnicitate net superi
oară, pe o diviziune a 
muncii dusă foarte depar
te, nu permite aceleiași 
mîinl, acelorași ochi, să 
urmărească obiectul de 
la conceperea lui și pînă 
la ieșirea pe poarta fa
bricii.

Necesitatea de a asi
gura permanent calitatea 
artistică a produsului in
dustrial de larg consum 
a determinat industria 
modernă să cuprindă în 
complexul ei angrenaj 
un număr de artiști, crea
tori de modele. Importan
ța acordată nucleelor de 
artiști s-a făcut simțită 
îndeosebi In acele ramuri 
industriale care realizea
ză obiecte de uz cu o 
precisă universalitate, 
constituind în același timp 
și obiecte da artă deco
rativă, menite să creeze 
o ambiantă plăcută inte
riorului caselor noastre.

Fabrica de faianță din 
Sighișoara este — alături 
de cea de porțelan din 
Cluj — cea mai impor
tantă producătoare de 
servicii de masă, cafea, 
ceai, vase sau obiecte cu 
funcție strict decorativă, 
bibelouri și statuete. Ridi
carea nivelului artistic al 
obiectelor de faianță de
rivă, în primul rînd, toc
mai din înființarea unei 
secții de creație, în care 
întîlnești artiști absolvenți 
ai institutelor de artă 
plastică, al căror gust și

talent se împletesc cu 
indemlnarea șl experiența 
tehnicienilor, cu ingenio
zitatea rezultată din cer
cetările de laborator ale 
inginerilor șl altor spe
cialiști.

încă de la Intrarea tn 
fabrică, panoul inovato
rilor popularizează faptul 
că „în urma experiențe
lor, a procesului tehnolo
gic complex, s-au obținut 
glazuri colorate sau gla
zuri decorative mate șl 
cristalizate' etc... „S-au 
obținut". Este o formu
lă la care merită să 
ne oprim. Se aplică noile 
procedee ? Din păcate, 
le găsești doar pe cîteva 
vase sau platouri deco
rative. Mai mult, în ulti
ma vreme, obiectele de
corative, potrivit acestor 
procedee, au fost chiar 
scoase din nomenclator. 
Motivele sînt dintre cele 
mai bizare. Glazurile co
lorate, de pildă, aplicate 
în straturi, dau prin ar
dere culori diferite ; gla
zurile transparente, da
torită difuziei și interferen
ței, capătă — sub acțiu
nea focului — efecte une
ori neașteptate. Și iată, 
aceste obiecte decorative 
— produse pe scară in
dustrială, dar avînd în 
același timp și calitatea 
de unicat — sînt respin
se de experții comerțului 
ca neconforme cu mos
trele omologate inițial. 
Consider că aici este ni
merit să facem o preciza
re : respectarea mostrelor, 
obligatorie în principiu, 
trebuie să se concretizeze 
mai ales într-un aseme
nea sector, în realizarea

Probleme de etică ; Deser
virea cetățenilor ; Urbanistică 
și sistematizare a satelor ; An
cheta socială ; Igiena socia
lă ; Viața și preocupările ti
neretului, femeilor ; Părinții și 
copiii ; Actualitatea regiunilor 
patriei ; File de enciclopedie 
etc.

Va apare cu regularitate ru
brica „Opinii" Ta care vor 
semna, pe cele mai diferite 
teme de interes general, per
sonalități ale vieții sociale, 
culturale și științifice.

— Paginile ziarului vor mai cu
prinde : reportaje literare, re- 
portajo informative, interviuri, 
lucrări beletristice.

VIAȚA INTERNAȚIO 
NALĂ:
Articole și comentarii, note do 
călătorie, corespondențe din 
străinătate — Pagina a Vl-a 
— actualitatea externă.

Costul unui exemplar
30 de bani
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SPORT

Echipe românești peste 
hotare

FAPTUL DIVERS
COTIDIAN

(Continuare 
în pag. a III-a)

ARGENTINA
„Evenimente grave se pot

produce tn orice mo-

ment“ — anunți Franco N. A. T. 0. (Relatările

Presse agenției U. P. I.)

u

P.C y. s.
Corespondenții 

Cîmpeanu și A.
MOSCOVA. — 

noștri speciali Al. 
Munteanu transmit

In continuarea 
marginea raportului de activitate 
al C.C. al P.C.U.S. și a comisiei 
centrale de revizie, la cel de-al 
23-lea congres al P.C.U.S., sîmbătă 
au luat cuvîntul, printre alții 
T. Usubaliev, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Kirghizia, S. Pavlov, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L , 
G. Markov, secretar al Uniunii 
Scriitorilor Sovietici, Iulia Filinova, 
secretară a Comitetului raional de 
partid Volski din regiunea Saratov.

Ocupîndu-se pe larg de proble
mele situației internaționale, A. 
Gromîko, ministrul de externe al 
Uniunii Sovietice, a spus, printre 
altele, că în prezent nici un om po
litic, dacă nu închide ochii în fața 
situației reale, nu poate nega în
semnătatea crescîndă a politicii 
externe a statelor socialiste avînd 
ca scop împiedicarea dezlănțuirii 
unui nou război.

Ocupîndu-se de agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, vorbitorul a spus că 
partidul, întregul popor sovietic, 
condamnă cu indignare acele 
cercuri americane care și-au îm
pins țara în războiul împotriva po
porului vietnamez. Programul re
glementării situației din Vietnam, 
elaborat de guvernul R.D. Viet
nam, precum și platforma Fron-

dezbaterilor pe

tulul Național de Eliberare din Viet
namul de sud constituie o bază 
justă de soluționare, pe care Uniu
nea Sovietică o sprijină pe deplin. 

Referindu-se la problemele secu
rității europene, la problema ger
mană, arătînd că unele puteri 
occidentale sînt gata să deschidă 
Germaniei occidentale porțile ar
senalului lor atomic, A. Gromîko a 
subliniat că Uniunea Sovietică și 
prietenii ei nu se vor împăca nici 
o dată cu planurile urmărind să 
facă arma atomică accesibilă Re
publicii Federale Germane.

F. Tabeev, prim-secretar al comi
tetului regional de partid din Ta
taria, după ce a înfățișat succe
sele obținute în dezvoltarea indus
triei petroliere de aici, a arătat că 
la sfîrșitul cincinalului extracția a- 
nuală de petrol din Tataria va 
ajunge la 100 milioane tone.

Congresul a fost salutat de Max 
Reimann, prim-secretar al C. C. al 
P.C. din Germania, H. Winston, re
prezentantul P.C. din S.U.A. care a 
dat citire mesajului de salut al lui 
Gus Hali, președintele P.C. din 
S.U.A., V. Codovilla, președintele 
P.C. din Argentina, R. Dixon, pre
ședintele C.C. al P.C. din Australia, 
K. Koliannis, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Grecia, R. Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay.

Lucrările congresului continuă 
luni.
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In intîmpinarea de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Roman

MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI Șl SOCIALISTE ROMÂNE

DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SINDICALE

ACȚIUNI DE LUPTĂ MUNCITOREASCĂ

PUTERNICE RĂDĂCINI ÎN ISTORIA

RĂSPlNDIREA IDEILOR MARXISMULUI
generală sindicală 
sindicale.

premergători primului război mondial au cu- 
numeroase și variate acjlunl de luptă ale 

muncitoare pentru satisfacerea diferitelor el
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„Partidul nostru comunist este continuatorul celor mai bune tradiții ale 
luptei de veacuri a poporului roman pentru libertate națională și socială, 
el întruchipează trăsăturile înaintate ale proletariatului, are rădăcini vigu
roase in mișcarea muncitorească din Romania"

(Din Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la cel de-al IX-lea Congres al P. C. R-).

ornânia Muncitoare
Sidicatal hmplanlw

localul Cercului dUminia Muncitoare^ 
.sau întrunit un însemnat numâr de lucră--, 
tort tîmplari cart nemulțumiți de modul cum 
jsînt organizate .corporațiile, au r 
organiza în afară de influența patroniloi pen
;tru ca-o ast-fel numai să’șl poată apără iote

'resele 5IW9«««
13 Martir 
in sat* reR'

începutul secolului XX marchează Intensificarea 
procesului de organizare a muncitorilor în sindicate, 
bazate pe principiul luptei de clasă. Conferința sin
dicatelor din 1906, la care a fost creată Comisia 

din România, a pus bazele centralizării mișcării noastre
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Bucureștiul va găzdui în 
septembrie a.c. un simpozion 
național de etnografie. In le
gătură cu aceasta, la solici
tarea unul redactor al ziarului 
noBtru tovarășul LIV1U ȘTEFA- 
NESCU, vicepreședinte al Con
siliului muzeelor din Comite
tul de Stat pentru Cultură șl 
Artă, ne-a relatat următoarele : 
Consiliul muzeelor. în cola

borare cu Institutul de etnogra
fie și folclor al Academiei, or
ganizează între 7-15 septembrie 
un simpozion național cu parti
cipare internațională avînd ca 
temă „Organizarea muzeului et
nografic în aer liber — principii 
și metode*. La lucrările simpo
zionului participă membri ai 
Consiliului muzeelor, cercetă
tori din cadrul muzeelor et
nografice și ai unor institute 
ale Academiei Republicii Socia
liste România, membri ai corpu
lui didactic din învățămîntul 
superior etc.

Sînt prevăzute o serie de co
municări despre concepția și 
profilul tematic al muzeelor et
nografice în aer liber din Ro
mânia, metode și tehnici de 
realizare (fundamentare științi
fică și proiectare, cercetare șl 
identificare, demontare și re
construcție, conservare și res
taurare a colecțiilor) susținute 
de specialiști etnografi din țara 
noastră precum și unele comu
nicări susținute de oaspeți 
străini. La acest simpozion sînt 
invitați să participe și membri ai 
Comitetului internațional ICOM 
pentru muzeele de etnografie.

Selecția

in socialism
(Urmare din pag. I)

A? vrea să spun ceva și ckapra 
cetăfeanul X, care greșește. Greceș
te o dată, de două ori, cu urinări. 
Capitalismul îl ia și-l dă aKiră. îl 
aruncă pe drumuri. Socialismul însă 
are grijă de el. îi atrage atenfia o 
dată, de două ori, îl mustră, îl a- 
vertizează. îi mai face școală, îl mai 
trimite la cursuri, îl mai ajută, îi 
mai pune controale. Desigur, îl și 
retrogradează sau îl pedepsește. 
Dar prin structura ei societatea 
noastră face totul cu solicitudine. 
Dar cetăfeanul X care este refrac
tar muncii responsabile și care a 
rămas necernut nici prin școlariza
re, nici prin lămurire, nici prin sti
mulare, se poate prevala de uma
nitatea orînduirii în care trăiește și 
se așează liniștit în cotlonul
său, fiindcă statul, după păre
rea lui, trebuie să-l îngrijească ori
cum. Ce devine marele avantaj al 
socialismului în cazul unui astfel de 
individ ? Sînt unii conducători de 
institufii care-l scot de aici pentru 
a-l pune dincolo (tot cu leafă). T»>că 
strică un lucru mai mic, i se irc? .ta. 
Dar dacă strică unul mai mare ? bnii 
conducători de instituții se conside
ră însă umani dacă trec paguba ne
recuperabilă în seama societajii. Iar 
cetăfeanul respectiv inapt sa mai 
răspundă la O.C.L.-textile trece la 
O.C.L.-ferometal pentru care n-are 
la început nici o acoperire, alfa de- 
cît umanitatea celui pe care l-a pă
gubit. E mai delicat și mai compli
cat să selecfionezi cînd nu ai inima 
să pedepsești, cum se face în capi
talism, ci trebuie să crești cu răb
dare fiecare ins pînă la o mare 
conștiință socială. Dar trebuie să o 
faci nu numai cu atenfie ci și cu 
fermitate. Socialismul și-a luat o mi
siune grea și nobilă să împace ideea 
de selecfie cu aceea de umanitate 
pentru fiecare.

Un ultim cuvînt despre meșter, 
>re maestru, în accepțiunea cea 

mai largă. Maestrul, sau meșterul, 
conduce un proces de muncă, un 
colectiv științific, tehnic, de proiec
tare etc. Meșterul e un animator, a 
ajuns acolo pentru că știe mai mult 
decît alții, vede mai larg, e capabil 
să-i instruiască și să-i țină în mină 
pe ceilalți, să formeze o echipă su
dată, unită. De la breslele Evului 
Mediu, meșterul a avut o autoritate 
nediscutafă, a format calfe șl uce
nici. Învățămîntul nostru e așezat 
pe alte baze, el s-a lărgit și demo
cratizat potrivit nevoilor vremii, dar 
autoritatea celor care au devenit 
prin strădania lor meșteri sau maeș
tri e capabilă să-și dea și astăzi roa
de neprețuite. Un chirurg, de pildă, 
se formează văzînd un alt mare chi
rurg, un jurist eminent urmărind un 
alt mare jurist, un inginer lucrînd 
sub mîna unui all mare inginer 
ș.a.m.d. Normal este, mi se pare, ca 
marele chirurg, dacă vrea să facă 
o treabă bună, să-și selecționeze 
cadrele din secție, după aptitudini 
și talent, după ținută și moralitate, 
ca un meșter ce este. Dacă primeș
te de oriunde și fără încetare oa
meni dizlocați din alte posturi și re
partizați arbitrar, spiritul de echipă 
nu se mai formează, unitatea nu 
mai este ce trebuie să fie. Unitatea 
de muncă nu se poate priva de 
concepția, de spiritul de organiza
re, de răspunderea totală a unui 
meșter (inginer, tehnician, arhitect, 
medic) care să devină pentru uni
tatea lui cam ceea ce este selecțio
nerul unic pentru echipa națională. 
Există o deprindere de a lucra îm
preună, un stil de lucru, care dă 
roade în timp. Marii animatori, șefi 
de școală, au fost și mari selecțio- 
natori. Socialismul, a cărui grijă su
premă este valorificarea optimă a 
calității oamenilor, e singurul capa
bil să înscrie cu succes, în folosul 
tufuror, nobilul instrument al selec
ționării.
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ENGELS SALUTA DEZVOLTAREA
MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI
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răpoeaml Karl Marx.

Dezvoltarea mișcării muncitorești în tara noastră 
în ultimele decenii ale secolului trecut a atras aten
ția Iul Fr. Engels, care a urmării cu deosebit inte
res activitatea ei, a cunoscut personal și a purtat 

corespondentă cu unii dintre socialiștii români. După cum rezultă din scri
soarea adresată în 1888 socialiștilor români, publicată în revista „Contem
poranul", Engels a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de mllilan- 
tll socialiști români care răsplndeau în tară Ideile marxismului, pregăteau 

organizarea partidului socialist. 

IA FIINȚĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
AL MUNCITORILOR DIN ROMÂNIA
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In timpul marilor răscoale țărănești din 1907 au 
avut loc la București, lași, Galați, Brăila, Ploiești și în 
alte orașe numeroase demonstrații de solidaritate 
prin care mișcarea muncitorească șl-a exprimat pro

testul față de teroarea sîngeroasă dezlănțuită de clasele exploatatoare îm
potriva țărănimii.

REFACEREA PARTIDULUI

1
I

▲nil
noscut
clasei
revendicări, împotriva exploatării capitaiisle.

PENTRU DESĂVÎRȘIREA UNITĂȚII NAȚIONALE,
PENTRU INDEPENDENȚA NAȚIONALA

Cu prilejul aniversării

în ziua de 31 
tie 1893 a avut loc la 
București, în sala clu
bului muncitorilor. Con
gresul care a dez
bătut șl adoptat pro
gramul Partidului So
cial-Democrat al Mun
citorilor din Româ
nia. Congresul a mar
cat crearea primului 
partid politic al clasei 
noastre muncitoare.

După dezorganizarea, In 1899, 
a P.S.D.M.R., ca urmare a trădă
rii elementelor burghezo-liberale 
din conducerea acestuia, reface

rea partidului social-democrat s-a aflat în permanentă 
în atenfia elementelor înaintate ale mișcării socialiste. 
La 31 ianuarie 1910 a avut loc la București Congresul 
Uniunii Socialiste — creată la a treia conferință pe tară 
a sindicatelor și cercurilor socialiste din ianuarie 1908 — 
la care aceasta a fost transformată în partid, căpătînd 
denumirea de Partidul Social-Democrat din România.

a 
50 de ani de la Unirea 
Principatelor, în 1909, în 
presa muncitorească se 
sublinia cu tărie necesita
tea desăvîrșirii actului 
Istoric de la 1859, realiză
rii depline a unității na
ționale a românilor. „Pa
triile — se scria într-una 
din publicațiile mișcării 
muncitorești din 1916 — 
sînt cadrele naturale și 
istorice de dezvoltare a 
popoarelor. In aceste ca
dre s-a întemeiat pentru 
fiecare națiune o existen
ță proprie, cu tradițiile el, 
cu viața ei sufletească, cu 
Idealurile el, cu civilizația 
ei, element prețios șl in
dispensabil în concertul 
civilizației generale" ; so
cialismul „a proclamat în
totdeauna dreptul impres
criptibil și inviolabil al tu
turor națiunilor la viață li
beră șl integrală".
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Cronica zilei
MINISTRUL COMERȚULUI 

AL SUEDIEI
IN VIZITĂ LA CONSTANȚA

Continuîndu-și vizitele în țara 
noastră, Gunnar Lange, ministrul 
comerțului al Suediei, a sosit sim- 
bătă după-amiază la Constanța, 
însoțit de Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat, din partea comitetului 
executiv al sfatului popular al 
orașului, de Ion Popa, vicepre
ședinte, și Dumitru Bordîncă, se
cretar.

Ministrul suedez și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat Muzeul 
regional de arheologie, acvariul 
din Constanța. Seara, la Cazinoul 
din Constanța, Petre Nicolae, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular al orașului, a ofe
rit un dineu.

In cursul zilei de duminică, oas
peții suedezi vizitează stațiunile 
de pe litoralul românesc și gos
podăria agricolă de stat Murfatlar.

MINISTRUL INDUSTRIEI 
ȘI PESCUITULUI DIN CEYLON 

IN VIZITĂ LA BRAZI
Ministrul industriei și pescuitu

lui din Ceylon, Philip Gunawar- 
dene, însoțit de secretarul general 
al acestui minister și de alte per
soane oficiale, a făcut sîmbătă di
mineața o vizită la rafinăria Brazi 
din regiunea Ploiești. Oaspeții au 
primit explicații asupra procesu
lui tehnologic și produselor obți
nute prin prelucrarea țițeiului.

Seara, oaspeții ceylonezi au sosit 
la Constanța. In cursul zilei de du
minică, însoțiți de V. Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, vor vizita stațiunile balnea
re Mamaia, Eforie Nord, Eforie 
Sud și portul Constanța.

★

în incinta Expoziției economiei 
naționale din Capitală s-a des
chis sîmbătă în prezența amba
sadorului R. P. Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, o expoziție de 
aparate și instrumente pentru mă
sură și control, organizată de în
treprinderea de comerț exterior 
„Metrimpex" din Budapesta. Ex
poziția rămîne deschisă pînă la 
11 aprilie.

VIZITELE PRIMARILOR 
BELGIENI

Sîmbătă, Lucien Cooremans, pri
marul orașului Bruxelles, Lode 
Crayebeckx, primarul orașului An-

vers, Emiel Claeys, primarul ora
șului Gând, și Maurice Destenay, 
primarul orașului Liege, au făcut 
o vizită la Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Oaspeții au fost primiți de Ion 
Pas, președintele institutului. La 
primire au asistat Ion Borca și Du
mitru Joița, vicepreședinți ai Sfa
tului popular al orașului București, 
membri ai conducerii I.R.R.C.S. și 
alte persoane oficiale. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire pri
vind relațiile culturale dintre Ro
mânia și Belgia. Oaspeții au vizio
nat filme documentare despre une
le realizări economice și cultural- 
artistice din țara noastră. La amia
ză, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Belgiei la București, Robert 
Van Overberghe, a oferit în cin
stea oaspeților un dejun.

★

Sîmbătă seara, primarul orașului 
Bruxelles, Lucien Cooremans, a 
părăsit Capitala. îndreptîndu-se 
spre patrie.

înainte de plecare, Lucien Coo
remans a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției române de presă 
„Agerpres" Mircea Bumbac, că
ruia i-a relatat printre altele :

Vizita făcută în țara dv., atît 
pentru mine, cît și pentru colegii 
mei, este deosebit de utilă. Aici 
am cunoscut noi detalii asupra mo
dului cum sînt rezolvate o serie de 
probleme municipale specifice ma
rilor orașe. Realizările din Capita
la României, în domeniul con
strucțiilor de locuințe, sînt foarte 
interesante și instructive. Am con
statat că în rezolvarea problemelor 
urbanistice se ține seama — pe lin
gă problemele de sistematizare — 
și de dotările necesare noilor car
tiere cu complexe comerciale mo
derne, obiective social-culturale, 
spații verzi. Aceasta este o formu
lă valoroasă pentru toate țările și 
orașele mari. Și noi sîntem pe cale 
să aplicăm un program de înnoire 
a cartierelor orașului Bruxelles. 
Cunoașterea experienței dv. și a 
soluțiilor aplicate este foarte inte
resantă și utilă pentru intențiile 
noastre. Vizita conducătorilor mu
nicipalității dv. în Belgia ne va da 
prilejul să prezentăm și noi din 
realizările noastre. Atunci vom pu
tea discuta din nou despre multi
plele probleme orășenești, conti- 
nuînd schimbul nostru de expe
riență. (Agerpres)

• Montorii de pe șantierul termocentralei 
din Borzești au încheiat cu aproape patru luni 
mai devreme lucrările de montaj la cel de-al 
6-lea turbogenerator de 50 000 kilowați.

Noi curse aeriene

lună, avioanele Intre-'Începînd cu această
prinderii de transporturi aeriene române

• Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înfiin
țarea Teatrului muzical „Gheorghe Dirna" din 
Brașov, ieri a avut loc o festivitate la care au 
luat parte reprezentanți ai> Consiliului muzicii 
din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
regizori, actori și pictori scenografi de la toate 
teatrele muzicale din țară, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Mai frumos decît modelul
(Urmare din pag. I)

„TAROM" de pe liniile interne și externe 
zboară după un nou orar, între București și 
Frankfurt s-a înființat o cursă directă, iar pe 
direcția București-Ziirich-Paris s-a deschis cea 
de-a treia cursă săptămînală. în traficul intern, 
pe liniile aeriene București-Timișoara, Arad, 
București-Cluj-Baia Mare, București-Oradea 
s-au prevăzut trei curse zilnice, iar pe ruta 
București-Deva, două. Cursele de Timișoara, 
Arad, Cluj, Baia Mare, Constanța sînt efectuate 
în întregime de avioane de o capacitate mai 
mare, IL-14. S-a asigurat legătura pasagerilor 
care merg spre litoral din principalele centre din 
țară la cursele de Constanța.

Cea mai înaltă construcție metalică din țară

Priza de aer a fabricii de amoniac de la Com
binatul de îngrășăminte chimice de la Tr. Mă
gurele a atins cota finală. Tubul de aspirație al 
acestei construcții metalice — cea mai înaltă 
realizată pînă acum în țara noastră — a fost 
ridicat la 177 de metri. Construcția este formată 
din două părți : un turn confecționat din profile 
laminate de oțel, sprijinit pe patru stîlpi, și un 
tub metalic cu un diametru de circa 3 m.

Plenara Consiliului Asociației generale 
a vînătorilor și pescarilor sportivi

în zilele de 1 și 2 aprilie a avut loc în Capi
tală plenara Consiliului Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi (A.G.V.P.S.).

Prezentînd darea de seamă asupra activității 
desfășurate de asociație în anul 1965, tov. Tiță 
Florea, președintele Ă.G.V.P.S., a scos în evi
dență atenția acordată dezvoltării și bunei gos
podăriri a fondurilor de vînătoare și pescuit, în 
vederea realizării sarcinilor economice ale aso
ciației și creării de condiții cît mai bune pentru 
practicarea vînătorii și pescuitului sportiv. Au 
fost oglindite unele realizări obținute în spori
rea efectivelor de cerbi, căpriori, iepuri, fazani 
etc. prin intensificarea măsurilor de combatere 
a animalelor răpitoare și asigurarea 
cesare vînatului în timpul iernii.

hranei ne-

Timișoara, 
„Timișoara

• Vineri, în centrul universitar 
s-a deschis festivalul studențesc___________
1966", care va dura pînă la 24 aprilie. își vor 
da concursul formații de muzică clasică, ușoară 
și populară, coruri, brigăzi artistice etc. din 
centrele universitare Timișoara și Brașov.

Azi în Capitală
HANDBAL: Progresul-Parti- 

zanul roșu Brașov, Rapid-Voin- 
ța Odorhei, Universitatea-Con- 
fecția (feminin), pe terenul 
„Progresul", începind de la ora 
10; Dinamo București-Dinamo 
Bacău (masculin), pe terenul 
„Dinamo", de la ora 16.

FOTBAL: Metalurgistul-Cea- 
hlăul Piatra Neamț, Progresul- 
Metalul Tîrgoviște, pe stadionul 
„Republicii", de la ora 9.

RUGBI: Grivița roșie-Gloria, 
Constructorul-Steaua, pe tere
nul „Constructorul", de la ora 
10 ; Dinanto-Progresul, pe sta
dionul „Dinamo", de la ora 16.

BASCHET : I.C.F.-Voința Bra
șov, Progresul-Crișul Oradea, 
Rapid-Universitatea Cluj (femi
nin), Politehnica București-Poli- 
tehnica Galați, Dinamo Bucu- 
rești-Steagul roșu Brașov (mas
culin), In sala „Floreasca", în- 
cepînd de la ora 8.

VOLEI: Metalul-Farul Con
stanța, Dinamo-Universitatea 
Cluj (feminin), Dinamo-Tracto- 
rul Brașov (masculin), in sala 
„Dinamo", de la ora 8,30 ; C. P. 
București-C.S.M. Sibiu, Rapid- 
Știința Craiova (feminin), în 
sala „Giulești", de la ora 9.

Faza din meciul echipelor 
bucureșteno Constructorul șl 
Politehnica, disputat aseară 

in sala Dinamo
Foto : Gb. Vlnțilă

ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• FOTBALIȘTII JUNIORI LA CHIȘINĂU
• SCRIMERELE DE LA STEAUA LA TORINO

Selecționatele de juniori ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice susțin 
azi primul meci preliminar în ve
derea calificării pentru turneul 
U.E.F.A. programat luna viitoare în 
Iugoslavia. Pentru partida de as
tăzi, antrenorii Ola și Gorgorin au 
anunțat că vor alinia următoarea 
formație : Coman-Ionescu, Vigu, 
Cojocaru, Ștefan-Pop, Dinu-Uifă- 
leanu, Lupulescu, Dumitrache, Ma
nea.

Meciul dintre juniorii români și 
sovietici este așteptat cu justificat 
interes, întrucît în alcătuirea de 
acum cele două formații nu s-au 
mai întîlnit. Anul trecut, juniorii 
noștri i-au învins pe juniorii so
vietici cu 3—0, dar ulterior forma
ția acestora a fost radical schim
bată.

„Cupa campionilor europeni" la 
floretă (femei) a fost cîștigață de 
echipa Dinamo Moscova. In finală, 
sportivele sovietice au terminat la 
egalitate (8—8) cu Ujpest Buda
pesta, însă li s-a atribuit primul 
loc datorită unui tușaveraj mai 
bun. Echipa moscovită a avut în 
componență pe Rastvorova, Goro
hova, Zabelina și Ivanova. Cea 
mai bună din echipa maghiară a 
fost Rejto, care a repurtat trei vic
torii.

Echipa Steaua București s-a cla
sat pe locul trei, învingînd cu 9—S 
formația Scherma Torino. în sfer
turile de finală, Steaua a învins cu 
9—5 echipa Gornik Kattowice (R.P. 
Polonă), dar a fost întrecută în 
semifinale (cu 2—9) de Dinamo 
Moscova.

PE SCURT
• C.S.M. CLUJ ȘI LOKOMOTIV 

BRNO IN FINALA C.C.E. LA TENIS 
DE MASĂ. — în semifinala „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de masă 
(masculin), campioana Cehoslovaciei, 
„Lokomotiv" Brno, a dispus de echipa 
„Lokomotiv" Leipzig (R. D. Germană) 
cu scorul de 5—3. în finala competiției, 
în decurs de două meciuri, sportivii 
cehoslovaci vor întîlni formația C.S.M. 
Cluj.

• SIMMENTHAL-MILANO A C1ȘTI- 
GAT „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" LA BASCHET. — La Bologna, în 
fața unui numeros public, s-a desfășurat 
finala „Cupei campionilor europeni" la 
baschet (masculin) între echipele „Sim- 
menthal' Milano și ,,Slavia" Praga. Bas- 
chetbaliștii din Milano au învins cu 
77—72 (41—35), intrînd astfel în pose
sia trofeului. In meciul pentru locurile 
3—4, T.S.K.A. Moscova a învins pe 
A.E.K. Atena cu 85—62 (42—32).

asemenea, s-a făcut). Materialul 
își revendică cu vehemență drep
turile și respinge orice încercare 
de violentare a lui.

Aspecte similare pe linia neînțe
legerii caracterului decorativ al 
obiectului cu funcționalitate dată 
ne sînt oferite și de fabrica „Vi- 
tro-Metan" din Mediaș. Fabrica, 
specializată în executarea de ar
ticole fine și sticlărie și avînd un 
mare număr de muncitori calificați, 
a trecut în ultima vreme la folo
sirea unor procedee tehnologice 
noi.

Nu de mult, în cadrul fabricii din 
Mediaș a început să ființeze și o 
secție de creație. Dar forțele intere
sate în sublinierea caracterului 
estetic al produselor fabricii n-au 
putut să-și impună punctul de ve
dere, potrivit căruia „frumos" și 
„bogat decorat' nu sînt noțiuni în
tre care se poate pune întotdeauna 
semnul „egal". Formele simple, mo
derne sînt și aici deseori respinse 
de către comisiile de omologare ale 
comerțului, pentru care prolixita
tea este echivalentă cu vînzarea 
certă, iar rutina copierii unor mo
dele învechite reprezintă garanția 
rentabilității comerciale.

Antrenarea unui număr cît mai 
mare de artiști plastici la crea
rea de prototipuri direct în in
dustrie ar stimula șl ar întări 
și mai mult activitatea creato
rilor de aici. Pe de altă parte, 
aceasta ar constitui și o modalita
te de primenire a inspirației și de 
îmbogățire a procedeelor tehnice 
chiar pentru artiștii decoratori. 
Trebuie să amintim că, adeseori, 
artiștii angajați în întreprinderi, 
chiar dacă provin din institutele 
superioare de învățămînt artistic, 
au de luptat în momentul intrării 
lor în fabrică cu o serie întreagă 
de impedimente născute din lipsa 
unei practici de specialitate tn ca
drul institutului. Aceasta ca o con
secință a inexistenței unui institut 
de artă decorativă cu profil de în- 
vătămînt adaptat cerințelor noi ale 
industriei — institut în care legă
tura cu industria, cu producția, să 
fie punct 
termezzo 
cît sînt 
practicile 
decorativă. Sîntem într-o 
cînd trebuie pășit înainte și în 
acest domeniu, în așa fel ca toate 
obiectele menite să înfrumusețeze 
cadrul vieții noastre zilnice și care 
ies In număr tot mai mare pe por
țile marilor fabrici moderne, să fie, 
în adevăratul sens, lucrări reușite, 
lucrări de artă.

unei calități superioare, a unei 
execuții de iinețe, în reușita în
tregului ; în nici un caz nu poate 
deveni un păcat tocmai acel adaos 
sau acea modificare neașteptată 
care dă obiectului un plus de 
frumusețe. Dar, firește, pentru a-1 
putea aprecia e nevoie de com
petență.

Aceeași „orientare" a comisiei 
mixte de omologare din Ministerul 
Industriei Ușoare, aceeași cunos
cută comoditate a merceologilor au 
transformat o întreagă secție a fa
bricii din Sighișoara într-o secție 
de reproducere a unor modele 
străine, împiedicînd adeseori pro
movarea unor noi modele reușite, 
realizate de specialiștii fabricii cu 
materia primă indigenă și de o 
calitate superioară.

încercarea de a reproduce mo
dele inadaptabile a dus la rea
lizarea de adevărați hibrizi, care 
contravin celor mai elementara re
guli ale artei decorative. Există, de 
pildă, vase al căror efect de cra- 
clare a glazurii a fost înlocuit prin 
gravarea grosolană cu sîrmă, în 
unicul scop de a reda efectul ori
ginalului. Dar cît de departe este 
această imitație de model I Este 
drept că din producția fabricii din 
Sighișoara au fost scoase, după 
nenumăratele insistențe ale artiști
lor din secția de creație, ale oa
menilor de specialitate, ale presei, 
neinspiratele aplicații fotografice 
de pe obiectele de uz. In schimb, 
decalcomaniile de import continuă 
să fie folosite pe scară largă, apli- 
cîndu-se pe forme desenate potrivit 
cerințelor esteticii moderne 
ve decorative care țin de 
sfîrșitului secolului trecut.

S-a înrădăcinat credința 
obiect nu poate primi calitatea de 
obiect decorativ, rămînînd strict 
funcțional, dacă pe forma dată nu 
se aplică din abundență motive 
ornamentale. Pornind de la realită
țile concrete, cred că orele de do
cumentare, prevăzute în cadrul 
programului creatorilor din fabrică 
(încă nu suficiente), nu trebuie în
țelese doar ca o modalitate de co
piere a unor motive și ornamente. 
Căci specificul folcloric al unui 
serviciu de țuică — serviciul 
„Smaranda" de exemplu — nu 
poate fi asigurat prin aplicarea pe 
o formă modernă a decorului „în 
cruciulițe", gîndite pentru cusătu
rile de ii românești ; la fel cum or
namentul unei porți din Maramureș 
nu poate oferi posibilitatea trans
punerii crestăturilor în lemn pe un 
vas sau pahar de sticlă (cum, de

moti- 
stilul

de plecare și nu un in
el e 10—20 de zile pe an, 

prevăzute actualmente 
pentru secțiile de artă 

Sîntem într-o etapă

că un

Coordonate moderne
în zootehnie

Au început lucrările de extindere a planțeulul podului Șerban 
Vodă în dreptul Magistralei Nord-Sud

• Orchestra simfonică și corul Radioteleviziunii române au 
părăsit ieri Capitala pentru a participa la Festivalul „Zilele 
muzicale de primăvară", care se desfășoară la Russe (R. P. 
Bulgaria). Formațiile noastre prezintă, sub conducerea dirijo
rului Iosif Conta, două concerte : un festival de muzică româ
nească și „Missa solemnis" de Beethoven. Soliștii concertelor 
sînt Emilia Petrescu, Martha Kessler, Virginia Gudzichievici, 
Valentin Teodorian și Marius Rintzler, iar dirijorul corului 
— Aurel Grigoraș. v)

• întreprinderea cinematografică a orașului București orga
nizează între 4 și 10 aprilie la cinematograful „Timpuri Noi“ o 
„Săptămînă a filmului românesc de scurt metraj". Vor rula 
filmele ■ „Navigatori care dispar", „Vîrste", „Orașul care iu
bește", „Acul și ața", „Geologii", realizate de studiourile 
„Alexandru Sahia" și „București".

• Dirijorul Fritz Mahler, S.U.A., va avea conducerea mu
zicală a spectacolelor „Fidelio" și „Carmen" date de Teatrul 
de Operă și Balet din Capitală în 9, respectiv 12 aprilie. 
Oaspetele american va dirija și concerte ale filarmonicilor din 
Cluj și Tg. Mureș.

TEATRE
• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (La Ateneul Re
publicii Socialiste România) ; CONCERT SIMFONIC. 
Dirijor ; Antonin Ciolan. Solist : Ștefan Ruha — 
orele 11, CONCERT DE MUZICA POPULARĂ RO
MANEASCĂ — Orchestra ,,Barbu Lăutaru" — o- 
rele 20.
• Sala Palatului : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU 
(spectacol prezentat de Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra") — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet : GISELLE — 11, CAR
MEN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 10,30, PAGANINI — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
VLAICU VODĂ — 10, 
ȘI ȘOARECI — 19,30, 
BANI — 10, PATIMA 
CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA 
ȘI CRESIDA — 15,30, ȘEFUL 
FLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : COMEDIA ERORILOR — 
10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 15, JUR
NALUL UNUI NEBUN — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER — 15; 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" : SCAUNELE — 10,30, AU
FOST ODATĂ... DOUA ORFELINE — 16, OMUL
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IUBESC PE AL 
7-LEA — 20.
• Teatrul Mic ; JOCUL IELELOR — 10, AMOOOR 
— 15, DOI PE UN BALANSOAR — 19,30._
• Teatrul 
15,30; 18.
0 Teatrul 
GULIVER 
NEVESTE 
din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE 
OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy); 
REVISTA DRAGOSTEI — 11; 20, (sala Victoria): 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA 
NEREȚII — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 16; 19,30.

L. Caragiale" (sala Comedia): 
EURIDICE — 15,30, OAMENI 
(sala Studio) : O FEMEIE CU 
ROȘIE — 15,30, INTILNIRE

— 10,30, TROILUS 
SECTORULUI SU-

„Ion Creangă" : FILE DE TEATRU

„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
1N ȚARA PITICILOR — 11, CELE TREI 
ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, (sala 

9,

TI-

DE

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 aprilie a.c. In țară : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult noros. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în 
vestul țării. Vint potrivit din vest 
și sud-vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 
grade iar maximele între 8 și 18 
grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești: Vreme relativ călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit din 
sud-vest. Temperatura ușor varla-

(Urmare din pag. I)

dăriile de stat și cooperativele a- 
gricole cu sprijinul centrelor de 
reproducție și selecție. Schimbarea 
de la un an la altul a metodelor, 
mijloacelor și a unităților de selec
ție, insuficienta cadrelor din acest 
sector-cheie al ameliorării anima
lelor constituie numai cîteva din 
deficientele de pînă acum care tre
buie înlăturate prin efortul comun 
al organelor competente din Con
siliul Superior al Agriculturii. 
In această privință este de 
cea mai mare însemnătate cu
noașterea experienței înaintate din 
țara noastră și din alte țări, gene
ralizarea prin mijloace adecvate a 
tot ce este nou și înaintat în ge
netica animală, ca și în metodele 
tehnico-organizatorice care s-au 
dovedit cele mai eficiente. In re
giunea Banat au fost create nu
clee de selecție la bovine și por
cine în cele mai bune cooperative 
agricole, în scopul obținerii și li
vrării de animale de prăsilă. Co-

operativele agricole din Biled, Va- 
riaș, Tomnatec, Lenauheim, Ne
rău și altele au ales animalele ti
nere pentru prăsilă provenite de la 
cele mai bune exemplare matcă, au 
organizat hrănirea și îngrijirea lor 
separată de către cooperatorii cu 
cea mai înaltă calificare. Ținînd 
seama de valoarea acestei expe
riențe, este necesar să fie generali
zată și în celelalte regiuni.

Una din problemele importante 
care în trecut nu s-a bucurat de 
atenția cuvenită este utilizarea 
animalelor de reproducție prove
nite din import. în unele gospodă
rii de stat acestea au fost supuse 
unui regim de alimentare și ex
ploatare numai pentru realizarea 
de producții mari, imediate, fără 
să se dea atenția cuvenită crește
rii animalelor tinere pentru pră
silă, cu toate că scopul pen
tru care au fost aduse aceste ani
male este obținerea de reproducă
tori de mare valoare care să con
tribuie la ameliorarea efectivelor 
din gospodăriile de stat și coope-

11,45,

(corn-
20,30.
Poli-

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15.
• RĂSCOALA — cinemascop : București (comple
tare Țara Hațegului) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30> 
21, Grivița — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop : Re
publica (completare Un bloc neobișnuit) — 10; 12; 
14,45; 16,45; 18,45; 21.
• FINALA BUCLUCAȘA : Luceafărul — 9,30;
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Rahova
pletare Au fost salvați) — 10,30; 16; 18,15;
• FIFI ÎNARIPATUL : Capitol (completare
tețe î) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Tomis — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Modern — 10; 12; 15; 17; 
19; 21 (la ambele completarea Pasiuni).
0 TRANZIT — cinemascoo : Festival (completare 
Plasma) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar 
(completare Redați-ne viața) — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45.
• TOM JONES : Victoria (completare Tîrguri și iar
maroace) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Lira (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat in 
regiunea Crlșana) — 15; 17,45; 20,30.
• UNCHIUL MEU : Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• DEPĂȘIREA : Lumina (completare Lucrările pri
mei consiălulri pe țară a lucrătorilor din construcții) 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 21.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Union (comple
tare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrăto
rilor din construcții) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10—12,15 
în continuare, Cinemateca — 10.
• ANI CLOCOTITORI : Doina — 13,30; 16; 18,30; 
21, Arta — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea Politețe T), Clubul Uzinelor Republica 
(completare Vizita conducătorilor <le partid șl de 
stat în regiunea Crlșana) — 15,30; 17,30; 19,30.
• CĂLĂTORIE IMAGINARĂ — MUZEUL ZAM- 
BACCIAN — ȘCOALA DE LA MERI — LINIȘTE — 
COMORI DE ARTĂ ROMANEASCĂ — INIMĂ 
MARE — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 5/1965 : Tim
puri Noi — 10—21 în continuare.
• CEA MAI FRUMOASĂ; Giulești (completare

Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor 
din construcții) — 12; 16; 18,15; 20,30, Moșilor (com
pletare Scoarțe populare) — 15,30; 18; 20,30.
• BEATA : Înfrățirea intre popoare — 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20,15, Aurora — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21 (la ambele completarea Ptrvu Mutu-Zu- 
gravul).
• WINNETOU — cinemascop (seria a Ii-a) ; Excel
sior (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat tn regiunea Banat) — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Dacia — 9,45— 
12,15 în continuare ; 15; 17,45; 20,30, Ferentari — 
12; 15,30; 18; 20,30.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Buzești — 16; 19,30.
• ȘAH LA REGE : Cosmos (completare Adam și 
Eva în Fiat lux) — 16; 18; 20.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : Bucegi
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Flamura — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Răși
nari), Gloria (completare Cînd soția e plecată) — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca (completare
Ajutor, mă înec) — 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• FEMEIA IN HALAT : Unirea (completare Tîrguri 
și iarmaroace) — 11; 16; 18,15; 20,30.
• IN PUSTIUL PATAGONIEI : Flacăra (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 15,30; 
18; 20,30.
• GUSTUL MIERII : Vitan — 16; 18,15; 20,15.
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE I — 
cinemascop : Miorița — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.

astăzi ? 
de croi- 
tineret :

0 8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea 
0 8,32 — Rețeta gospodinei 0 8,50 — Curs 
torie 0 9,00 — Emisiune pentru copii și
Noile aventuri ale echipajului VAL-VlRTEJ : Ce as
cunde pâmîntu! (reluare) ; Telerebus școlar 0 10,30
— Emisiune pentru sate 0 12,00 — închiderea emi
siunii de dimineață 0 19.00 — Telejurnalul de seară 
0 19,15 — Filmul documentar „GARA" 
Aventurile lui ROBIN HOOD 0 20,00 
TĂȚI ÎN SENS GIRATORIU 0 In pauză : Desene 
animate 0 22,30 — Telejurnalul de noapte
— Telesport 0 23,10 — închiderea emisiunii.

19,30 —
VARIE-

• 22,40

rativele agricole. In ce privește 
stabilirea și aplicarea regimului 
optim de exploatare a acestor ani
male, elaborarea schemelor de în
crucișare cu rasele locale, nu au 
fost atrași cei mai competenți spe
cialiști și în primul rînd cadrele 
Institutului de cercetări zootehnice. 
Se simte nevoia ca, pe baza 
programului de ameliorare a rase
lor de animale existente în țară, 
consiliile agricole, în colaborare cu 
uniunile cooperatiste, să ia cu con
secvență toate măsurile necesare 
astfel ca lipsurile amintite să fie 
lichidate într-un timp cît mai 
scurt.

In toate unitățile agricole socia
liste este necesar să fie aplicate 
măsuri de ameliorare a animalelor 
cu un țel precis, cu continuitatea 
absolut necesară. Așa s-a proce
dat la cooperativa agricolă din 
Cîlnic, regiunea Hunedoara, unde 
mulgătorul Simion Uscat a realizat 
anul trecut, în medie de la lotul 
de vaci pe care îl are în primire, 
5 100 1 lapte. Aceleași condiții pen
tru organizarea selecției și repro
ducției animalelor care există la 
Cîlnic le întîlnim în majoritatea 
cooperativelor agricole. Ele se cer 
puse în valoare, urmărind realiza
rea unei eficiențe economice ma
xime.

Știința și tehnica modernă 
creat posibilitatea practică 
a difuza material biologic 
la reproducători din clasa 
cord și elită în orice parte a 
rii și chiar de a-1 păstra la multe 
grade sub zero, ani în șir, pentru 
a fi utilizat cu certitudinea că pro- 
dușii rezultați vor avea o înaltă 
productivitate. Intr-o serie de 
cooperative agricole din regiunea 
București au fost însămînțate arti
ficial primele sute de vaci, utili— 
zîndu-se material biologic conser
vat cu gheată carbonică la tempe
raturi de 79 grade minus, sau cu 
azot lichid la minus 196 grade. 
Extinderea acestei metode are o 
însemnătate economică deosebit de 
mare. Și iată de ce. Specialiștii u- 
nor centre de selecție și de însă- 
mînțări artificiale din regiunile 
Dobrogea, București, Bacău, Banat 
și altele au organizat așa-numita 
testare a reproducătorilor, ceea ce 
permite cunoașterea precisă a fe
lului cum aceștia iși transmit în
sușirile la urmași. Metoda amintită 
dă putința să se obțină produși 
multi ani după ce reproducătorii 
respectivi nu mai sînt în viață. 
Rezultă că știința și tehnica mo
dernă creează specialiștilor din 
zootehnie posibilitatea să dirijeze 
acțiunile de ameliorare și de re
producție a animalelor în scopul 
măririi într-un timp scurt a pro
ducției de carne, lapte, lînă.

Folosirea tuturor posibilităților 
pentru sporirea numărului de ani
male și creșterea ponderii efective
lor matcă, aplicarea măsurilor de 
ameliorare a raselor, generalizarea 
experienței înaintate a unităților 
și crescătorilor fruntași reprezintă 
coordonate principale ale zooteh
niei moderne, care, aplicate în to
talitate și cu perseverență, vor asi
gura punerea în valoare a marilor 
rezerve de care dispune agricultura 
noastră pentru mărirea producției 
animale.

au 
de 
de 

re- 
ță-
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CORESPONDENTUL FRANCE PRESSE TRANSMITE:

Lw flRGENTINA „Evenimente grave 
se pot produce in orice moment“

REGIMUL MILITAR SUD-VIETNAMEZ
SUPUS UNOR PUTERNICE 
PRESIUNI POPULARE

LA ANIVERSAREA 
ELIBERĂRII 
UNGARIEI

Depuneri de coroane

Corespondență din Roma

Zvonurile și dezmințirile despre 
o lovitură de stat se succed Intr-o 
cadență accelerată în Argentina, 
unde climatul politic și social se 
înrăutățește într-un asemenea grad, 
încît ministrul de interne a calificat 
situația drept „explozivă". In a- 
celași timp, secretariatul ministe
rului de război a publicat un co
municat afirmînd că șefii armatei 
nu conspiră și nu pretind să gu
verneze țara. Comunicatul a fost 
difuzat după întrunirea șefilor mi
litari, care a avut loc în mai multe 
reprize în ultimele 24 de ore. Toți 
observatorii din Buenos Aires con
sideră că armata urmărește în
deaproape situația și că eveni
mente grave se pot produce în 
orice moment.

Guvernul președintelui Illia nu 
reușește să împiedice creșterea

agitației. Pe plan social, o serie de 
greve au afectat în ultimele două 
luni în special transporturile pu
blice și transporturile. Vineri, 180 000 
de feroviari au încetat lucrul pen
tru 24 de ore, după eșecul nego
cierilor pentru un nou contract co
lectiv. Pe plan politic, o agitație 
violentă este marcată mai des de 
manifestațiile care au loc în spe
cial în rîndurile studențimii împo
triva războiului din Vietnam. Ame
nințarea unei reîntoarceri în forță 
a peronismului pare astfel serioasă 
adversarilor acestuia, printre care 
figurează șefii militari.

Știrile care au parvenit sîmbătă din Vietnamul de sud, relatate 
de agențiile de presă occidentale, indică o agravare a situației politice 
interne. Demonstrațiile de multe mii de persoane de la Hue și 
Da Nang au avut un caracter „molipsitor", repercutîndu-se și la Sai
gon, in seara aceleiași zile. Ziarul „New York. Times" scrie cu vădită 
îngrijorare: „întrucît regimul de la Saigon este supus presiunilor 
cercurilor religioase, iar demonstrațiile studențești au un caracter 
din ce în ce mai pronunțat antiamerican, la Washington nu se ex
clude posibilitatea unei înlăturări a juntei militare de la Saigon".

SAIGON
5 000 de demonstranți, purfînd pla

cards și scandînd lozinci, au ieșit 
sîmbătă seara pe străzile capitalei 
sud-vietnameze protesfînd împotriva 
actualului guvern și a prezenței ame
ricane în Vietnamul de sud. „Statele

înaintea reuniunii de la Bruxelles

ANKARA

semnificativ
Avioanele „U-2*, destinate mi

siunilor de spionaj, au o tristă fai
mă și au devenit un fel de simbol 
al politicii de încordare internațio
nală. De aceea știrea că Turcia a 
interzis acestor avioane americane 
să mai folosească bazele aeriene 
de pe teritoriul său a produs sa
tisfacție în opinia publică atașată 
cauzei destinderii și păcii.

Acest gest al Ankarei vine să 
se adauge la o serie de alte fapte, 
pe care presa mondială le-a consi
derat caracteristice pentru o evo
luție „lentă, dar profundă" („Com
bat"). Noile idei care s-au făcut 
simțite în ultima vreme în viața 
politică a Turciei au fost astfel ex
primate de ziarul turc „Millyet" i 
„Pentru recîștigarea prestigiului, 
pentru a nu mai fi tratați ca sate
liți ai S.U.A., pentru a ne găsi lo
cul într-o lume care se schimbă, 
noi trebuie să ne angajăm pe ca
lea unei politici externe indepen
dente, conformă integral interese
lor noastre". Pe această linie de 
gîndire s-au înscris, de pildă, ho- 
lărîrea guvernului turc de a se re
trage din „comitetul de lucru" 
pentru crearea F.N.M. (forțele nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.), 
sau cererea de revizuire a acor
durilor încheiate în 1950 cu gu
vernul S.U.A., în baza cărora mi
litarii americani se bucurau de 
privilegii speciale („ca pe vremea 
regimului capitulațiilor* — cum a 
scris ziarul „Cumhuriyet"). Schim
bările petrecute se reflectă și în 
faptul că in prezent Turcia s-a ab
ținut să acorde măcar și sprijin 
moral agresiunii americane în 
Vietnam. Interzicerea avioanelor 
„U-2" este astfel o nouă verigă 
în acest lanț de acte pozitive, co
respunzătoare principiilor pe care 
le recomanda fondatorul Turciei 
moderne, Atatiirk : menținerea in
dependentei, promovarea interese
lor proprii, bune relații cu vecinii.

Nu poate scăpa observatorilor 
nici semnificația acțiunii guvernu
lui turc pe planul relațiilor din ca
drul alianței atlantice, atît de 
agitate în prezent. Fată de măsuri
le anunțate de guvernul Fran
ței pentru desprinderea ei din 
N.A.T.O., diplomația americană în
cearcă să prezinte lucrurile ca și 
cum între ceilalți 15 membri ai 
N.A.T.O. s-ar fi realizat o unanimi
tate de vederi în problemele pri
vind viitorul alianței. Realitatea 
este că — așa cum scria și „New 
York Times' — și în alte state eu
ropene, nu numai în Franța, bate 
un vînt potrivnic rînduielilor ac
tuale din N.A.T.O. Turcia este una 
din țările în care s-au făcut auzite 
critici din cele mal vii > opinia pu
blică fiind profund nemulțumită 
mai ales de amestecul N.A.T.O. în 
problema cipriotă, sursă principală 
a nerezolvării și prelungirii conflic
tului. După cum a scris presa oc
cidentală, guvernul turc, deși nu 
are în vedere o retragere din 
N.A.T.O. și s-a pronunțat pentru 
menținerea „integrării* forțelor ar
mate, dorește totuși revizuirea 
Pactului atlantic. Hotărîrea de a 
interzice zborul avioanelor „U-2" 
pe teritoriul ei vine să sublinieze 
că și în opinia publică din Turcia 
este împărtășit punctul de vedere 
potrivit căruia prezenta bazelor 
americane pe teritorii străine poate 
constitui surse de primejdii pentru 
aliatii S.U.A., care pot fi atrași în 
aventuri nedorite, contrare intere
selor lor. Or, acesta a fost unul 
din argumentele invocate de Fran
ța și rămîne una din principalele 
surse de îngrijorare, mai ales a 
țărilor mici și mijlocii din N.A.T.O. 
Apare astfel tot mai evident că 
ceea ce doresc popoarele din aces
te țări este asigurarea pe conti
nentul european și în lume a unei 
securități reale, a unei păci trai
nice.

I. FINT1NARU

Pesimism in nodul „celor șase“
BRUXELLES 2 (Ager- 

pres). — întruniți săpfă- 
mîna aceasta la Bru
xelles, miniștrii agricul
turii din țările membre 
ale Pieței comune au a- 
juns la o înțelegere asu
pra prețului comun la 
produsele lactate. Cele
lalte probleme înscrise 
pe ordinea de zi au ră
mas în suspensie.

între timp, la Bru
xelles continuă discuțiile

de culise asupra proble
melor ce urmează să fie 
abordate da Consiliul 
ministerial al C.E.E., ale 
cărui lucrări vor începe 
luni. Este vorba de re
gulamentul financiar a- 
supra politicii agrare 
comune, susținut de 
Franța, și de adoptarea 
unei poziții comune în 
domeniul agrar la nego
cierile tarifare de la Ge
neva ale „rundei Ken
nedy*.

In cercurile comunita
re din Bruxelles se ma
nifestă pesimism față de 
solutionarea acestor pro
bleme, scrie ziarul fran
cez „Le Figaro", relevînd 
că „Fanfani (ministrul de 
externe italian — n.r.J 
nu va veni Ia acest Con
siliu ministerial, deoa
rece consideră Imposibi
lă realizarea unui acord 
săptămîna viitoare.

Unite să nu se mal amestece In tre
burile noastre Internei" — scria pe 
placardele demonstranților. Forje po
lițienești însemnate au fost mobilizate 
pentru a împrăștia pe demonstranți.

HUE
Corespondentul agenției Reuter, 

Stephen Somerville, transmite că fot 
sîmbătă, în orașul Hue, 5 000 da 
membri ai armatei, poliției și func
ționari au demonstrat pe străzi cu 
placarde pe care scria: „Actuala dic
tatură nu ne mal poate comanda mul
tă vreme. Ea trebuie abolită 1"

DA NANG
O demonstrație de 10 000 de per

soane a avut loc la Da Nang. De
monstranții s-au pronunțat pentru 
schimbarea actualului guvern. Orga
nizatorii manifestației au făcut cunos
cut că nu-și asumă responsabilitatea 
pentru viața americanilor din oraș, 
ceea ce a făcut ca în cursul de
monstrațiilor nici un american să nu 
poată fi văzut pe străzile orașului.

• HANOI. La 1 aprilie, forma
țiuni de avioane americane au 
bombardat și mitraliat numeroase 
centre populate și obiective econo
mice din R. D. Vietnam.

la cimitirul eroilor români

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării Ungariei, sîmbătă 
a avut loc festivitatea depunerii 
de coroane la cimitirul din Rakos- 
liget al eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei. 
Cu acest prilej a fost aliniată o 
companie de onoare. După intona
rea imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Ungare, au fost depuse 
coroane din partea: Consiliului 
Prezidențial, Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc, Fron
tului Popular Patriotic, Ministeru
lui Forțelor Armate, Ministeru
lui Siderurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Comitetului de partid și 
Sfatului popular Budapesta, a al
tor organizații de masă din R. P. 
Ungară, precum și a corpului di
plomatic acreditat la Budapesta. 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Ungară, Mihail 
Roșianu, a depus o coroană din 
partea ambasadei.

La festivitate au participat Or- 
tutay Gyula — membru al Consi
liului Prezidențial, secretar gene
ral al Consiliului Național al Fron
tului Popular Patriotic, Szabo Zol- 
tan — _ ministrul sănătății, Nagy 
Jozsefne — ministrul industriei 
ușoare, Mod Peter — prim locții
tor al ministrului afacerilor exter
ne, general-maior Szilâgyi Laszld 
— comandantul apărării antiaerie
ne, precum și reprezentanți ai al
tor instituții și organizații de masă.

COMUNICAT COMUN
IUGOSLAVO-POLON

BELGRAD 2 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost dat publicității co
municatul cu privire la convorbi
rile dintre Boris Kraiger, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, și Piotr 
Jaroszewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polo
ne. în comunicat se arată că cei 
doi vicepreședinți au abordat pro
bleme privind relațiile economice 
bilaterale, constatînd că în ulti
mii ani s-a înregistrat o dezvolta
re a colaborării economice dintre 
cele două țări. în perioada 1960— 
1965, valoarea schimbului de măr
furi s-a dublat și se prevede o 
creștere rapidă a schimbului și 
pentru perioada următoare de cinci 
ani.

Sîmbătă, Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, l-a pri
mit pe Piotr Jaroszewicz, cu care 
a avut o convorbire prietenească. 
La întrevedere a participat și A- 
dam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone.

In fața închisorii din Boston au început vineri demonstrații de solida
ritate cu tinerii condamnați pe timp de 30 de zile pentru că au parti
cipat la o manifestație împotriva agresiunii americane in Vietnam. 
Aceste manifestații vor continua In fiecare zi, pină la expirarea ter

menului de întemnițare

| NEW TORE. Comisia Organizației Națiunilor 
“ Unite pentru drepturile omului a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care se condamnă 
discriminarea rasială în toate formele sale.

EB MOSCOVA. M.A.E. al U.R.S.S. a difuzat țărilor 
participante la Conferința de la Geneva cu pri

vire la Laos, telegramele adresate de Fumi Vong- 
vicit, secretar general al Partidului Neo Lao Haksat, 
ministrul informațiilor, propagandei și turismului al 
Laosului, membru al Comisiei de Stat pentru apli
carea acordurilor de la Geneva. în telegrame se 
menționează că la 4 februarie forțele armate ale 
S.U.A., folosind trupe laoțiene și failandeze, au în
treprins atacuri împotriva pozițiilor Neo Lao Haksat 
și ale forțelor neutraliste din provincia Xieng-Kuang, 
iar avioane cu reacție americane de tip „F-105*, de- 
colînd de pe bazele tailandeze, au efectuat cîteva 
raiduri asupra localității Phong Saly.

M RIO DB JANEIRO. Poliția a arestat „temporar* 50 
de persoane pentru a evita „incidente mai grave*, 

după descoperirea unei bombe amplasate in clădirea 
Adunării legislative din statul Guanabara. O altă bombă

FRANJA NU VA PLĂTI

NICI O CENTIMĂ

pentru transferarea bazelor americane
PARIS. Agenția United Press In

ternational a transmis :
După o întrunire de două ore și 

jumătate a Consiliului de Miniștri, 
prezidată de de Gaulle, secretarul 
de stat pentru informații, Yvon 
Bourges, a anunțat că Franța nu 
va plăti nici o centimă pentru 
transferarea bazelor Statelor Unite 
și ale altor aliați de pe teritoriul

francez. Cu același prilej, Yvon 
Bourges a declarat că, deși Franța 
se retrage din organizația militară 
atlantică, aceasta nu înseamnă că 
ea nu va participa în continuare la 
alianța atlantică.

Surse bine informate au arătat că 
cheltuielile totale pentru instalațiile 
aliate construite în Franța se ridi
că la aproape 2,5 miliarde dolari.

SEMNAREA
PLANULUI
DE COLABORARE 
CULTURALĂ 
ROMÂNO - MONGOLĂ

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — 
La 1 aprilie a avut loc semnarea 
Planului de colaborare culturală 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă 
pe anii 1966—1967. Planul a fost 
semnat, din partea română, de că
tre Petre Niță, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România In Repu
blica Populară Mongolă, iar din 
partea mongolă de către S. Sosor- 
baram, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Mongole. La semnare au 
participat E. Dorjsuren, adjunct al 
ministrului culturii, și alte per
soane oficiale.

a explodat In apropierea locuinței comandantului cele! 
de-a 4-a armate braziliene. Generalul Damascene Portu
gal a lost grav rănit

■■ MOSCOVA, ha 2 aprilie a sosit la Moscova, 
" în drum spre patrie, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi. Pe aeroportul Vnukovo ea a fost 
întîmpinată de Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale.

U WASHINGTON. Comisia pentru energia ato- 
™ mică a S.U.A. a anunțat că pe poligonul din 
Nevada a avut loc vineri o nouă explozie nu
cleară subterană. Aceasta este a 10-a explozie 
anunțată de comisie de la începutul anului.

■| LA PAZ. Partidele de opoziție din Bolivia au 
cerut juntei militare de guvernămint să pro

clame o amnistie generală, ca o condiție nece
sară pentru desfășurarea într-un climat cores
punzător a alegerilor din iulie, în caz contrar 
ele vor boicota alegerile.

Procesul 
inflaționist 
in dezbatere la Casa Albă

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a convocat 
vineri la Casa Albă pe membrii 
cabinetului, precum și pe condu
cătorii instituțiilor economice și 
financiare guvernamentale, pen
tru a discuta cu ei adoptarea de 
măsuri urgente în vederea ate
nuării procesului inflaționist.

Președintele a cerut membrilor 
cabinetului să folosească toate 
mijloacele posibile pentru a re
duce cheltuielile federale pînă la 
30 iunie, cu peste un miliard do
lari.

l închiderea 
j ediției

Cu o întîrziere de aproape 24 de 
ore, au devenit cunoscute rezulta
tele definitive ale alegerilor parla
mentare din Anglia : laburiștii — 
13 057 941 de voturi (47,9 la sută); 
conservatorii — 11 418 433 (41,9 la 
sută) ; liberali! — 2 327 533 (8,5 la

Cifre semnificative, 
spicuite din bilanțurile 
pe 1965 ale unor în
treprinderi de prim 
rang : „Montecafini” a 
realizat un beneficiu 
net de peste 35 miliar
de lire ; „Fiat" a depă
șit de asemenea 30 de 
miliarde lire ; „Inno
centi* a ajuns la un be
neficiu de aproape 18 
miliarde. Paralel cu a- 
cest val de profituri s-a 
ridicat la rîndu-i alt val 
puternic, acela al ac
țiunilor muncitorești 
desfășurate în țară în 
cele trei luni care au 
trecut de la începutul 
lui 1966.

încă în primele zile 
ale lunii ianuarie 
100 000 de muncitori 
din sectorul energiei 
electrice au declarat 
grevă cerînd reînnoi
rea contractelor de 
muncă și îmbunătățirea 
prevederilor sociale. 
La mijlocul lunii a ur
mat greva studenfilor, 
a asistenților și profe
sorilor. Agitația din lu
mea universitară s-a 
datorat faptului că fon
durile destinate învăță- 
mînfului superior au 
fost mai scăzute cu 20 
la sută decît prevede
rile inifiale, care și ele 
erau destul de reduse 
fată de necesități.

A urmat greva a 
1 200 000 de metalur- 
giști, manifestație de 
mare amploare, de
clanșată în comun de 
cele trei mari centrale 
sindicale ale țării. La 
16 martie greva pe țară 
a mefalurgiștilor s-a re
petat. Presa italiană a 
caracterizat sugestiv a- 
cesfe greve ca reflec
ți ncl acea „fază caldă* 
a raporturilor dintre 
patronat și muncitori, 
semnalată în prezent 
în Italia. Din datele pu
blicate de Ministerul 
Muncii rezultă că în 
perioada 1963—1965 
veniturile lunare ale 
muncitorilor din secto
rul metalo-mecanic au 
suferit o scădere de 6 
la sută, iar numărul șo
merilor din această ra
mură a crescut cu 2,3 
la sută. în aceeași pe

rioadă s-a redus orarul 
de muncă, bineînțeles 
cu diminuarea sala
riilor.

Un fapt petrecut în 
urmă cu cîteva săptă- 
mîni a produs o pro
fundă impresie. La Ri- 
varolo Canavese, unde 
se află o fabrică a com
plexului de bumbac din
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Valle di Susa, unul din
tre directori s-a sinu
cis : el nu a vrut să 
semneze ordinul da 
concediere pentru 800 
da muncitori. Comple
xul din Valle di Susa 
a fost mereu în actua
litate anul trecut de
oarece 8 000 dintre 
muncitorii săi au rămas 
pe drumuri.

De o mare combati
vitate dau dovadă 
muncitorii constructori, 
care de la începutul a- 
nului și pînă acum au 
organizat trei greve pe 
scară națională, ultima 
dintre ele în ziua de 
29 martie. Cu cinci zile 
înainte, la Milano — 
un principal centru in
dustrial ai țării — avu
sese loc o zi de luptă 
grevistă de mare in
tensitate și cu o largă 
participare a metalur- 
giștilor, muncitorilor din 
construcții, din indus
tria alimentară, funcțio
narilor de diferite ca
tegorii etc. în total, 
după aprecierea presei 
italiene, au luat parte 
la această acțiune pes

te 500 000 de oameni, 
în toate aceste greve 
muncitorii cer nu nu
mai reînnoirea contrac
telor expirate de mulți 
ani, îmbunătățirea sala
rizării, dar și noi pre
vederi sociale, asigu
rarea libertăților sindi
cale, a dreptului la lu
cru, garanții împotriva 
concedierilor abuzive.

O caracteristică a ac
țiunilor greviste desfă
șurate în Italia este or
ganizarea lor în co
mun, de toate centra
lele sindicale, indife
rent de orientarea lor 
politică. O altă carac
teristică o constituie 
combativitatea și con
secvența de care dau 
dovadă participanții în 
lupta pentru satisface
rea revendicărilor lor, 
pentru apărarea și lăr
girea drepturilor lor 
sindicale. Puternica 
mișcare grevistă din I- 
falia constituie încă o 
dovadă a falsității teo
riilor despre „atenua
rea" sau chiar dispa
riția conflictelor de cla
să în țările occidentale.

Presa de dreapta a 
reacționat violent în 
fața puternicei „bătălii 
a contractelor* care se 
desfășoară în prezent. 
„Ziarele burgheze scriu 
că noi, muncitorii, a- 
vem mania grevelor — 
spunea Piero Fanfini, 
muncitor la Alfa-Ro- 
meo. Realitatea este că 
lupta noastră ne cere 
mari sacrificii, dar le 
facem conștienți că a- 
ceasfa este singura cale 
de a ne apăra intere
sele*.

Agostino Novella, se
cretar general al Con
federației Generale a 
Muncii, sintetizînd cau
zele care au declanșat 
actualele lupte revendi
cative ale clasei mun
citoare, arată că ele re
zidă în „politica de 
concentrare și de res
tructurare monopolistă, 
națională și internațio
nală, în criza caracteri
zată prin falimentul re
formelor promise da 
marele patronat*.

Ion MARGINEANU

Două imagini din Ecuador după căderea Juntei militare : Sus — la Quito, 
unități militare In Jurul palatului guvernamental; jos — o mulțime entu
ziastă sărbătorește pe străzile Guayaquilulul izgonirea militarilor de la 
putere. S-a anunțat că o serie de funcții, deținute pină acum de militari, 

au fost preluate de persoane civile

Rezultatele definitive 
ale scrutinului britanic
sută) ; diverse partide — 452 689 
(1,7 la sută). Au participat la vot 
75,8 la sută din alegători, față de 
77,1 la sută în 1964.

Cele 630 mandate din Camera 
Comunelor au fost astfel distri
buite :

LABURIȘTI 363 (+ 48 mandate).
CONSERVATORI 253 (— 51).
LIBERALI 12 (+2).
REPUBLICANI LABURIȘTI IRLAN

DEZI 1. Un mandat revine spea- 
kerului Camerei Comunelor.

Tntr-o declarație a Comitatului 
Politic al Partidului Comunist din 
Marea Britanie se subliniază că 
lupta forțelor de stingă capătă 
acum o importanță mai mare decît 
în trecut. Relevînd că Partidul la
burist se reîntoarce la putere cu o 
majoritate parlamentară mult mai 
mare, declarația arată că întreba
rea principală este cum va folosi 
guvernul această majoritate.

Partidul comunist va acționa 
pentru realizarea unității tuturor 
forțelor de stingă și progresiste.
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