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in interiorul ziarului :
• Darea de seamă a Comite

tului Uniunii artiștilor plastici 
prezentată Ia Conferința pe țară 
a U.A.P. (pag. 2—3).• Ing. M. Deceniu, Gh. Cîrstea 
— Condiții asemănătoare, rezul
tate diferite la îmbunătățirea 
pășunilor (pag. 2-a).• Răsfoind presa străină — 
„în luptă se făurește unitatea” (Relatările unor ziariști occidentali despre situația din Guineea portugheză) (pag. 4-a).

DESCHIDEREA CONFERINȚEI PE ȚARÂ
A 11NII1NII ARTIȘTILOR PLASriCI

Calitatea și economiile— obiectiv principal în întrecere
Rezultatele unor

Reducerea consumului specific 
constituie unul din principalele o- 
biective ale întrecerii socialiste pe 
care o desfășoară chimiștii de la uzi
nele de produse sodice din Govora. 
Ei au reușit ca, printr-o utilizare mai 
bună a căldurii în stația de evapo
rare și prin reparațiile de bună ca
litate efectuate la instalații, să re
ducă simțitor consumul de abur,

masuri eficiente
îealizînd prin aceasta de la începu
tul anului economii în valoare de 
peste 650 000 lei. Succese de seamă 
s-au obținut și în reducerea consu
mului de amoniac, prin montarea 
unui aparat care depistează pierde
rile de amoniac în leșia finală și 
prin automatizarea sistemului de 
răcire a coloanelor.

Prin îmbunătățirea proceselor 
tehnologice

Tn Industria siderurgică 
au fost introduse în ulti
mul timp noi metode a- 
vansate menite să ducă la 
îmbunătățirea continuă a 
proceselor tehnologice și 
a calității metalului. La 
trei dintre furnalele vechi, 
de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, de exem
plu, s-a introdus automa
tizarea reg'ării tempera
turii aerului insuflat. Pe 
această cate se asigură 
acum un regim termic

constant în procesul de 
topire a fontei, fapt care 
influențează direct creș
terea indicelui de utilizare 
a agregatului.

Tn scopul sporirii pro
ductivității cuptoarelor aci 
se experimentează cu 
bune rezultate o nouă 
metodă de turnare a 
oțelului. Este vorba de 
montarea unor ansamble 
de turnare cu 6 lingotiere. 
Prin aplicarea acesteia, 
scade la jumătate timpul 
necesar turnării oțelului,

se asigură o calitate su
perioară lingouri'or și se 
reduc la minimum pier
derile de metal. A fost in
trodusă de asemenea că- 
lirea cu ajutorul curenfilor 
de înaltă frecvență a ci
lindrilor utilizați la 'ami- 
narea unor profile spe
ciale de oțel. Procedeul, 
care va fi extins și la 
roțile de macarale de 
mare tonaj, duce 'a du- 
b'area duratei de funcțio
nare a acestora.

(Agerpres)

Aspect din hala 
de turnare a oțe- 
lăriei Martin de 
la Hunedoara.

(Foto : E. Höfer)

Reduc 
consumul 
specific 

de lemn
TIMIȘOARA (co- 

resp. „Scînteii“). Co
lectivul de muncă 
de la I.P.R.O.FII.L.- 
Balta Sărată din re
giunea Banat are în 
centrul preocupări
lor sale, pe lingă 
realizarea unei pro
ducții sporite și de 
bună calitate, și fo
losirea cît mai ra
țională a masei 
lemnoase. La che
restea de fag s-a 
economisit în acest 
an o cantitate de 
material lemnos din 
care se pot confec
ționa peste 5 000 de 
scaune curbate.

La Palatul R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej înmînează 
tovarășului Gheorghe Apostol înalta distincție.

Consiliul de Sfat al Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste“ tovarășului Gheorghe ApostolPentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în făurirea și consolidarea statului democrat-popular, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la naștere.Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează :Art. unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă” și medalia de aur „Secera și Ciocanul” Tovarășului Gheorghe Apostol. Președintele Consiliului de Stat, 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Solemnitatea înmînării Diplomei de „Erou al Muncii 
Socialiste“ și a Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul“ 

tovarășului Gheorghe Apostol

Joi dimineața, în sala mică a Palatului R.P. Romîne, s-au deschis lucrările Conferinței pe țară a Uniunii artiștilor plastici.La conferință participă delegați ai secțiilor, filialelor și cenaclurilor Uniunii artiștilor plastici, precum și numeroși invitați — conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, artiști plastici, reprezentanți ai celorlalte uniuni de creație, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile Capitalei.La deschiderea lucrărilor conferinței au asistat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ilie Murgu- lescu, președintele Academiei R.P. Romîne, membri ai C.C. al P.M.R. și membri ai guvernului.Cuvîntul de deschidere a Conferinței a fost rostit de academicianul Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici.Conferința a ales apoi prezidiul, alcătuit din tovarășii Corneliu Baba, Iosif Bene, Boris Caragea, Henri Catargi, Spiru Chintilă, Alexandru Ciucurencu, Aurel Ciupe, Brăduț Covaliu, Ion Irimescu, Ion Jalea, Vasile Kazar, Ovidiu Maitec,

Jules Perahim, Eugen Popa, Mircea Popescu, Geza Vida. Au fost alese, de asemenea, comisia de validare, secretariatul și comisia pentru redactarea proiectului de rezoluție a Conferinței.Conferința a adoptat următoarea ordine de zi : Darea dc seamă asupra creației plastice și activității organizatorice a Uniunii artiștilor plastici — Sarcinile ce revin artiștilor plastici in lumina documentelor de partid ; raportul asupra activității Comisiei de cenzori ; proiectul statutului modificat al Uniunii artiștilor plastici; alegerea Comitetului Uniunii artiștilor plastici și a Comisiei de cenzori.în aplauzele puternice ale asistenței a luat cuvîntul tovarășul Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a prezentat Conferinței salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne.Salutul a fost primit cu îndelungi aplauze.Luînd cuvîntul, acad. Ion Jalea a spus între altele : Am ascultat cu

emoție, cu deosebită mulțumire șț satisfacție cuvîntul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresat nouă, întru întîmpi- narea acestei conferințe pe țară. Salutul arată importanța și prețuirea pe care partidul o atribuie creației noastre de astăzi,, culturii în general, ca factor constructiv și caracteristic al orînduirii socialiste din țara noastră.Vrem să asigurăm partidul că mesajul pe care l-a adresat conferinței noastre constituie pentru noi un mare îndemn și un program de dezvoltare a muncii noastre viitoare. Ne folosim de acest prilej pentru a mulțumi încă o dată partidului pentru încrederea, pentru ajutorul pe care ni l-a acordat și ni-1 acordă, pentru înțeleaptă îndrumare pe care o primim în creația noastră. Vom depune toate eforturile ca să ne învrednicim de această mare cinstire a partidului.Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Aceste cuvinte au fost salutate cu ovații de întreaga asistență.
(Continuare în pag. IlI-a)

Salutul C. C. al P. M. R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

prezentat de tovarășul Emil BodnărașCătreConferința pe țară a Uniunii artiștilor plastici din R. P. Romînă

Uzina noastră produce laminate, sîrmă 1 cuie, piulițe și lanțuri. Fabricarea acestor produse necesită însemnate cantități de metal. învățînd din experiența anilor trecuți, colectivul uzinei noastre și-a stabilit și în a- cest an, ca unul din obiectivele principale ale întrecerii socialiste, lupta pentru utilizarea cît mai gospodărească a metalului introdus în fabricație. Au fost luate în acest scop o serie de măsuri tehnico- organizatorice. Printre acestea se numără cele referitoare la încălzirea uniformă a metalului în cuptoare, prin conducerea corectă a focurilor în funcție de dimensiunile ce se laminează, la re- laminarea barelor răcite pe parcurs, debitarea rațională a capetelor barelor laminate, executarea unor reparații de calitate și altele. Pentru reducerea consumului de cilindri la laminare s-au prevăzut măsuri pentru respectarea presiunii și folosirea tuturor calibrelor.Fiecare operație de laminare necesită o temeinică pregătire profesională, atenție și îndemânare. De a- ceea, încă de la începutul anului, conducerea secției laminoare a fost ajutată să organizeze echipe omogene de laminatori, astfel ca fiecare loc de muncă să fie asigurat cu muncitori bine calificați. în același scop am dat o atenție deosebită organizării cursurilor de ridicare a nivelului profesional al muncitorilor. Acum, în uzina noastră funcționează 44 de cursuri care cuprind 1 088 muncitori.

trefiiată,’ Din experiența uzinelor atunci șuruburi, „Laminorul"-Brăila
muncitorilor, ce măsuri întreprind i cînd se ivește vreo deficiență etc. Pe această bază el a putut să indice cuptora- rilor să conducă focurile, în funcție laminat și de cali-

La Palatul R. P. Romîne a avut loc joi la amiază solemnitatea înmînării Diplomei de „Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romînă” și a medaliei de aur „Secera și Ciocanul” tovarășului Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în făurirea și consolidarea statului democrat-popular, cu prilejul împlinirii a 50-de ani de la naștere.La solemnitate au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- năraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- șescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- ghici, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.După citirea Decretului de decorare, președintele Consiliului de Stat al R. P- Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,-a înmînat tovarășului Gheorghe Apostol Diploma de „Erou al Muncii Socialiste” și medalia de aur „Secera și Ciocanul”.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus :

Pe lingă măsurile tehnico-organi- zatorice luate, un rol important în mai buna gospodărire a metalului a avut extinderea unor metode înaintate de muncă folosite ji.e șefii de secții și maiștrii de sch£rwb. Astfel, ing. Teodor Mîndroiu', 'șeful secției laminor II, a studiat și-urmărit felul în care maiștrii de schimb respectă procesul de laminare, cum își organizează activitatea, lor și a

cît mai corect de sortimentul tatea oțelului, evitîndu-se astfel arderile de metal (care înseamnă în fond pierderi). Alt exemplu : în schimbul maistrului Valentin Giu- glea, în luna ianuarie, procentul de rebuturi se menținea la un nivel destul de ridicat. în această situație era necesară o intervenție tehnică operativă. în primul rînd s-a întărit controlul pe faze de laminare, apoi inginerul și maistrul au „fotografiat“ întreaga activitate a echipei. Cauzele au fost găsite. La anumite operații era încălcată tehnologia prescrisă. Echipa a fost sprijinită să respecte toți parametrii procesului tehnologic — și de la o zi la alta producția de laminate de bună calitate a început să crească, iar rebuturile să scadă. După trecerea a trei luni, echipa a- vea în contul ei o economie de 35 tone metal.Mult au contribuit la intensifica-
Ing. GHEORGHE EDUARD 

Directorul uzinei „Laminorul”-Brăila

(Continuare în pag. a Il-a)

„Scumpe tovarășe Apostol,în numele Comitetului Central al partidului, al Biroului Politic, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, te felicităm din toată inima cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viață și acordării înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste”.încadrîndu-te de tînăr în mișcarea muncitorească, te-ai călit în-focul luptei revoluționare în anii ilegalității, ai înfruntat cu demnitate și curaj represiunile regimului burghezo-moșieresc, închisorile și lagărele, devenind activist de frunte al partidului, luptător încercat, pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor.După eliberarea țării, ți-ai dedicat întreaga energie și putere ■ de muncă făuririi vieții noi socialiste. Ai adus o contribuție de seamă la întărirea rîndurilor partidului și a unității sale, la organizarea și' dezvoltarea mișcării sindicale, la avîntul economiei naționale și consolidarea orînduirii democrat-populare. îndeplinind cu abnegație și înalt-simț de răspundere sarcinile de seamă încredințate de partid ai dobîndit respectul și dragostea oamenilor muncii.îți urez, scumpe tovarășe Apostol, ani mulți de viață, sănătate și putere de muncă, noi și noi succese în activitatea rodnică pe care o desfășori în slujba partidului și poporului nostru, a cauzei socialismului și păcii".în cuvîntul său de răspuns, tovarășul Gheorghe Apostol a mulțumit călduros Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri pentru înalta distincție ce i-a fost acordată.în acest moment emoționant pe care îl trăiesc — a spus el — gîndul meu se îndreaptă în primul rînd spre eroicul nostru partid, spre conducerea sa încercată leninistă, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care m-au crescut și m-au educat în spiritul devotamentului pentru cauza măreață a clasei

muncitoare și poporului romîn — cauza libertății, democrației și socialismului.încredințez conducerea noastră de partid și de stat, întregul partid, clasa muncitoare, poporul romîn, că voi continua să depun toată puterea mea de muncă pentru înfăptuirea politicii leniniste a partidului nostru.Tovarășul Gheorghe Apostol a fost apoi felicitat și îmbrățișat de conducătorii de partid și de stat, precum și de ceilalți tovarăși pre- zenți la solemnitate. (Agerpres)
-A

In sprijinul constructorilor
Un sprijin efectiv pri

mesc constructorii ora
șului Onești din par
tea colectivului Ate
lierului de prefabricate 
din cadrul întreprinde
rii de șantiere construc- 
ții-montaje Onești. In 
prezent, se confecțio
nează aici cofraje gli
sante. Tot pentru con
strucțiile de locuințe se 
confecționează fîșii cu

goluri pentru planșee. 
Anul acesta au fost pre. 
date înainte de termen 
șantierului orașului O- 
nești 500 de bucăți fîșii.

In cadrul atelierului 
a început recent turna
rea de veröle necesare 
silozurilor de ciment 
pentru noile șantiere 
de construcții ale regiu
nii Bacău. Măsurii» lua*

te au dus Ia turnarea 
unei veröle într-o sin
gură zi, în loc de trei cît 
era prevăzut. De ase
menea, s-au înlocuit co- 
frajele din lemn cu cele 
metalice. Astfel, cu un 
singur cofraj metalic 
se poate realiza turna
rea a peste două cute 
de veröle, obținîndu-se 
mari economii de ma
terial lemnos.

Pregătiri pentru recoltarea 
păioaselor

în atelierele S.M.T. din regiunea 
Ploiești se lucrează intens la pregăti
rea mașinilor agricole care vor fi folo
site la recoltarea păioaselor. La S.M.T. 
Ciorani, de exemplu, au fost puse în 
stare de funcționare toate combinele, 
iar la S.M.T. Sihlea și Ino'ești au fost 
revizuite și reparate 80 la sută din 
numărul batozelor și combinelor, Și în 
celelalte S.M.T.-uri, aceste (lucrări sînt 
avansate, Pînă acum în regiune au fost 
reparate aproape 50 la sută din numă
rul combinelor șl al batozelor.

Dragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri transmit Conferinței pe țară a Uniunii artiștilor plastici un salut călduros și-i urează succes deplin în desfășurarea lucrărilor.Artiștii plastici, împreună cu toți oamenii de artă, aduc o contribuție prețioasă la îmbogățirea vieții spirituale a poporului, la dezvoltarea patrimoniului artei noastre naționale și a culturii socialiste.Sub influența transformărilor revoluționare înfăptuite în țara noastră în anii puterii populare, în condiții sociale noi, care asigură artiștilor posibilități nelimitate de manifestare a talentului și energiei lor creatoare, artele plastice cunosc o puternică și constantă înflorire.Continuînd tradițiile realiste ale artei plastice ro- mînești, călăuziți de principiile realismului socialist, pictorii, sculptorii, graficienii au îmbrățișat un vast cîmp de teme noi, izvorîte din lupta revoluționară a poporului și a partidului, din realitatea nouă, socialistă. Au fost realizate numeroase opere de artă valoroase care oglindesc chipul omului nou, constructor al socialismului, munca avîntată ce se desfășoară pe întregul cuprins al patriei.Artiștii. aparținînd generației vîrstnice și-au arătat în acești ani întreaga măsură a posibilităților lor creatoare, ajungînd la împlinirea celor mai înalte năzuințe artistice. Alături de ei s-a format și a crescut o generație de tineri ce-și afirmă cu vigoare personalitatea artistică, cucerind un loc de cinste în creația plastică.în trecut marea masă a poporului era ținută departe de comorile artei și ale culturii, mulți creatori de geniu rămîneau izolați și neînțeleși. Artistul zilelor noastre găsește un izvor de mari satisfacții în faptul că de rodul activității sale creatoare se bucură milioane și milioane de oameni.Trăim cea mai măreață epocă din istoria patriei, în țara noastră socialismul a triumfat definitiv la orașe și sate. Pătrunse de elan patriotic și energie creatoare, clasa muncitoare, întregul nostru popor, sub încercata conducere a partidului, obțin victorii istorice în făurirea vieții noi. Se înfăptuiește cu succes grandiosul program de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de cel de-al III-lea Congres al partidului.Istoria a demonstrat că epocile bogate în evenimente remarcabile de ordin social și politic dau și artiști pe măsura lor, capabili să întruchipeze realitatea în opere de artă nemuritoare. Construcția societății socialiste oferă artiștilor plastici, ca și tuturor creatorilor de artă, un izvor inepuizabil de inspirație, un univers nemărginit de teme și subiecte de o mare forță emoțională. A înfățișa în piatră, în bronz, în lemn, sau pe pînză imaginea luminoasă a lumii de azi, chipul omului nou cu bogata sa viață sufletească, optimismul și entuziasmul său, eroismul celor care au luptat și s-au jertfit pentru făurirea unei vieți mai bune — aceasta este misiunea nobilă care revine artistului societății noastre socialiste. A ști că talentul său slujește poporului, în mijlocul căruia s-a născut, că arta sa contribuie la transformarea conștiinței oamenilor, la înnobilarea lor spirituală, la însuflețirea în muncă a făuritorilor de bunuri materiale și culturale ale societății — iată suprema satisfacție a artistului cetățean.Artiștii noștri leagă realizarea unor asemenea opere de cunoașterea și înțelegerea profundă a realității, de pătrunderea în miezul relațiilor dintre oameni, în bogata lor viață sufletească. Nenumărate aspecte ale realității, neexplorate încă de artiști, așteaptă să-și găsească întruchiparea în noi opere de artă.Lărgirea orizontului tematic ridică în fața artistului numeroase și complexe probleme de creație. Adevărata operă de artă trebuie să emoționeze și să convingă prin pasiunea pe care artistul o pune în plămădirea ei, prin înalta sa măiestrie artistică.

Fiecare epocă aduce în tezaurul culturii mondiale o notă distinctă, îmbogățind gama formelor și modalităților de expresie artistică. Arta realist-socialistă este prin natura ei o artă inovatoare, ea deschide cele mai largi posibilități de afirmare multilaterală a personalității artistice, de dezvoltare a unei mari varietăți de stiluri în creație. Ei îi sînt străine însă inovațiile privite ca un scop în sine, tendințele formaliste, deformările împinse la absurd, imitarea diferitelor curente și școli artistice, cît și platitudinea și cenușiul, redarea naturalistă a realității, pentru că acestea duc la consumarea sterilă a talentului, răpesc operei de artă forța emoțională.Unul dintre marii noștri pictori, N. Tonitza, spunea că adevărații creatori au avut întotdeauna groază de extravaganțe și de atitudini cu orice preț inovatoare, ei fiind întotdeauna firești și simpli, că orice creație, dacă nu e scăldată „în acel duh de viață, rupt din însuși sufletul artistului“ — cum îl numea el — nu e operă de artă. Visînd la „societatea muncii pentru toți — și a libertății pentru toți“, Tonitza vedea arta pusă la adăpostul oricăror concesii și traficări pe care le impunea societatea burgheză și prevedea timpul cînd „creația își va lua zborul către orizonturile largi și senine către care de mii de ani sufletul artiștilor tinde necontenit“.Dragostea 'pentru frumos a caracterizat poporul nostru întotdeauna. Chiar și în condițiile vitrege de dezvoltare, el a creat neasemuite valori de artă populară. Cu atît mai mare este receptivitatea sa artistică în condițiile dezvoltării de astăzi.Artiștii noștri nu creează pentru un grup restrîns de rafinați și snobi. Contribuind la educarea gustului estetic al poporului, la cunoașterea de către acesta a înaltelor valori ale culturii, adevăratul artist este deosebit de sensibil la emoțiile trezite de arta sa în conștiința celor mulți, aceasta constituind pentru artist o minunată busolă de orientare.Creația artistică se bucură de atenția și grija permanentă a partidului și guvernului. Conducerea de partid și de stat examinează în prezent noi măsuri de sporire a fondurilor pentru achiziționarea ds lucrări artistice, de îmbunătățire a condițiilor de creație și de trai ale artiștilor plastici.O mare însemnătate pentru dezvoltarea artelor plastice o are activitatea Uniunii artiștilor plastici.Dezbaterea problemelor fundamentale ale creației artistice, sprijinirea plină de grijă a creatorilor și îndeosebi a celor tineri, în vederea valorificării cît mai depline a talentului lor, promovarea în relațiile dintre artiști a unui spirit de înaltă principialitate, criticarea manifestărilor de individualism, a spiritului de grup, a izolării de viață — sînt pentru Uniunea artiștilor plastici preocupări de prim ordin.Se face simțită nevoia unei mai Intense activități teoretice și critice, care să îmbogățească gîndirea științifică în domeniul artelor plastice, să lărgească orizontul ideologic al artiștilor, să combată ideologia burgheză, curentele decadente în artă.însușirea concepței marxist-leniniste despre lume și societate îl situează pe artist pe pozițiile cele mai înaintate, îl ajută să devină militant activ în artă și în viață pentru construirea socialismului, pentru cauza nobilă a păcii și a înfrățirii între popoare.Arta realist-socialistă se afirmă cu vigoare, cucerind noi și noi succese în țările socialiste. în lumea capitalistă artiști de seamă se plasează pe pozițiile realismului, manifestîndu-și opoziția deschisă față de arta decadentă. Una din sarcinile importante ale Uniunii artiștilor plastici este aceea de a dezvolta și lărgi necontenit, în numele promovării artei realiste înaintate,~ legăturile cu artiștii plastici din țările socialiste cît și cu artiștii plastici din celelalte țări.Partidul și guvernul, toți oamenii muncii își exprimă convingerea că artiștii țării noastre vor dărui poporului noi opere de valoare — mărturie vie a zilelor glorioase pe care le trăim.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne

In timpul lucrărilor Conferinței
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Condifii asemănătoare, rezultate diferite 
la Îmbunătățirea pășunilor

Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și creșterea producției de carne, lapte și alte produse, are o mare însemnătate îmbunătățirea continuă a pajiștilor naturale. Anul acesta, consiliile agricole și conducerile multor gospodării colective din regiunea Argeș au întreprins o serie de măsuri pentru sporirea producției de iarbă la hectar. Pentru a afla cum se desfășoară aceste acțiuni, am vizitat, recent, raioanele Curtea de Argeș și Rîmnicu Vîlcea, situate în partea de nord a regiunii. Cutreierînd dealurile și colinele, constați că rezultatele în direcția îmbunătățirii pășunilor diferă de la un raion lă altul, după felul în care consiliile agricole, specialiștii îndrumă unitățile agricole socialiste 
să stabilească cele mai eficace măsuri care să ducă la creșterea cantității de iarbă.

O bună experiența 
în raionul Curtea de ArgeșLa poalele munților Făgăraș, în punctul Bahnă Rusului, se află o pășune ta suprafață de peste 250 na. în scopul îmbunătățirii pajiștei, cu sprijinul specialiștilor de la consiliile agricole regional și raional, s-au efectuat pe pășune un complex de lucrări menite să asigure hrana îndestulătoare unui număr mult mai măre de animale la unitatea de suprafață.’ Astfel, în mijlocul pajiștei a fost amenajat un cîmp experimental pentru a se stabili câre anume îngrășăminte dau rezultatele cele mai bune, dozele și perioada de aplicare. Iată rezultatele. Admi- nistrindu-se, ta complex, îngrășăminte chimice și naturale producția de iarbă s-a triplat ajungînd la peste 15 000 kg là ha. De asemenea, pășunea a fost tarlalizată. în mijlocul ei s-a construit un saivan pèntru adăpostirea bovinelor, pavat- și prevăzut cu două rezervoare pentru colectarea urmei. Pășunea de la Bahna Rusului- aparține G.A.C. Domnești. Specialiștii au îndrumat pe colectiviști ca îngrășa- rea pajiștei să se facă în continuare, numai cu urină și bălegar, administrarea lor efectuîndu-se după pă- șunatul fiecărei parcele. în această primăvară, G.A.C. Domnești a executat pé pajiște o serie de lucrări : curățit, îngrășat, supraînsămînțat.După modelul pajiștei de la Bahna Rusului au mai fost amenajate în raion încă 8 pășuni. între care amintim pe cele de la Flămin- zești aparținînd G.A.C. Curtea de Argeș, Nucutaț, din comuna Valeâ lașului, Brădet, Mâfgineà, Clăbucet etc. în această. primăvară, pe întreaga suprafață a pășunilor model s-au efectuat lucrări constînd din fertilizări, supraînsămințări,.. curățiri.Tov. Petre Ionescu, președintele Consiliului agricol raional Curtea

de Argeș, ne informează despre un șir de alte măsuri cuprinse în planul consiliului, întocmit în colaborare cu Comitetul raional U.T.M. Bunăoară, pentru creșterea suprafeței pășunilor, s-au executat, în a- ceastă primăvară, lucrări de curățire pe 4 000 ha pășune; pe 750 ha s-a făcut nivelarea mușuroaielor, iar pe alte 650 ha s-au executat defrișări de arborete. La asemenea lucrări, organizațiile de partid și de U.T.M., sfaturile populare comunale și conducerile gospodăriilor colective au antrenat mase largi de cetățeni, între care un însemnat număr de tineri. Valoarea lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor, efectuate se ridică la peste 340 000 lei. Fruntașe se situează comunele : Cepari, Corbeni, Albești, Ciofrîngeni, orașul Curtea de Argeș și altele.Consiliul agricol raional, specialiștii au îndrumat unitățile agricole socialiste să efectueze pe scară toț mai largă îngrășarea pășunilor și fînețelor, folosindu-se în mod diferențiat îngrășămintele naturale și chimice, în funcție de cerințele solului. La îndemînă le stau cercetarea și rezultatele obținute în cele 6 cîmpuri experimentale organizate în raion cu sprijinul I.C.C.A. București. Pînă în prezent, s-au împrăștiat îngrășăminte chimice pe o suprafață de peste 1 200 ha. Gospodăriile colective din Băicutaști, Ciofrîngeni, Poienari, Tigveni au fertilizat cele mai întinse suprafețe. La indicația consiliului agricol raional, unitățile agricole folosesc, în fertilizarea pășunilor, într-o măsură tot mai mare. îngrășămintele naturale. Au fost construite pe majoritatea pășunilor porți mobile de tîrlire. Specialiștii din raion au ajutat unitățile agricole să extindă pășunatul rațional. Tarlalizarea pășunilor a fost făcută pe aproape 1000 ha.în raion există 6 cantoane pastorale încadrate cu tehnicieni ; fiecare tehnician pastoral supraveghează o suprafață de peste 4 000 ha pășune, da îndrumări tehnice și participă, alături de colectiviști, la executarea lucrărilor de întreținere, organizarea pășunatului rațional. Toate acestea contribuie din plin la sporirea producției de iarbă.
In raionul vecin — 

rezultate sub posibilități în raionul vecin, Rîmnicu-Vîlcea, pășunile și finețele ocupă jumătate din suprafața agricolă. Și aici, iarba asigură animalelor o hrană ieftină și consistentă. Dar ce se face ca pajiștile să fie cit mai bine valorificate ? Pe 1 500 ha de pășune s-au efectuat lucrări de curățiri, defrișări, și jiivelări de mușuroaie ; pe alte 6000 ha s-a executat grăpatul. Bine îngrijesc pășunea colectiviștii din Călimănești. Pe pășunea din

punctul Seaca, de exemplu, ta suprafață de 34 ha s-au executat, lucrări de combatere a eroziunii solului, plantări pe ravene, gărdulețe, cleionaje. Colectiviștii din Călimănești au sporit suprafața pășunilor din punctele Dealul Mare, Arbatul, Bivolari, prin curățiri și defrișări de arborete. La G.A.C. Păușești- Măglaș, tinerii au adus o mare contribuție la curățirea pășunii.Astfel de exemple sînt însă puține în raionul Rîmnicu-Vîlcea. în planul întocmit de consiliul agricol raional s-au inclus doar lucrări de curățiri și grăpat. Dar nici desfășurarea acestora n-a fost urmărită. La G.A.C. Cîineni și G.A.C. Boișoara, care posedă întinderi mari de pășuni și finețe, nu s-a întreprins aproape nimic pentru îmbunătățirea lor. Mult rămase în urmă sînt și alte unități agricole. La G.A.C. Șirineasa pajiștea, în suprafață de 150 ha, se întinde chiar la marginea comunei. Lăstărișurile și mușuroaiele care sînt in mare număr arată că aici mai sînt multe de făcut. Lucrările de întreținere a izlazului din Șirineasa trebuie grabnic efectuate.Mari suprafețe de pășuni și finețe trebuie îmbunătățite și în alte părți ale raionului. întrucît o parte din acestea necesită aplicarea de amendamente calcaroase, iar pe plan local există piatră de var, precum și carbonat de calciu, la Uzina de produse sodice Govora, ele trebuie folosite din plin. în raionul Rm. Vîlcea se impune grăbirea lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor și intensificarea pregătirilor pentru folosirea rațională a pășunilor de munte, care ocupă în raion suprafețe întinse.
Ing. M. DECENIU 

de la Consiliul agricol regional Argeș 
GH. CÎRSTEA 

coresp. „Scînteii"

La Cluj s-a deschis de curînd Complexul pentru alimentație publică „București". El cuprinde două restaurante modem utilate — am caro 
unul cu autoservire Iar, ia subsol, o cramă de prezentare a vinurilor. în fotografie ; interiorul unuia dintre restaurantele acestui complex, care 
are o capacitate de 260 Jocuri. (Foto : A. Cartojan)

Vești de la țesătoria 
,,Flamura rosie“

• De la începutul ăniiliii și pîdă acum 
indicele de utilizare a războaielor de 
tesüt a crëSBtit là „Fiarilufa fôçié“, Cü 2 
la sută peste pfëvëdéri. Acèàsta a permis 
depășirea planuliii dé productif cü 42 000 
mp țesături dé mătase. De féniafdàt 6ă 
produsele .côiïtractafé- peritrii această pe
rioadă ätl föSt livrate înainte de teiméii. 
Printre floilë prôdiisê rèâlizate și livràté 
Sînt țesături imprimate din vlscoză pen
tru rochii, țesături fiaușate și satinate' 
pentru càpoadé, diferite höpfimeuti dlif 
viscoZă, brôsê pentru plăpurhi été.

• Colectivul fabricii a . Itiât riîăsufi 
multilaterale îd vederea fmbtiriătătij'il ca
lității produselor. Astfel, la Secția de 
preparație a- fost montată ö nPtlă linié 
automată de panetat, la finisaj s-a in
stalat ö notiă c'uvă inoxidabilă pentru 
VÖpSit;

• Creatorii fabricii au realizat o serie 
de noi imprimeuri moderne dâre vor fi 
prezentate la contractările pentru semes
trul II al acestui an.

Cum gospodărim 
metalul

Pentru grăbirea prășitului
CARACAL (coresp. 

„Scînteii“). — La Ca
racal a avut loc un in
structaj operativ cu ingi
nerii agronomi clin gos
podăriile colective. din 
cuprinsul raionului și , cu 
șefii brigăzilor perma
nente de tractoare din

gospodăriile colective în 
problema folosirii rațio
nale a cultivatoarelor 

■pentru, efectuarea la timp 
a prășitului. După in
structaj, ’ la gospodăria co
lectivă din Caracal a avut 
loc o demonstrație prac
tică. Cu acest prilej li s-a

arătat participanților că 
prin adaptarea la culti
vatoare a cîte două roze- 
te de la sapa rotativă de 
fiecare rind semănat, poa
te fi mobilizat (lucrat) și 
terenul de pe rîndul de 
plante, eliminîndu-se ast
fel prașila manuală.

Brigada de mecanizatori condusă de Stellan Dobre de la S.M.T.- 
lucrează la întreținerea culturilor la G.A.C. Tătăranl, regiunea Ploiești, 
fie : Tractoristul Andrei Gh. Andrei reglează cuțitele de la cultivator.

(Urmare din pag. I-a)rea luptei colectivului pen- tru economisirea metalului analizele făcute în a- ceastă privință de către birourile organizațiilor de bază de secții. La laminorul ÏÏ, de pildă, birourile Celor trei organizații de bază pe Schimburi au ascultat referatul prezentat de șeful secției și au analizat, împreună CU inginerii și maiștrii, Cum se desfășoară întrecerea pentru economisirea metalului, ce rezerve mai pot fi valorificate în această direcție. în urma discuțiilor purtate, organizațiile de partid au avut posibilitatea să îndrepte atenția colectivului spre rezolvarea unor propuneri importante privind gospodărirea metalului. Astfel s-a preconizat să se introducă în procesul de laminare țagle la lungimi constante pentru profile normale, iar probele de laminare să se facă cu țagle scurte. S-a mai hotărît atunci ca din oțelul subțire, răcit pe parcurs, și care nu mai poate fi laminat, să se fabrice scoabe pentru construcții. totodată s-a indicat să se folosească cu mai multă eficiență graficul de consum de metal pentru ca muncitorii să-și poată compara zilnic rezultatele obținute.Prin măsurile luate și metodele folosite, colectivele celor două laminoare ale Uzinei au obținut, în patru luni, o economie de metal de 131 tone. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia

de metal în acest an este mâi mare Cu 92 tone.Û altă sursă de economisire a metalului care merită toată atenția este laminarea la toleranțe restrînsè. în acest an, la- minatorii noștri au economisit pé această calé alte peste 230 tone de oțel.Deși rezultatele privind economisirea metalului SÎnt, în general, buné, desigur mai există mari rezerve in această privință, în secția lanț industrial, de pildă, din cauza ne- respectării unor indicații în timpul prelucrării o- țelului, consumul specific de metal pe primul trimestru al anului a fost depășit cu 1,5 tone. Mai avem deci de îndreptat unele lucruri în activitatea secțiilor în legătură cu această importantă problemă a economisirii metalului.Noi împletim strîns, în cadrul întrecerii, lupta pentru economisirea metalului cu grija de a asigura o calitate tot mai înaltă produselor pe care le fabricăm. în scopul ridicării calității laminatelor a fost reorganizat serviciul C.T.C. și încadrat cu laminatori și tehnicieni temeinic calificați.în uzina noastră stat încă multe posibilități pentru economisirea metalului. Cu sprijinul și sub îndrumarea comitetului de partid — ne vom strădui să antrenăm întregul colectiv la folosirea tot mai gospodărească a metalului — atît de necesar construcției socialiste,

Cinematografe)
TEATRE : o.S.T.A, (Sala Palatului R.P. Romîne) : Cel trei 

mușchetari — spectacol extraordinar prezentat de Compania 
„Théâtre de la Cité" de Villeurbanne (Franța) — (orele 20). 
Teatrul de Operă șl Balet al R.P. Romîne : Recital de canto 
șl balet — (orele 19.30). Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Național ,.I. L. Caragiale" 
(Sala Cûmédia) : OrféU în infern — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara 
(Sala Magheru) : Pygmalion — (orele 19,30), (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Mamouret — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahla nr. 76) : Cred în tine 
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chlrița în provincie — (orele 20). (Sala Libertatea) : Salut 
voios — (Orele 16). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești : 
Vecini de apartament — (orele 19.30), institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragiale-' (str. 30 Decembrie 
nr. 9) : Spectacol Shakespeare — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase" (Sala SaVoy) : Ca la revistă — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(orele 16). Circul de stat : Pe aripile prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flăcări - film pentru 
ecran panoramic : Patria (10; 16,30; 19, 21,15). Rocco și frații 
săi — ambele serii : Republica (9,15; 12,45; 16.301 20), Bucu
rești (9; 12,30i 16.30, 20), Înfrățirea între popoare (10,30; 14.30; 
18), Grădina V Roaită (orele 20,30), Gh. Doja (9; 12,30; 16;
19 30), Alex. Sahia (9; 12.30; 16; 19,30 - grădină 20,15), Miorița
(10,45: 14,30). Ștefan cel Mare (9.45; 13; 16,15; 19,30), G. Coșbuc 
(10: 13,30, 17(30; 21), Stadionul Dinamo (orele 20,15). Arenele 
Libertății (orele 20,30), Grădina Progresul (orele 20,45), Gră
dina T. Vladlmirescu (orele 20.45), Flacăra (orele 10,30; 17). 
Cabotinul : rulează la cinematografele Magheru (10: 12; 14 15; 
16,30; 18,45; 21), Ï. C. Frimu (9: 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,15 — 
grădină 20), Grivița (10; 12; 15. 17, 19, 21), stadionul Giulești 
(orele 20), 23 August (10; 12; 14 15; 16,30; 18.45; 21 - grădină 
20), Libertății (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45 — grădină 20).
Raidul vărgat : 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), M. Eminescu 
(10; 18,15; 20,30). Război și pace — ambele serii ; rulează la 
cinematograful V. Alecsandri (15). Prietenii filmului : V. 
Alecsandrl (orele 19). Mamelucul : rulează la cinematografele 
Elena PaVel (10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15; 17; 19; 21). 
Certificatul de naștere : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18.15:
20 30), G. BacoVia (15,30; 18; 20.15). Idiotul : Victoria (10; 12,30; 
15; 17.45; 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Planeta 
furtunilor : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20.30). In noaptea de 
ajun : Lumina (rulează în continuare de la oțele 9,45 pînă 
la Orele 14 — după-amiază 16,15; 18,30; 20.45). Program special 
pentru Copil — la Orele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Cumpără-ți un balon : 13 Septembrie (11,30; 13.30: 16.30: 18,30;
20.30) . Program de filme documentare — rulează în conti
nuare dé la Orele 10 pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Frumoasa Lurette i rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15.45; 10: 20,15). Fata cu Ulciorul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (10.30; 12,30). Muntele ; Grădina 
Elena Pavel (Orélé 20,30). Pirații aerului — cinemascop ; 
Giulești (10,30; 12,15; 15,15; 17; 18,45; 20,30). Toată lumea e ne
vinovată ; Flacăra (orele 20,30), Volga (10; 12: 14; 161 18: 20), 
Olga Banele (16; 18.15i 20,30), Dosarul furați Cultural (15;.,17;

. 19; 21). Pescărușul negru — Am fost in Africa : rulează Ja; _ 
cinematograful Alex. Popov în continuare de la orele 9 pînă 
la Orele 21). Cavalerii Teutoni — cinemascop (ambele serii) : 
8 Martie (16; 19,16 — grădină 20). Divorț Italian : rulează la 
cinematografele Unirea (11; 15; 17» 19: — grădină 20.30), 
Munca (15; 17; 19; 21). Băieți) noștri : rulează la cinemato
graful T. VladimîresCU (16; 18; 20). Frații — cinemascop : 
Miorița (18,30; 20,45), Arta (16) 18,15; 20,30). Lupii la stînă : 
Grădina Arta (Orele 20). Vacanță la mare — cinemascop : 
Popular (15i 17; 19; 21). omul Cu pantaloni »curți: Moșilor 
(15,30; 18; — grădină 20,30). Carmela — cinemascop : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Bunica Sabella : rulează la cinemato
graful Iile Pintllle (15: 17; 10 — grădină 20). Salut viață l i 
Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Legea-1 lege : Grădina Luceafărul 
(orele 20), C-tirt David (15; 17; 19; 21).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 mal. în țară : 

Vreme schimbătoare Cu cerul variabil, noros după-amlaza. 
Vor cădea ploi locale, mal ales «ub formă de averse. Vint 
potrivit. Temperatura staționară. Minimele vor fl cuprinse 
tntre 4 șl 14 grade, Iar maximele Între 17 șl 27 grade. In 
București i Vreme schimbătoare cu cerul variabil, noros 
după amiază, cînd vor cădea ploi sub formă de averse. Vint 
potrivit. Temperatura staționară,

prezentată laUniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Romînă deschide lucrările acestei a doua Conferințe pe țară din existența sa, cu convingerea că ea va fi un prilej de examtaarè aprofundată, principială, a muncii desfășurate pé ță- rîmul artei plastice, a contribuției și rolului ei în ansamblul vieții sociale și în raport cu cerințele fundamentata ale desăvîrșirii construcției socialiste — obiectiv către care își încordează astăzi puterile întregul nostru popor muncitor.Schițînd un tablou al profundelor transformări revoluționare care s-au petrecut în ultimii ani, în toate domeniile construcției socialiste, darea de seamă subliniază că artiștii plastici au străbătut și străbat un drum rodnic, umăr îa umăr cu toți oamenii muncii din țara noastră, călăuziți de atotbiruitöarea învățătură triarxist- leninistă, îndrumați cu clarviziune și fermitate neabătută de Partidul Muncitoresc Romîn.în înțreg drumul parcurs de arta, de cultura noastră nouă, în fiecare victorie obținută së află întruchipată dragostea și grija cu care partidul a urmărit zi de zi, etapă cu e- tapă mersul nostru înainte. Către partidul nostru, către Comitetul său Central în -frunte cu toy. Gheorghe Gheorghin-Dej se îh- dreaptă în aceste clipe gîndul nostru plin de un nețărmurit devotament, sentimentele noastre de recunoștință fierbinte pentru condițiile minunate create' dezvoltării continue a culturii și artei.Veghind cu intransigență la păstrarea purității ideologice a principiilor ce. stau la baza creației noastre, partidul manifestă o necontenită preocupare pentru orientarea artei noastre, în lumina cerințelor realismului socialist, către marile probleme ale contemporaneității, pentru profundul ei Caracter partinic și popular.Decisivă ftantru dezvoltarea artei romînești contemporane a devenit năzuința statornică a celor mai valoroși artiști aparținînd tuturor generațiilor de a-și situa opera în miezul viu, fierbinte al actualității. De. pe platforma. învățăturii;, marxist-, leniniste despre lufrie și societate,
Text prescurtat

Conferința peavem posibilitatea, verificată de tot ce este mai bun în activitatea noastră din anii din urmă, de a vedea mai limpede, de a înțelege în toată complexitatea lui procesul istoric, de a exprima în operele noastre o judecată dreaptă asupra evenimentelor trecutului și asupra faptelor semnificative, înnoitoare, ale prezentului. înțelegem tot mai bine că în zilele noastre contemporaneitatea este înainte de toate expresia participării noastre active la marea luptă ce se duce împotriva ideologiei burgheze, retrograde și obscurantiste, pentru adevăr și dreptate, pentru pace și socialism. Noul în arta acestei vremi îl constituie raporturile tot mai trainice care se statornicesc între artist și toți oamenii muncii constructive.Noul îl reprezintă orientarea fermă, programatică, izvorîtă din pasiune și conștiință partinică, spre om și societate, exprimarea în opera de artă a ideilor celor mai înaintate ale epocii, a revoluției ce s-a înfăptuit în felul de a gîndi și de a trăi al omultii din societatea socialistă.Această orientare, aceste obiective stat cele care caracterizează cel mai pregnant, care ne ajută să fixăm mai limpede profilul artei noastre plastice contemporane. în jurul lor s-au duS de-a lungul întregii etape de care ne ocupăm dezbaterile cele mai ample ; în funcție de ele s-au dezvoltat genuri sau chiar ramuri ale artei care în trecut fuseseră nesocotite sau cultivate doar Sporadic — compoziția în pictură și sculptură, relieful, ciclurile grafice, arta monumental-decoTativă.Orice trecere îri revistă a lucrărilor reprezentative pentru direcțiile noi de dezvoltare a artei contemporane pune în lumină numeroase izbtazi certe și încă mai numeroase strădanii curajoase pe calea ce reprezintă magistrala artei noastre noi, pe calea făuririi unor imagini în care să se înscrie, cu forță de Convingere și nobilă frumusețe, faptele constructorilor socialismului, aspectele vieții lor noi, chipul lor plin dé demnitate și omenie, marile acțiuni revoluționare din trecut, mărita lupte ale poporului condus de partid. Numeroase sînt lucrările care jalonează ta toate gerturile artei plastice, această cale urmată

ră a II. A. P.de toți artiștii noștri de valoare, în- cepînd cu maeștri ai generației vîrstnice ca Iosif Iser, Camil Ressu, Jean Al. Steriadi, Aurel Jiquidi.în continuare, în darea de seamă se face o amplă enumerare de lucrări și de artiști din toate generațiile, care, laolaltă, ilustrează varietatea de preocupări și de mijloace de expresie a artiștilor noștri, îndreptățind, în ansamblu, aprecierea pozitivă a orientării și a tendințelor actuale ale picturii noastre.Remarcabil este, în primul rind, faptul că, alături de maeștri a căror creație a cunoscut în acești ani o perioadă de multilaterală dezvoltare, s-au format pe căi complexe, trecînd uneori prin dificultăți, dar avînd în permanență în fața ochilor marile obiective ale artei și culturii contemporane, o seamă de pictori tineri care se profilează ca personalități autentice, își afirmă cu putere talentul.Tendințe noi, opere valoroase și-au făcut, de asemenea, apariția în sculptură, domeniu în care orientarea spre marea compoziție statuară, spre relieful amplu, spre por-. tretistica reprezentativă s-a accentuat continuu, înmănunchind efor- ' turile maeștrilor1 Cu o bogată experiență și ale sculptorilor generației tinere. Bazîndu-se pe o foarte cuprinzătoare citare de opere și artiști, darea de seamă subliniază dezvoltarea sculpturii noastre, interesul pasionat pentru arta monumentală sub toate formele ei (de la sculptura statuară la frescă, sgra- fitto și mozaic) care este, fără îndoială, unul din fenomenele cele mai semnificative pentru orientarea și tendințele artei noastre contemporane. Același lucru se poate spune despre cele mai semnificative realizări în domeniul decorației monumentale în pictură, ’ mozaic sau alte tehnici, care au evidențiat înzestrarea pentru acest gen a unui mare număr de artiști.O mărturie a caracterului militant, popular, al artei noastre contemporane o constituie dezvoltarea luată de toate genurile graficii, care s-a pus cu promptitudinea, spontaneitatea și incisivitatea ce-i stat proprii, în slujba cauzelor mari ale epocii, orientîndu-se tot mai masiv spre actualitate, spre temele construcției socialiste, spre redarea pregnantă, dinamică, a luptei co

muniștilor și a aspectelor vieții și oamenilor noi de astăzi.O contribuție valoroasă în viața noastră artistică au adus-o? de asemenea, pictorii scenografi. în domeniul artelor decorative, progrese, parțiale încă, dar încurajatoare, au fost determinate în primul rind de înseși cerințele imperioase ale dezvoltării vieții.Semnalăm, tocmai în legătură cu marile perspective ce se deschid în prezent artei monumentale și artelor decorative, faptul îmbucurător că se înmulțește numărul artiștilor care încep să depășească domeniul restrîns al unei singure specialități, care se preocupă de probleme neexplorate încă în arta noastră, care experimentează materiale și tehnici noi, răspunzînd astfel cerințelor mereu mai complexe pe care viața însăși ta ridică în fața artei.Darea de seamă se referă pe larg la condițiile fără precedent asigurate de puterea populară dezvoltării vieții artistice, la dragostea și prețuirea de care se bucură arta și artistul în societatea nouă socialistă. Cei mai în vîrstă își amintesc cit de totală era nepăsarea statului burghez față de artă și de artist, cit de vitrege și de istovitoare erau condițiile în care își începeau și își desfășurau activitatea atîția artiști de mare valoare. Măsurăm distanța imensă care ne desparte de aceste vremuri dacă trecem cu gîndul în revistă minunatele condiții morale și materiale ce ne-au fost create de clasa muncitoare condusă de partid.Atelierele mereu mai numeroase construite în Capitală și în regiuni, volumul și importanța crescîndă a achizițiilor făcute de stat, subvențiile masive acordate pentru lărgirea și dezvoltarea instituțiilor menite să susțină munca de creație arată locul și importanța ce se acordă astăzi artei plastice în complexul culturii noi, socialiste. Vorbesc despre noua demnitate a artiștilor distincțiile și premiile cu care sînt cinstiți cei mai buni dintre noi, sarcinile de mare răspundere ce ne stat încredințate. Artiști plastici sînt astăzi deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, conducători ai vieții artistice în cadrul C.S.C.A. în fiecare an noi distincții vin să răsplătească activitatea și realizările cele mai merituoase.în cadrul ultimei sesiuni a Academiei R. P. Romîne, alături de maestrul Ion Jalea, care a devenit membru titular al acestei înalte instituții, au fost aleși membri corespondenți ai Academiei R. P. Romine maeștrii Corneliu Baba, și Alexandru Ciucurencu. Maeștrilor 

Boris Caragea și Corneliu Baba le-a fost conferit nu de mult înaltul titlu de „Artist al poporului“. Recent, alți patru membri ai Uniunii noastre — maeștrii Henri Catargi și Dumitru Ghiață, acad, Gh. Oprescu, graficianul Paul Erdös — au fost distinși cu titlul de Laureat al Premiului de Stat. Sînt tot atîtea semne ale unei înalte prețuiri care ne onorează pe toți, care ne dă noi imbolduri în munca noastră.Dragostea și interesul arătat artei de un public mereu mai larg se vădesc și în amploarea luată de mișcarea de amatori din întreprinderi, unul din fenomenele cele mai caracteristice și mai pline de semnificație pentru viața artistică de astăzi a țării, ca și în creșterea de-a dreptul impresionantă a numărului anual de vizitatori ai muzeelor de artă, de la 20 000 în 1938 la cifre ce se apropie de 1 000 000 în anii din urmă. Toate acestea dovedesc, în chipul cel mai elocvent, că arta de azi a țării noastre nu mai este, ca în trecut, un produs de seră, cultivat de puțini pentru puțini, că ea crește și înflorește odată cu dezvoltarea culturii de masă a poporului.După ce s-a referit la o seamă de acțiuni inițiate, de Uniunea artiștilor plastici și de alte instituții, pentru a face cunoscute realizările de pe acest tărîm și pentru a da publicului posibilitatea de a-și însuși o cultură artistică temeinică, darea de seamă a amintit că prin eforturi convergente ale istoricilor de artă, ale criticilor de artă grupați în secția de critică a Uniunii Artiștilor Plastici, ale Editurii de stat pentru publicațiile de artă au apărut mai numeroase decît oricînd în trecut, monografii, unele de mare amploare, foarte multe de popularizare, consacrate marilor personalități ale artei romînești și străine, studii de critică, albume, mape, reproduceri etc.Un succes semnificativ al U.A.P. l-a constituit organizarea Universității Populare de Artă care se află în prezent în al treilea an de existență și care, de la București, s-a extins și în diferite centre regionale.Artiștii constituiți în brigăzile de documentare au participat la munca de ridicare culturală ce se desfășoară în satele noastre. Pe aceeași linie se înscrie contribuția, ce trebuie sporită continuu, adusă de artiști și critici din cadrul Uniunii noastre la îndrumarea cercurilor de amatori din întreprinderi și la activitatea Casei Centrata de Creație Populară.După ce a scos ta evidență dezvoltarea consecvent realistă a artelor noastre plastice, darea de seamă a subliniat : Confruntînd realizările 

noastre cu așteptările legitime ale publicului mereu mai larg iubitor de artă, evaluînd locul și rolul pe care creația noastră a izbutit să și le cîștige în ansamblul vieții sociale și culturale, ajungem la constatarea că nu am reușit totuși să ținem pasul cu marile transformări revoluționare ce s-au înfăptuit în societatea romînească, cu noile necesități și cerințe create de aceste profunde prefaceri ale vieții și mentalității oamenilor.Este neîndoios că lupta pentru o tematică vie, actuală a avut și are din aceste puncte de vedere o importanță hotăritoare pentru destinele artei noastre contemporane. Aceasta este însăși lupta pentru formarea și transformarea conștiinței artistului, pentru orientarea lui spre o artă partinică, spre o artă de idei, implicînd precise răspunderi sociale și morale.După cum subliniază darea de seamă, la noi s-au creat condițiile pentru afirmarea tuturor talentelor autentice, pentru dezvoltarea, în cadrul metodei realismului socialist, a stilurilor celor mai variate, pentru realizarea unor opere in care să se înfăptuiască sinteza organică dintre un conținut bogat, trăit în adîncime și o execuție de înalt nivel artistic.în funcție de această dorință de a asigura operei de artă o frumusețe plastică cit mai vie, o expresivitate cit mai puternică, problemele formei artistice, ale limbajului au constituit în anii din urmă o preocupare de prim ordin a artiștilor plastici. Atunci cînd a fost urmărită în strînsă legătură cu cerințele conținutului nou al vieții contemporane, această preocupare a dat cele mai bune rezultate, ducînd la îmbogățirea și nuanțarea mijloacelor de expresie, contribuind la comunicarea directă, convingătoare, a mesajului operei de artă.în darea de seamă se arată totodată că în lucrările unora dintre artiști au apărut și confuzii generate de abordarea unilaterală a problemei stilului, de meditația obsesivă asupra formei în sine, de absolutizarea unui sistem de procedee plastice sau a altuia.Arbitrariul formelor, al conture- lor schematice, simplificate pînă la totală inexpresivitate, în numele unei sinteze care nu reprezintă de fapt decît o construcție mentală, merge uneori mină în mină cu arbitrariul culorilor. Privitorii nu regăsesc, de pildă, în unele peisaje din ultimele expoziții, în care domină tonalitățile reci, mohorîte — atmosfera caldă, luminoasă, vibrantă care caracterizează priveliștile țării. Și portretul este, uneori, 

terenul unor jocuri cromatice arbitrare,Iată de ce este necesar să analizăm problemele formei, pornind întotdeauna de la teza primordialității conținutului. în funcție de cerințele conținutului dinamic, înnoitor al vieții de astăzi, dar numai în funcție de aceasta, este firesc, trebuie să se manifeste spiritul inovator, efortul nostru de a ne • îmbogăți și desăvîrși posibilitățile de expresie, de a găsi un limbaj plastic, cu adevărat corespunzător marii teme a actualității socialiste.Uniunea Artiștilor Plastici a avut și are în primul rind misiunea de a sprijini tot ce poate duce înainte, : 
pe această sigură cale rodnică, arta noastră. Unilateralitatea, dogmatismul, fie în numele Convenționalismului academist, fie în cel al unui modernism de esență pur formală,- preluarea fără discernămînt a unor rețete și formule stilistice nu pot decît să abată strădaniile artiștilor . pe căi sterile, să îngusteze orizontul care se deschide, de fapt, atît de larg și de cuprinzător în fața noastră. Ele sînt emanații ale comodității și conformismului de esență mic-burgheză, _ care preferă inovației autentice imitația stearpă.Efortul de a promova.noul, de a înlătura elementele naturalismului, ale descriptivismului și didacticismului, s-a desfășurat de multe ori doar pe planul formei, al limbajului plastic. S-a ajuns astfel uneori să se împingă pt planul al doilea preocupările de conținut de promovare a unei tematici bogate, complexe, pe măsura realităților și evenimentelor contemporane.Trebuie să ne fie tuturor clar faptul că dezvoltarea artei noastre are la bază mobiluri mult mai complexe și mai importante decît trecerea de la o anumită paletă la alta, de la clar-obscur la juxtapunerea de tonuri, de la un tip de modelaj .la altul. Unii artiști sînt înclinați să transforme în scop în sine ceea ce rămîne un mijloc pentru atingerea unui scop mai însemnat, care, fel, constituie măsura cea mai sigură a valorii muncii lor: acela de a exprima la o cit mai înaltă tensiune intelectuală și emoțională spiritul epocii. în legătură cu cerințele majore ale artei socialiste, se arată că prin prisma acestor cerințe trebuie susținute toate formele de expresie care sînt de natură să dea artei noastre o mai mare putere de comunicare, o capacitate sporită dc întruchipare a frumosului și a adevărului din viață.Prețuim in chip deosebit, ta creația artistică contemporană, acele elemente de culoare, de compoziție
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Plecarea în Anglia a unei delegații 
a Marii Adunări Naționalejoi dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Londra, delegația Marii A'-lunări Naționale a R. P. Romine cafe face o vizită oficială în Marea Britanie la invitația Parlamentului britanic. .. . •Delegația este alcătuită din deputății prof. dr. Roman Moldovan, membru al Consiliului de Stat, conducătorul delegației, Ludovic Ta- kâcs, membru al Consiliului de stat, profesor al Universității „Babeș- Boliay" din Cluj, Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, Barbut Solomon, vicepreședinte al Tribuna-lului Suprem al R. P. Rpmîne, acad, prof. Andrei Oțetea, director al Institutului de istorie al. Academiei R. P. Romîne, ing. Zoe Rigani, Iau- cea Malița, reată a Premiului de Stat, președinta Comitetului regional Ploiești al femeilor.La plecare, pe aeroportul Băneasa delegația-a fost condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări

de conducere al grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, deputați din Marea Adunare Națională, funcționari superiori ai Consiliului de Stat și ai Marii Adunări Naționale.Au fost de față J. D. Murray, ministrul Marii Britanii în R. P. Ro- mînă, și membri ai legației.*în ajunul plecării; ministrul Marii Britanii în R. P. Romînă, J. D. Murray, a oferit un cocteil în cinstea delegației.Au luat parte Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, prof. dr. Roman Moldovan, membru al Consiliului de Stat, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Mir- adjunct al ministruluiafacerilor externe, Mihail Ralea, președintele Comitetului de conducere al grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, acad. Grigore Benctato, președintele grupului romîn pentru relații de prietenie Romînia-Marea Britanie al M.A.N., și membrii delegației Marii Adunări Naționale. (Agerpres)Naționale, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mi hail Ralea, președintele Comitetului
Lucrările celei de «a IV-a Conferințe 

naționale de stomatologie
Rafinăria Ploiești. Vedere de la instalația de distilare atmosferică nr. 3

(Foto : Gh. Vințiiăj

CORESPONDENȚII
NOȘTRI TRANSMIT:

In 24 d
Știrii« cqre sosesc la 

Moscova din toate colțurile 
țării tint atît de bogate 
in fapte și evenimente coti
diene remarcabile, incit e 
practic imposibil să le cu
prinzi pe toate. Iată mai 
jos doar cîteva dintre aceste 
fapte care oglindesc avîntul 
în muncă al constructorilor 
comunismului. Așadar, in
tr-o singură zi :

— La Minsk a intrat tn 
funcțiune o mare întreprin
dere industrială, a cărei 
construcție a fost prevăzu
tă de planul septenal : uzina 
de motoare. Principalele 
procese de producție sînt 
automatizate. Colectivul u- 
xinei a și produs primele 
motoare Diesel „D-50" 
pentru tractoare.

— La centrala hidroelec
trică din Dneprodzerjinsk 
s-a încheiat montarea pri
mei turbine, al cărei rotor 
cîntărește 215 tone. Între
cerea constructorilor de pe 
șantierul hidrocentralei se 
desfășoară sub lozinca : „Să 
punem în funcțiune hidro
centrala în 1963I“

e ore...
— In orașul Jdanov a in

trat în funcțiune un lami
nor de țevi de 1020 mm. 
Noul laminor a fost con
struit într-un timp ' record ț 
4 luni. Întregul agregat va 
fi deservit de numai 12 oa
meni.

— Nu departe de vechiul 
parc moscovit Ostankino au 
fost reluate lucrările de con
strucție a unui turri de te
leviziune care va avea, o 
înălțime de 520 metri. Da
torită lui, raza de recepțio
nară a programelor de te
leviziune se va dubla ; se 
vor transmite 4 programe 
de televiziune în alh-negru, 
unul în culori șl 6 pro
grame de radio pe unde 
ultrascurte.

— Pe plantațiile din Cru
zio a început campania de 
recoltare a ceaiului. La 
strînsul recoltei se folosesc 
pentru prima oară mașini de 
mare randament, de fabri
cație sovietică : o singură 
mașină „Sakartvelo" înlo
cuiește munca a 50 de oa
meni.

Cresc suprafețele irigate
In R. P. Ungară lucrările 

de irigații se desfășoară pe 
o scară largă. In acest an 
se vor iriga 180 000 holzil) 
de pămînt, astfel că supra
fața irigată va. afunge la 
517 000 holzi. In acest scop, 
guvernul R. P. Ungare a 
alocat 3,2 miliarde forinți.

■Zilele acestea la-Szarvăi-

în județul Bakes, a fost dată 
tn folosință o nouă stație 
de pompare. Cu ajutorul «- 
cestei instalații vor fi 
gate în cursul acestui an 
peste 10 000 holzi aparțin 
nînd gospodăriilor agricola 
de stat și cooperativelor o- 
gricole de producție din 
apropiere. In anii următori, 
la Szarvas suprafețele iri
gate vor ajunge pînă là 
18 000 holzi.

Joi dimineața în sala de marmură a Casei Scînt'eii s-au deschis lucră- rilei celei' de-a IV-a Conferințe naționale de stomatologie organizată de Uniunea Societăților de științe medicale din R. P. Romînă.Participă academicieni, profesori universitari, medici specialiști din întreaga țară, (120 delegați și peste 300 invitați), precum și 120 profesori și medici stomatologi de peste hotare.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de președintele Societății de stomatologie, pfof. Valerian Popescu, membru corespondent al Academiei R.P.R. Ministrul sănătății, și preve

derilor sociale, Voinea Marinescu, a adus un salut din partea ministerului. Au mai âdresat saluturi acăd. Ștefan Milcu din partea Academiei R. P. Romîne și Uniunii societăților de științe medicale din R. P. Ro-S; mînă și ing. Victor Constantinescu din partea Comitetului, executiv al Sfatului popular al Capitalei, precum și reprezentanți ai delegațiilor din străinătate. . .Rapoartele și corapoartele prezentate sînt urmate de comunicări de specialitate.Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)

I K F O R M A Ț I I
© Joi după-amiază a avut loc o con- Kreder. Programul a cuprins Rapsodia 

ferință de presă la .bordul unții avion spaniolă de Maurice Ravel, Simfonietta 
„11-18”, pus în exploatare pentru prima de ion Dumitrescu, Concertul nr. 4 în sol 
oară - de „Deutsche Lufthansa” pe ruta major pentru-. .pian și: orchestră de Beet- 
Berlin — București — Sofia. hoveri, solist Gheorghe Halmoș, artist.

® Joi seara, în studioul de concerte al emerit,' și Suita a Il-a de balet „Bachus 
Radiotèleviziunii a avut loc. concertul or- și Ariana” de Albert. Roussel. Concertul 
chestrei simfonice a Radiotèleviziunii sub s-a bucurat de un frumos succes, 
conducerea dirijorului francez Jean Paul (Agerpres)

sport ^Cursa. Păcii^-

Depozit de 
din mase

Colectivul întreprinderii 
chimice din localitatea Va- 
lașske Mezirici (R. S. 
Cehoslovacă) a realizat 
un nou tip de depozit 
de materiale pentru șan
tiere : cîntărește puțin, este 
ușor transportabil, ieftin jl 
rezistent. Are o înălțime de 
4,6 metri, lungimea 18,4 
metri, iar lățimea de 9 m. 
Nu e mare lucru să-l insta
lezi. In două ore și jumă
tate, întreaga clădire poate 
fi montată- de 6 oameni.

Clădirea are un aspect 
neobișnuit. Intr-adevăr, n-a 
fost construită din materia
le clasice. Dimpotrivă, zidu
rile sînt din silon — un ma-

materiale 
plastice 

terial plastic — în care s-a 
introdus polivinilclorid um
plut cu aer. Cit despre aco
periș, o pînză cauciucată 
combinată cu un strat de 
aluminiu îi asigură imper
meabilitatea ca și durabili
tatea., ... : .

Valașske Mezirici era cu
noscută prin interesantul 
său muzeu etnografic și-ob
servatorul astronomic, . In 
anii din urmă însă, noile în
treprinderi chimiGe ale oră
șelului au adăugat un ele
ment care-i sporește însem
nătatea. Cu atît mâi mult 
cü cît colectivul întreprin
derilor și-a demonstrat vred
nicia, după cum s-q văzut.

«) 1 hold = 0,57 ha.

Intr-una din secțiile fabricii de hîrtie „Tao An" 
din R. P. Chineză.

Uniunii artiștilor plastici, (Urmare, din pag. La) plastici decedați în perioada cares-a scurs de da -prima Conferință pe țară. ■ - , ,Pictorul Ion Bițan a supus aprobării Conferinței raportul Comisiei de validare.Au început apoi discuțiile cu privire la primele două puncte de pe ordinea de zi. Au luat cuvîntul pic- | torul Brăduț Covaliu, sculptorul l
Ședințele, de ■ dimineață au fost prezidate .de pictorii Eugen Popa și Jules, Perahim. ...Sculptorul Ion Irimescu, secretar al Uniunii artiștilor plastici, a prezentat darea de seamă asupra creației plastice și activității organizatorice a Uniunii artiștilor plastici, sarcinile ce revin artiștilor plastici în lumina documentelor de partid.Prof. Horia Teodoru a prezentat raportul asupra activității comisiei de cenzori.

★Ședința de după-amiază a fost prezidată-- de sculptorul Vida Geza și pictorul Corneliu Baba.Asistența a păstrat un moment de reculegere in memoria artiștilor

torul Brăduț Covaliu, sculptorul Constantin Lucaci, pictorița Titinâ Călugăru, poetul Ion Brad, secretar al Uniunii Scriitorilor, pictorul Ion Pană, graficianul Vasile Celmare, criticul de artă Jack Brutaru, pictorii Zoltan Andrassy (Cluj) și Mihai Cămăruț (Iași), criticul de artă Radu Bogdan, graficianul Fodor Kalman (Petroșeni),Lucrările conferinței continuă. (Agerpres)

VARȘOVIA (prin telefon de la trimi-' tâte. La sprinturile amintite, singur Ar
sul nostru). — Cu excepția ploii care a d'elenpu a fost în plutonul fruntaș. Este, 
precedat startul, 'vremea a fost frumoa- de mirare cum C. Dumitrescu, un a- 
să, oferind cicliștilor condiții prielnice 
de întrecere' în ' cea de-a Vll-ă etapă — 
desfășurată în circuit pe străzile și în 
împrejurimile Varșoviei. Etapa n-a fost 
marcată de evadări spectaculoase. Sin- 
gyrele momente .mai deosebite s-aù pro
dus în apropierea sprinturilor.- La în
cheierea primului tur (circuitul - a 
fost parcurs de 4 ori), cehoslovacul

\ Smolik a intrat cel dinții pe stadion, dar
; a fost întrecut la sprint de : belgianul 'cest prim grup format din 18 alergători," 

Haeseldonck. In continuare, Chtiej au fost și Cosma (locul 14), Ardeleanu 
j (R.P.P.) și Megyerdi (R.P.U.) au încer

cat să evadeze și s-au menținut în frun
te în această ordine și la sprintul Urmă
tor, dar plutonul i-a prins după cîți- 
va km.

Un duel extrem de spectaculos S-a 
produs la cel de-al 3-lea sprint. Polone
zul Beker l-a întrecut cu jumătate roa
tă pe Tagllani (Italia). Ca și în etapa 
precedentă, cicliștii noștri s-au mulțumit 
să ruleze în mijlocul plutonului dove
dind lipsă de inițiativă și combativi-

lergător cu atîta experiență, s-a com
plăcut în situația de „încheietor de 
pluton". In ultimul tur, la o busculadă 
pe care ar fi putut-o evita, Dumitrescu 
■fiind în acel moment tot în spatele plu
tonului, a căzut clefectîndu-și bicicleta., 
Sprintul firml.p.revenit lui Lothar-Ap
pier (R.D.G.), în urma căruia s-a cla
sat Hasman (R.S..C.), Haeseldonck 
(Belgia), Fornalczyk (R.P.P.) etc. In a-

(locul 16), Stoica (locul 17). Toți au fost 
cronometrați în același timp cu învingă
torul : 3 ore, 04 min. 16 sec.

In clasamentul general individual, tri
coul galben îl deține în continuare 
francezul Gennet. Pe echipe conduce 
.tot formația R. P. Polone. Pe locul VI, 
'la diferență de 13 min. 42 sec. este 
clasată echipa noastră.

Etapa de azi în lungime de 220 km 
se dispută între Varșovia și Torun.

I. DUMITRIU
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Protestul O.I.Z. împotriva persecutării
unor ziariști de cătrePRAGA. 16 (Agerpres). — Organizația Internațională a Ziariștilor (O.I.Z.) a adresat ministrului vèst- german al afacerilor interne, Hoe- cherl, și Senatului din Berlinul occidental telegrame în care exprimă cel mai hotărît protest împotriva acțiunilor teroriste ale siguranței vest-germane împotriva ziariștilor din R. D. Germană și a colaboratorilor Biroului de presă din Berlin aflați în Germania occidentală și Berlinul occidental.în numele celor 80 000 de membri ai săi, O.I.Z. cere să fie puși în libertate imediat toți ziariștii ares-; tați. O.I.Z. declară că prigonirea

autoritățile din R.r.ö.ziariștilor constituie o încălcare grosolană a acordurilor internaționale și a declarației cu privire la libertatea presei și informațiilor. ■ , BONN 16 (Agerpres). - La 17. mai se va deschide la Solingen (R. F. Germană) procesul intentat ziaristului progresist vest-german Lorenz Knorr arestat în vara anului 1961,. în timpul campaniei electo-, rale. Autoritățile vest-germane l-au învinuit pe Knorr că la 22 iunie 1961 a făcut o declarație publică în care se ridica cu vehemență împotriva prezenței în Bundeswehrul Vest-german a generalilor naziști condamnați la procesul de .la Nürnberg.

Declarațiile lui IkedaTOKIO 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul. în fața Camerei superioare. a. Parlamentului / japonez, primul - ministru al Japoniei, Ikeda, a subli- .rriat că guvernul său nu va accepta stocarea armelor nucleare la bazele - •americane de pe teritoriul japonez. Premierul a răspuns în această declarație nelini ș tei exprimate de mai mulți. deputați cu privire la vizitele, unor Submarine nucleare americane , și la staționarea la aerodromurile •din Japonia a unor bombardiere americane capabile să transporte arme atomice. Guvernul japonez, a subliniat primul ministru Ikeda, a declarat și- a reafirmat în repetate rînduri opoziția sä față de introducerea armelor nucleare pe teritoriul Japoniei.
de desen, care asigură operei de artă simplitatea nobilă și expresivă, elocvența și pregnanța, dinamismul lăuntric ■ și echilibrul superior ce caracterizează toate marile /realizări artistice. în funcție de modalitățile vieții dej,astăzi, de ritmul ei impetuos,,de perspectivele ei mereu mai largi/se conturează în operele multor artiști trăsături în care vedem expresia-neîndoielnică, a unei ' concepții, a unei atitudini care vibrează la unison cii epoca. Tendința spre o monumentalitate autentică, spre structuri compoziționale ample și generos ritmate, spré un de- corativism de bună calitate reprezintă, și în pictură și în sculptură, garanția dezvoltării acelei arte de mare suflu epic, care constituie cu siguranță unul din aspectele cele mai semnificative ale culturii acestei epoci. în grafică, expresivitatea sporită a limbajului ' obținută prin eliminarea detaliilor nesemnificative, prin concentrarea formei plastice, prin tensiunea liniilor, ca și printr-o punere în pagină capabilă să reliefeze ideea mai sugestiv, mai dramatic,'sînt calități pe care le:în- tîlnim și le apreciem în töt mai numeroase lucrări. Sprijinind aseme- -îica trăsături și tendințe,' care se manifestă astăzi în operele artiștilor din toate generațiile, nu respingem în numele lor, și cu atît mai puțin în numele unui modernism de suprafață, .nici unul din mijloacele de expresie elaborate în practica îndelungată a- muncii de creație artistică. .De o mare însemnătate pentru îmbogățirea experienței noastre ne este studierea și însușirea marilor valori ale culturii și artei trecutului și în primul rînd, aprofundarea și asimilarea experienței artistice a poporului nostru, a puternicelor tradiții realiste ale artei noastre plastice. Arta realist-socia- listă nu apare în vid, ci avînd înainte uneori o multimilenară experiență creatoare. Sterilitatea abstracționismului, izolarea lui totală de popor demonstrează limpede la ce se ajunge prin negarea și disprețuirea fenomenelor celor mai marcante ale artei din toate vremurile, înțelegerea lor autentică,, desprinderea învățămintelor lor, celor mai viabile, este în cadrul muncii generale de. orientare a creației, o sarcină permanentă, cu atît mai mult cu cît în acest domeniu au existat și există încă multe confuzii dăunătoare. Este de-ajuns să amintim că acum cîțiva ani unii pictori de talent și-au îndreptat privirile, în căutarea specificului național în artă, greșit înțeles ca noțiune în sine, spre vechea pictură murală 

din bisericile noastre. Preluarea aidoma, în bloc, a unei maniere de stilizare convențională care corespundea unor scopuri ideologice fundamental diferite, a dus în chip inevitabil la schematism și atitudini înțepenite, în timpul din urmă a luat oarecare răspîndire imitarea formelor artei primitive, a siluetelor vechilor picturi murale egiptene, hieratice și nobiliare, ori a sculpturilor și reliefurilor asiriene. Este necesar să subliniem cu și mai mare claritate că preluarea moștenirii artistice a înaintașilor nu trebuie înțeleasă în sensul, a- doptării globale a unor modalități stilistice formale. Arta lui Grigores- cu și Luchian, a lui Ressu și To- nitza merită să fie studiată și pre^ țuită de către artiștii tineri, pentru faptul că, fiind o pildă de măiestrie realistă, oferind mari satisfacții vi- ! zuale, nu se oprește aici, ci deschide întotdeauna perspective spre viața și problemele de seamă ale epocii. Iată de ce opera lor poate stimula pe căi multiple creația artistică contemporană, poate oferi numeroase sugestii in ceea ce privește lim- . bajul — și asupra limbajului cald, luminos, nuanțat al clasicilor artei noastre, artiștii tineri s-ar cuveni să mediteze mai profund — dar nu poate nicidecum promova spiritul de imitație, conservatorismul indiferent de ce nuanță, stagnarea, lenea de gîndire. Același lucru este valabil și în ceea ce privește atitudinea unor tineri față de profesorii și maeștrii lor.Sugestii pline de interes vin din opera artiștilor care, în țările Europei și Americii Latine, se situează pe poziții ideologice înaintate, punîndu-și talentul în slujba aspirațiilor și a luptei revoluționare a popoarelor lor. în darea de seamă se arată că aria mexicană ori neorealismul italian au cîștigat simpatia multor artiști plastici din țara noastră, datorită tocmai faptului că ele acuză cu vehemență viciile societății burgheze și cheamă la luptă. Nici în acest caz . însă pre-, luarea și aplicarea mecanică a unor procedee care s-au constituit în funcție de cerințe și tradiții spe-' cifice nu poate fi recomandată. în registrul tematic și emoțional al artei realist socialiste intră nu numai încordarea dramatică, nu numai crisparea luptei împotriva forțelor retrograde, ci și bucuria împlinirii, frumusețea vieții ce se desfășoară larg și liber pe măsura visurilor și aspirațiilor celor mai înalte ale omului. Iată de ce folosirea, nejustificată de tema actualității socialiste din patria noastră, a unor tonalități sumbre, recurgerea la atitudini statice, rigide, și chiar 

la deformări neplăcute au lipsit unele lucrări din ultimele expoziții de rezonanță afectivă necesară, de puterea de a comunica cu căldură și elocventă conținutul.Darea de seamă subliniază că rezolvarea problemelor atît de dificile și de complexe ale expresivității plastice este posibilă, în primul rina, prin îmbogățirea continuă a experienței de viață a artiștilor, în trăirea și studierea directă, aprofundată, de către ei, a fenomenelor sociale noi care apar în viața poporului nostru.Tot ce este mai bun în aria noastră contemporană, ca de altfel în întregul patrimoniu al artei realiste, a.fost creat pe baza acumulării și asimilării unui bagaj extrem de bogat de impresii și observații desprinse din miezul însuși al vieții.Nici una din marile probleme ale artei realismului socialist nu poate fi rezolvată în profunzime pe baza doar a unor impresii fugare sau a unor întîlniri întîmplătoare. Expoziția de portrete din anul 1961 a arătat că in-acest domeniu, esențial pentru arta noastră, ca de altfel și în domeniul mai vast încă al compoziției tematice, se fac uneori simțite graba, superficialitatea, ne- sincronizarea cu subiectul ales.în darea de seamă se arată că abordarea unei teme actuale nu îi dispensează pe artiști de cunoașterea aprofundată a vieții, de realizarea lucrării la un nivel înalt de măiestrie. Punerea unui titlu important și scump inimilor privitorilor sub o lucrare concepută superficial și lucrată de mîntuială este poate cea mai proastă notă pe care și-o dă artistul respectiv, Sînt, pe de altă parte aspecte semnificative, ale realității noastre, laturi importante ale multiplelor procese care aU loc în cadrul operei de desăvîr- șire a construcției socialiste, care nu și-au găsit întruchiparea în operele noastre.Darea de seamă amintește, în continuare, unele inițiative ale conducerii Uniunii pentru sprijinirea și lărgirea acțiunii de documentare a artiștilor, arătînd totodată că nu întotdeauna pregătirea și rezultatele acestor călătorii de documentare au fost . satisfăcătoare. .Ținînd seama de experiența acumulată, acțiunea întreprinsă în acest an de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în colaborare cu Uniuneg noastră, urmărește să asigure unui important număr de artiști, îndeosebi dintre tineri, condițiile unei documentări mai îndelungate și mai temeinice, de la care sîntem îndreptățiți să așteptăm rezultate mult mai bune decît pînă acum.

Tendința spre o calitate tot mai. ridicată ce caracterizează activitatea pe frontul întregii producții de• bunuri materiale ne obligă, cu atît imai mult, să cultivăm și să exerci-• tăm, în întreaga noastră activitate .spiritul celei mai înalte exigențe, : pasiunea pentru munca sistematică și răbdătoare, oroarea de superficialitate și lucru de mîntuială, câre; iașa cum arată încă destule lucrări trimise în fața publicului, sînt totuși departe de a fi înlăturate., Vastele orizonturi și problemele complexe ale vieții contemporane ne impun să fim nu numai buni profesioniști, ci oameni de o frumoasă ținută intelectuală și mora: lă, cu vederi largi, cu o cultură ge^ nerală și filozofică temeinică.Faptul că aceste principii de muncă și de comportare etică se instaurează în viața tot mai multor artiști plastici este încă o chezășie a dezvoltării sănătoase a creației artistice contemporane. Nu este totuși mai puțin adevărat că rămășițele concepțiilor individualiste, a- ristocratice, lipsa de colegialitate și spirit colectiv, vedetismul și snobismul își pun încă pecetea asupra moraviinlor unor artiști plastici.împotriva acestor trăsături care, așa cum s-a subliniat în raportul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. la cel de-al III- lea Congres al P.M.R., îl îndepărtează pe artist de popor, de oamenii muncii, trebuie să formăm o o- pinie publică fermă și intransigentă, care să le elimine din landurile noastre.Caracterul popular este unul din atributele esențiale ale artei socialiste. Răsunetul pe care operele noastre îl au — sau nu-1 au — în popor se cuvine să fie pentru fiecare dintre noi o preocupare permanentă. Nu este firesc să mai existe artiști care să se mulțumească doar cu aprecierile unui cerc restrâns de colegi. Sarcina noastră este să realizăm opere care, prin mesajul lor umanist, prin căldura sentimentelor, prin claritatea și accesibilitatea lor, prin înalta lor măiestrie, să-și găsească drum larg spre inimile tuturor oamenilor.Darea de seamă s-a ocupat, în continuare, de activitatea de orientare ideologică desfășurată în cadrul U.A.P., subliniind că această activitate a contribuit eficient la realizările valoroase obținute de către artiști aparținînd tuturor generațiilor pe baza unității de metodă și de aspirații. Prezintă o deosebită importanță faptul că s-au pus bazele unei vieți artistice organizate, viguroase, nu numai în Capitala țării, ci și în numeroase centre regionale, dintre care multe 

trăiseră și în această privință, sUb regimurile burgheze, într-o totală amorțire.Dezbaterile organizate în timpul din urmă, și mai ales discuția cu artiștii tineri, ce a avut loc nu de mult din inițiativa Consiliului Artelor Plastice, au demonstrat cît de necesar este acest mijloc de clarificare a problemelor muncii noastre de creație, ne-aü arătat că discuțiile vii, tovărășești, confruntările de opinii pot și se cuvine să ocupe un loc mult mai important în activitatea colectivă a Uniunii noastre.Trebuie să subliniem ca un aspect pozitiv, faptul că, în strînsă legătura cu viața și munca Uniunii, în contact cu problemele cele mai actuale ale creației, s-au format și dezvoltat critici capabili să. analizeze temeinic de pe pozițiile esteticii marxist-leniniste fenomenele complexe ale vieții artistice și să spună asupra lor un cuvînt cumpănit și demn de luat în considerație. Față de cerințele multiple ale orientării și popularizării largi a artei, numărul criticilor de artă care activează efectiv este însă foarte restrîns, situație care își are explicația în insuficienta preocupare de perspectivă în această direcție a invățămîntului nostru artistic, cît și în slaba activitate desfășurată pentru atragerea și formarea unor cadre noi de critici de către conducerea Uniunii și de către secția de critică însăși. Referin- du-se la unele lipsuri ale secției de critică, darea de seamă a subliniat, între altele, necesitatea unor discuții organizate sistematic asupra problemelor generale ale artei contemporane și asupra problemelor specifice ale criticii și teoriei de artă marxist-leniniste.în ce privește revista „Arta Plastică" — care a consemnat, de multe ori cu seriozitate, realizările și; momentele mai însemnate ale artei noastre contemporane — s-a arătat că lipsa unor articole teoretice legate direct de practica artistică, prezentarea expozitivă, șablonardă, a unor fenomene foarte complexe a făcut adesea ca revista să nu se poată situa în centrul viu, dinamic, al vieții noastre artistice.Revista a prezentat în paginile ei, fără discemămîntul necesar, lucrări slabe, schematice, primitive ca concepție și realizare cum sînt, de exemplu; cele reproduse pe coperta nr. 1 din anul acesta. Colectivul redacțional al revistei va trebui să manifeste un spirit de răspundere sporit, o înțelegere mai profundă a rolului ei important în prezentarea creației și în educarea artistică a publicului.Darea de seamă arată, în conti

nuare, că numele;multora dintre artiștii noștri, prin . operele lor cele mai pline'de conținut și mai izbutite artistic au depășit hotarele, țării. Participarea noastră la. Expoziția de artă a țărilor socialiste de la Moscova din 1959, expozițiile de pictură și sculptură romînească din-U.R.S.S., expozițiile de pictură romînească de la Atena și Ankara, pavilioanele noastre de la Trienala de Arte Decorative de la Milano și de la recenta Expoziție internațională de ceramică de la Praga, participarea graficienilor romîni la expozițiile internaționale de la Lugano și Lju- bliana, precum și o . serie de expoziții individuale în străinătate, au constituit manifestări de prestigiu, care ne-au adus de pretutindeni o sinceră și caldă prețuire.Cu privire la activitatea • conducerii Û.A.P., darea de seamă a subliniat, pé lîngă laturile ei pozitive, și faptul că această activitate s-a mărginit deseori la aspecte mărunte, cu un caracter pur organizatoric sau profesionalist, comparti- mentîndu-se strict pe sectoare, pier- zînd din vedere perspectiva, necesitatea coordonării activității tuturor artiștilor, inclusiv a celor din regiuni.Avem datoria să urmărim cu mai multă grijă felul în care se dezvoltă tineretul. Este necesar să selecționăm mai bine talentele autentice și să le creăm, pe baza unui plan de perspectivă, condițiile- cele mai bune de perfecționare și afirmare a posibilităților lor, să le îndrumăm pe calea unei munci încordate, pline de exigență, să le educăm în spiritul unei înalte etici profesionale, ' al unui patriotism fierbinte.Trebuie desfășurată pentru aceasta, în legătură cu toate aspectele creației artistice, o mai susținută muncă ideologică, o mai temeinică și. mai consecventă muncă de clarificare a raporturilor dintre artă și viață, de valorificare a experienței pozitive acumulată în această direcție.Un vast cîmp de activitate ni se deschide tuturor în privința largii difuzări a artei plastice, a pătrunderii ei în viață. Va trebui să studiem mai profund și totodată în spirit mai practic toate aspectele și implicațiile acestei probleme, de la munca de documentare la modul de organizare a expozițiilor, de la necesitatea strîngerii continue a legăturilor cu mișcarea de amatori la îmbunătățirea și înmulțirea publicațiilor de artă, de la împodobirea cu onere de artă a cluburilor și întreprinderilor la organizarea vînză- rii lucrărilor noastre oină în mediul rural.

Trebuie să facem un mare pas înainte în problema statornicirii celei mai directe și mai vii legături çu oamenii muncii. Cunoașterea și formarea gustului lor pentru frumos reprezintă pentru Uniunea noastră o îndatorire permanentă. Educarea estetică a poporului, problema destinației operelor noastre se cuvine să fie pentru noi- o preocupare permanentă. ■ .,Sîntem angajați fără rezerve în- tr-o muncă intensă pentru afirmarea și promovarea unei arte de înalt nivel intelectual și moral, a unei arte pătrunse de umanismul și de măreția epocii pe care o trăim. Călăuza noastră sigură și fermă pe calea spre o astfel de artă a fost de la primele începuturi și rămîne în permanență metoda verificată a realismului socialist, pe care trebuie să ne-o însușim și mai temeinic și să o aplicăm cu și mai mare consecvență.. Am ascultat cu emoție și cu deosebită bucurie salutul adresat Conferinței noastre de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri, aprecierea dată creației noastre, succeselor pe care le-am dobîndit pe calea artei noi a realismului socialist.Această înaltă apreciere, îndrumările pline de înțelepciune ce ne sînt date ne vor fi un nou și puternic îndemn de a ridica munca de creație la nivelul înaltelor cerințe ale partidului și ale poporului.Ni se vor întipări adînc în minte cuvintele din salutul Comitetului Central al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri care definesc cu atîta pregnanță rolul artei și artistului în noua noastră so- cietate.„A ști că talentul său slujește poporului în mijlocul căruia s-a născut, că arta sa contribuie la transformarea conștiinței oamenilor, la înnobilarea lor spirituală, la însuflețirea în muncă a făuritorilor de bunuri materiale și culturale ale societății — iată suprema satisfacție a artistului cetățean".Avem datoria de onoare să fim Ia înălțimea acestei misiuni, să răspundem așteptărilor celor care ne sprijină prin munca ' lor plină de abnegație și prin încrederea fără rezerve pe care ne-o arată.Să ne încordăm eforturile pentru a aduce o contribuție pe mă- . .. sura acestor așteptări și acestei..,.7/' încrederi la opera de educare a oamenilor în spiritul adevărului și al frumosului, în spiritul mărețelor idei ale socialismu'ui și comunismului.
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a R. P. Romine in U. R. S. S.

GENEVA 16 (Agerpres). — La 16 mai în Palatul Națiunilor din Geneva s-a deschis conferința țărilor participante la G-A.T.T. — Acordul general pentru tarife și comerț.La conferință, care urmează să dureze o săptămînă, participă delegați . din 73 conferinței Schaffner, economiei.în cuvîntarea sa de deschidere, Schaffner a spus că succesul conferinței, al cărei scop este să examineze posibilitatea reducerii și lichidării barierelor vamale ce stau în calea dezvoltării comerțului internațional, depinde de atitudinea și politica principalelor țări participante. Schaffner nu a menționat aceste țări pe nume, dar este limpede că el s-a referit la S.U.A., Marea Britanie și țările Pieței comune în frunte cu Franța.„Succesul, a spus Schaffner, va depinde de faptul dacă aceste țări vor respecta promisiunile lor de a duce o politică de liberalizare a comerțului internațional și dacă vor reuși să ajungă la o înțelegere asupra punctelor lor de vedere foarte divergente”. Se știe că aceste divergențe sînt în legătură cu opoziția țărilor Pieței comune la propunerea de a se reduce tarifele vamale potrivit dorinței Statelor Ünite.Schaffner s-a ocupat apoi de cele trei probleme principale ce stau în fața conferinței.Prima problemă, a arătat el, o constituie cererea „țărilor sărace” ale lumii de a li se deschide piețele străine pentru produsele lor.A doua problemă se referă la „criza de creștere” a țărilor mai avansate (capitaliste — N.R.), care, a spus Schaffner, „trebuie să învingă această criză nu numai pentru a putea progresa, dar chiar pentru a nu suferi un regres”.în sfîrșit, a treia problemă la care s-a referit Schaffner este aceea a produselor agricole, ai căror exportatori cer același tratament ca și pentru produsele industriale.După cuvîntul lui Schaffner delegații au continuat conferința în ședință închisă, în legătură cu problema mijloacelor comerțului țărilor Au luat cuvîntul Nigeriei și Marii zentanții primelor două țări au pus accentul asupra necesității de a se da posibilitate țărilor în curs de dezvoltare să-și mărească volumul exporturilor. Bukar Dicharima, mi-

de țări. Președinte al a fost ales Hans ministrul elvețian al

de înlesnire a slab dezvoltate, delegații R.A.U., Britanii. Repre-

nistrul nigerian al comerțului, a avertizat chiar că viitorul G.A.T.T. depinde de măsurile ce vor fi luate pentru a veni în ajutorul acestor țări.în cercurile conferinței se subliniază dificultatea „armonizării" punctelor de vedere american și al țărilor Pieței comune în problemele care le despart. Christian Herter, șeful delegației americane, relatează agenția France Presse, depune mari eforturi în cadrul unor convorbiri bilaterale de a justifica cererile S.U.A. vizînd Ia reducerea tuturor tarifelor vamale cu 50 la sută, în timp ce țările Pieței comune afirmă că această dezavantaja și ar fi losul Statelor Unite. Statele Unite insistăței comune să-și mențină importurile lor de produse agricole la nivelul actual, în timp ce „cei șase” refuză să dea o asemenea garanție. Potrivit agenției , France Ludwig Erhard, ministrul miei al R. F. Germane, va conferință după terminareațiilor privind problema țărilor slab dezvoltate, pentru a participa la „marea confruntare” dintre Piața comună și Statele Unite.

măsură le-ar numai în fo- De asemenea, ca țările Pie-
Presse, econo- sosi la discu-

Zborul cosmonautului american Cooper 
în jurul Pămîntului

Amănunte relatate de agențiile de presă despre condițiile 
de la bordul naveiNEW YORK 16 (Agerpres). — Nava cosmică americană „Faith-7“ la bordul căreia se află cosmonautul Leroy Gordon Cooper, a început la ora 18,54 G.M.T. cea de-a 20-a rotire în jurul Pămîntului. Dacă inițial a avut aprobare numai pentru șase rotiri, apoi pentru 17, în mo- mentul în care își încheia cea de-a 16-a rotire, cosmonautul a primit ordinul de a-și continua misiunea pînă la încheierea celei de-a 22-a rotiri în jurul Pămîntului.Potrivit agențiilor de presă, starea fizică și morală a cosmonautului Gordon Cooper este bună.El a adormit, pe cînd efectua cea de-a 9 a rotire și s-a trezit în timpul celei de-a 14-a rotiri. Somnul lui Gordon Cooper a durat aproape 7 ore și jumătate. După cum menționează agențiile, în timpul somnului cosmonautul a avut unele dificultăți în legătură cu sistemul de reglare a temperaturii în costumul său de cosmonaut. Potrivit purtătorului de cuvînt al programului Mercury, din care face parte acest zbor, temperatura corporală a cosmonautului a crescut cu cîteva grade, iar ritmul pulsațiilor cardiace s-a accelerat, în acel moment cosmonautul s-a trezit și a reglat temperatura în costumul său. Apoi, cînd și-a ter minat orele de somn, cosmonautul a luat contact cu Pămîntul și a

cosmice „Faith-7"anunțat că la bord totul este normal. Două ore mai tîrziu Cooper și-a luat dejunul format din „alimente deshidratate și un suc de fructe”.După aceea, Cooper a început una din misiunile sale speciale care

fotografierea în infraroșuîn

Lucrările Consiliului 
Executiv U.N.E.S.C.O.PARIS 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul ședinței Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O. în legătură cu raportul rdzeritor la sesiunea de la Geneva a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, acad. Tudor Vianu (R. P. Romînă) a cerut orientarea activităților U.N.E.S.C.O. în domeniul educației și învățămîntului în sensul respectării drepturilor omului.în discuția din Comitetul Executiv, consacrată admiterii unor organizații neguvernamentale în U.N.E.S.C.O., acad. T. Vianu a sprijinit admiterea Federației mondiale în

MOSCOVA 16. — Corespondentul Agerpres transmite : Joi, membrii delegației Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne au vizitat fabrica de ceasuri nr. 2 din Moscova, una din cele mai-mari întreprinderi de acest fel din lume.în timpul vizitării secțiilor, membrii delegației, conduși de directorul fabricii, N. Volkov, s-au interesat de liniile automate de producție, de prelucrarea cu o înaltă precizie a unor piese de dimensiuni infime. Muncitorii au făcut o caldă primire solilor poporului romîn.înainte de plecare, acad. Athanase Joja, conducătorul delegației, a mulțumit pentru primire și a urat noi succese colectivului.

în cursul aceleiași zile, membrii delegației însoțiți de tov. Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, au vizitat Muzeul ce . trai „V. I. Lenin“, fiind conduși ue directorul adjunct al muzeului, V. Miheikin. ,La direcția muzeului, oaspeților Ii s-au oferit în amintirea acestei vizite un bust al lui V. I. Lenin și fotografii ale lui Lenin executate după negativele păstrate la muzeu. Acad. Athanase Joja a semnat apoi în cartea oaspeților de onoare ai muzeului.Joi seara delegația M.A.N. a R. P. Romîne a părăsit Moscova, îndrep- tîndu-se spre Riga.
a lucrătorilor științifici U.N.E.S.C.O.

Vizita președintelui de Gaulle 
la AtenaATENA 16 (Agerpres). — Joi

Conferința miniștrilor de externe 
ai tarilor africane

Pentru normalizarea situației din LaosMOSCOVA 16 (Agerpres). — La Moscova s-a dat publicității proiectul sovietic al mesajului ce ar urma să fie adresat de copreședinții Conferinței de la Geneva pentru Laos guvernelor țărilor participante la acordurile de la Geneva din 1962.Acest proiect a fost înmînat la 13 mai ambasadorului Marii Britanii la Moscova, H. Trevelyan, în legătură cu scrisoarea prințului Sufanuvong, președintele C.C. al partidului Neo -ao Haksat, în care se atrăgea atenua asupra situației din Laos foarte periculoasă pentru pace și care a pus în primejdie existența guvernului de coaliție și înfăptuirea acordurilor de la Geneva.în scrisoarea lui Sufanuvong a- dresată copreședinților sovietic și englez ai conferinței de la Geneva pentru Laos erau citate fapte cu privire la încălcarea acordurilor de la Geneva din partea S.U.A., Vietnamului de sud și Tailandei. în continuarea scrisorii se arăta că teroarea politică, arestările ilegale și persecutarea adepților independenței și neutralității Laosului au creat la Vientiane o atmosferă în care activitatea normală a guvernului de coaliție a devenit practic imposibilă.în proiectul sovietic de mesaj se

spune: „Acordînd o mare importanță scrisorii prințului Sufanuvong, copreședinții cer tuturor guvernelor țărilor participante la acordurile de la Geneva din 1962 să nu admită nici un fel de încălcare a obligațiilor și să se abțină de la acțiuni care ar putea să împiedice eforturile depuse de guvernul de coaliție în vederea normalizării situației din țară și îndeplinirii sarcinilor urgente care stau în fața Laosului".„Copreședinții se adresează, de a- semenea, prințului Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului de coaliție, cerîndu-i să ia măsurile necesare pentru a împiedica amestecul străin în treburile Laosului și pentru retragerea trupelor grupării de la Savannaket din regiunile aflate sub controlul Neo Lao Haksat și a neutraliștilor, precum și să asigure membrilor guvernului de-coaliție o pază de nădejde care să garanteze securitatea lor și desfășurarea în condiții normale a activității guvernului“.

constă a orizontului.Potrivit agenției Associated Press, cosmonautul a mai efectuat și alte probe în cursul zborului său în jurul globului. Printre acestea s-a a- flat lansarea unui mic satelit care l-a urmat pe orbită împrăștiind o lumină puternică. La început au existat unele îndoieli în legătură cu succesul acestei experiențe, dar după o nouă rotire pe orbită Cooper a descoperit micul satelit a cărui menire era verificarea vizibilității în spațiul cosmic. Centrul de control al Administrației naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) anunță că cosmonautul a înfăptuit sarcinile pe care le avea, efectuînd măsurători ale clarității luminii solare prin hubloul cabinei sale.Agențiile de presă transmit că L. G. Cooper, maior al forțelor aeriene ale S.U.A., are 36 de ani, și este originar din Oklahoma. El a urmat Institutul de tehnologie a aviației și școala de piloți de încercare. Soția lui Cooper este o aviatoare pasionată. Ei au doi copii în vîrstă de 14 și 12 ani.
★

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI. A- genția France Presse transmite de la Cape Canaveral : După efectuarea a 22 de rotații în jurul Pământului nava cosmică în care se afla cosmonautul Cooper a amerizat în Oceanul Pacific, la 3 600 m de portavionul „Kearsarge“, care a recuperat-o.

ATENA 16 (Agerpres). — Joi 16 mai a sosit pentru o vizită oficială de patru zile în Grecia, președintele Republicii Franceze, de Gaulle, în, vizita sa, de Gaulle este însoțit de ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, și de alte persoane oficiale.La sosire, de Gaulle a fost întîm- pinat de regele și regina Greciei. Pe tot parcursul între aerodromul Helleniko și centrul orașului Atena au fost instituite măsuri speciale de pază. „Autoritățile grecești au mobilizat mii de oameni din jandarmerie, poliție, poliția portuară, precum și 2 000 de civili încadrați temporar în forțele de poliție auxiliare” — relatează agenția U.P.I. După cum anunță agenția U.P.I. cercurile politice de la Paris și Atena caută să se servească de actuala vizită a președintelui de Gaulle pentru a relua activitatea. în vederea „favorizării planurilor Parisului de afirmare pe plan politic și strategic în regiunea Medi- teranei răsăritene“.

ADDIS-ABEBA 16 — Corespondentul special Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La „African Hali” din capitala Etiopiei se desfășoară lucrările conferinței miniștrilor a- facerilor externe ai țărilor africane, menită să pregătească prima întîl- nire a șefilor statelor africane.Printre problemele asupra cărora trebuie să se pronunțe miniștrii de externe, pe lmgă stabilirea ordinei de zi a conferinței șefilor de state, este și cea a invitării reprezentanților teritoriilor neautonome, ceea ce va marca atenția acordată eliberării întregului continent african de dominația colonialistă.Ca bază a ordinei de zi a fost cea prezentată de delegația Etiopiei, care prevede discutarea creării Organizației statelor africane, și în legătură cu aceasta adoptarea Cartei africane și constituirea unui secretariat permanent; problema colaborării țărilor africane în domeniile economic, social, al educației, culturii și apărării, problema eliberării complete a continentului african de sub dominația colonială, problema luptei împotriva politicii de apartheid și a discriminării rasiale, problema consecințelor constituirii unor grupări economice re-

gionale asupra dezvoltării economice a Africii și problema dezarmării.Participanții la conferință au căzut de acord, de asemenea, și asupra procedurii de lucru, stabilin- du-se că în problemele esențiale hotărîrile vor trebui adoptate cu unanimitate de voturi.Problemele aflate în discuția miniștrilor de externe sînt dintre cele mai importante. O armonizare a pozițiilor diferitelor grupări de state din Africa impune o muncă susținută și totodată năzuința de unitate.în a doua zi a lucrărilor, delegația tunisiană a anunțat că a cerut examinarea problemei experiențelor nucleare în Sahara și crearea unui organism de legătură și coordonare interafrican și de ajutorare a teritoriilor aflate sub dominație străină pe teritoriul Africii, cum ar fi, de pildă, Angola, Rhodesia de sud și Republica Sud-Africană.
UHimatum adresat 

companiilor petroliere 
străine din Indonezia

u

„fa LUPTĂ SE FĂUREȘTE UNITATEA
După cum au transmis agențiile de 

presă, în cadrul recentei lor întrevederi, 
Franco și Salazar au discutat între, al
tele și probleme legate de coordonarea 
campaniei de represiuni împotriva for
țelor progresiste din teritoriile de peste 
mări ale Spaniei și Portugaliei. In legă
tură cu situația din Guineea portugheză 
spicuim următoarele din însemnările a 
doi ziariști care au vizitat această co
lonie, însemnări apărute în revista 
„LES TEMPS MODERNES“.

„In noiembrie 1960, referindu-se la 
coloniile portugheze, Salazar declara : 
«Se pot găsi multe lipsuri în opera pe 
care o făurim, în special în domeniul 
comunicațiilor, învă
țămîntului, cel sa
nitar... Dar existen-

66

In ultimii ani, populația a manifes
tat tot mai multă împotrivire față de 
colonialiști.

In Guineea portugheză au fost tri
miși 8 000 de soldați. Lipsa de efective 
este compensată prin cruzime. Dacă se 
suspectează că într-un sat se ascunde 
măcar un singur patriot, așezarea este 
incendiată, jefuită, populația asasinată. 
In țară există o filială a faimoasei po
liții politice portugheze — P.l.D.E. Pe 
insula Galinhas a fost deschis un lagăr 
de concentrare.

Dacă în afara acestui jug greu am 
căuta ceva pozitiv în activitatea Portu
galiei, încercarea nu va fi încununată 

de succes. Invăță- 
mîntul public ? 99 
la sută din popu-

* ME» STiRAlNĂ
nuă să se mențină la 42 la sută. 
Trebuie adăugate și bolile cronice de 
care suferă aproape întreaga populație, 
subalimentdția cronică, uneori foame
tea, datorită introducerii culturilor o- 
bligatorii de arahide. Un singur medic 
la 85 000 de oameni“.

Referindu-s'e la acțiunile de luptă ale 
patrioților împotriva colonialiștilor, în
cepute anul trecut, autorii scriu : „Chiar 
din primele zile, partea de mijloc și de 
sud a țării — o treime din suprafața a- 
cesteia ■— au fost izolate. Au fost dis
truse poduri, firele telefonice tăiate, ar
bori răsturnați au barat șoselele, au fost 
executați agenți ai poliției secrete.

Acțiunea de rezistență este organi
zată de Partidul african de luptă pentru 
independența Guineei portugheze și 
insulelor Capului Ve-de al cărui secretar 
general este Amilcar Cabrai.

— Înainte de a-i instrui pe partizani 
— ne-a spus — trebuie instruite cadre
le. Nu ne ridicăm prima oară împotriva 
colonialiștilor.

Am împărțit țara în regiuni, zone, 
secțiuni și grupuri— a spus el în conti
nuare. Secția corespunde, deseori, unui 
sat, unui cartier orășenesc. In luptă se 
făurește unitatea guineezilor.

A început războiul inevitabil. Se 
pare că Portugalia a înțeles aceasta, de
oarece a recurs la o armă extremă 
teroarea. în regiunea Fulacunda, 30 
africani au fost arși de vii, alți 12 
aruncați în rîu, cu pietre de gît'; 
Bissau — 15 africani au fost uciși 
torturi. Sate întregi au fost „pieptăna
te“, iar cadavrele mutilate ale celor a- 
sasinați expuse în piețe publice pentru 
înfricoșarea băștinașilor. Acestea sînt 
doar unele din crimele ce au devenit 
cunoscute în ultima vreme.

Furia tiranului bîntuie în Africa por
tugheză — din Angola și pînă în Gui
neea, dar este furia unui condamnat",

între cele mai diferite elemente ale 
populației constituie un factor unic tn 
Africa de astăzi».

Este primejdios să folosești drept ar
gument răbdarea victimelor tale. La 4 
februarie 1961, patrioții din Angola au 
început revolta. La 18 aprilie, repre
zentanții organizațiilor patriotice din co
loniile portugheze s-au întrunit într-o 
conferință și au constituit la Rabat un 
Birou permanent. In iunie 1962, în Gui
neea portugheză a fost deschis un nou 
front de luptă.

Istoria Guineei este simplă și tristă. 
La sfîrșitul secolului al XV-lea, portu
ghezii, maeștri în arta colonizării, și-au 
întemeiat primele baze pe litoralul Afri
cii apusene, din Senegal pînă în Sier
ra Leone — baze pe care le-au contro
lat- timp îndelungat. Apoi au început 
etapele clasice ale colonizării. La 
început s-a făcut un schimb de mărfuri 
cu africanii și, concomitent, pe litoral 
s-au construit primele întărituri. Apoi a 
fost născocit un negoț aducător de 
mari venituri — comerțul cu sclavi, de 
care portughezii s-au ocupat mult timp.

Potrivit conferinței din 1884 de la 
Berlin, Portugaliei i s-a lăsat un teritoriu 
între Guineea și Senegalul francez. Au
toritățile locale portugheze urmăresc 
un singur țel: să controleze toate latu
rile activității africanilor, să obțină un 
profit maxim cu cheltuieli minime.

„Băștinașul“ nu are voie să-și schim
be domiciliul, nu are dreptul să se de
plaseze în propria' sa țară fără a avea 
un permis special. Șefii de triburi tra
diționali trebuie să fie confirmați de 
puterea locală.

Țara nu are nici un fel de industrie. 
Cu toată existența unor bogății ale sub
solului (bauxită, petrol, aur), aproape 
că nu există mine. Dreptul de a face 
prospectări, guvernul portughez l-a vîn- 
dut unor trusturi internaționale ca 
„Standard Oil”, „Vereinigte Stahl
werke“.

de

la 
în

Rezultatele alegerilor din OlandaHAGA 16 (Agerpres). — Peste șase milioane de locuitori ai Olandei s-au prezentat miercuri 15 mai în fața urnelor, pentru a alege cea de-a doua Cameră (inferioară) a Parlamentului.Potrivit rezultatelor definitive date publicității, în urma acestor alegeri partidul popular catolic — principalul partid din coaliția guvernamentală — a obținut în plus doar un singur loc în Cameră, față de alegerile din 1959.Cu același prilej partidul socialist (a cărui conducere de dreapta susține, printre altele, pe plan extern teza cu privire Ia necesitatea „echilibrului de forțe“ și se pronunță
Noi incidente rasiale 

în S. U. A.
220 de manifestant! arestat! 

Greensboro • Guvernatorul ra
sist al statului Alabama cere retra

gerea trupelor federaleNEW YORK 16 (Agerpres). — Noi incidente rasiale s-au produs la 15 mai în S.U.A. După cum transmite agenția Associated Press, peste 1 000 de negri au demonstrat pe străzile principale ale orașului Greensboro (statul Carolina de nord) în semn de protest împotriva menținerii segregației în teatre și localurile publice. Demonstranții au scandat „Vrem libertate”. Poliția a intervenit și a arestat 220 de participanți la această manifestație.între timp, după cum transmite agenția France Presse, în orașul Birmingham, din statul Alabama, care a fost teatrul celor mai puternice demonstrații antirasiale din istoria sudului S.U.A., continuă să aibă loc incidente izolate. La 15 mai reverendul Fred Schuttelswordh, președintele „Mișcării pentru drepturi civile în Alabama”, a fost condamnat de un tribunal al rasiștilor la 180 de zile închisoare sub acuzația de „manifestare fără autorizație pe străzile orașului”.Agenția Associated Press transmite, pe de altă parte, că guvernatorul rasist al statului Alabama, George Wallace, a anunțat presa că va ridica în fața unui tribunal problema legalității trimiterii trupelor federàle în Birmingham. Wallace a cerut retragerea imediată a trupelor federale din Alabama.Comentînd evenimentele care s-au produs la Birmingham, agenția France Presse subliniază că acestea nu s-au soldat cu o baie de sînge, așa cum au intenționat rasiștii, numai datorită faptului că negrii și-au păstrat calmul și nu au răspuns la provocările rasiștilor.

la

pentru rămînerea Olandei N.A.T.O.") a pierdut cinci locuri în Cameră, iar partidul liberal, care reprezintă interesele burgheziei industriale, reacționare, a pierdut trei locuri.Partidul comunist a cîștigat aproximativ 30 000 de voturi și a obținut încă un loc în Cameră, în comparație cu alegerile din 1959.Numărul sporit de voturi obținut cu prilejul acestor alegeri demonstrează că Partidul Comunist din Olanda se găsește pe calea întăririi sale continue, că influența sa în rîndul maselor crește neîncetat.De asemenea, partidul pacifist, creat în 1957, care se pronunță împotriva înarmărilor atomice, pentru dezarmarea generală și totală, împotriva N.A.T.O., a cîștigat în aceste alegeri peste 70 000 de voturi și a obținut încă două locuri în Camera inferioară a Parlamentului.

Dictatorul Haitian sc cramponează de puterePORT AU PRINCE 16 (Agerpres). — în tot cursul zilei de 15 mai, agențiile occidentale de presă au transmis știri contradictorii, potrivit cărora dictatorul haitian, Duvalier, s-ar pregăti să părăsească țara în fața valului crescînd al nemulțumirii populare. într-o conferință de presă, ținută la palatul prezidențial, dictatorul haitian a dezmințit însă aceste știri.Potrivit agenției France Presse, la Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, au început să sosească membri ai așa-numitului „guvern

provizoriu haitian în exil“, precum și grupuri de exilați haitieni. Liderii politici ai exilaților au declarat că pregătesc o invazie armată în Haiti.te agenția France Presse, a anunțat însă că la 15 mai aceste grupuri au fost dezarmate.Subliniind că „în rîndurile grupurilor exilaților haitieni se manifestă confuzie și lipsă de unitate", agenția U.P.I. transmite că există prea puține șanse pentru o acțiune a acestora împotriva lui Duvalier.

uvernul dominican, transmi-

DJAKARTA 16 (Agerpres). — Guvernul indonezian a dat publicității un ultimatum prin care invită companiile petroliere străine care operează pe teritoriul Indoneziei să încheie noi acorduri de exploatare cu guvernul de la Djakarta pînă cel mai tîrziu la 15 iunie.Tratativele care au avut loc pînă acum nu au dus la nici un rezultat, întrucît trusturile petroliere străine refuză să acorde guvernului indonezian o parte de 60 la sută din beneficiile realizate de pe urma exploatării petrolului indonezian, în cazul că firmele străine vor refuza să încheie noi contracte pînă la 15 iunie, se spune în înștiințarea guvernului de la Djakarta, ele vor fi invitate să-și înceteze activitatea în Indonezia.

Zilele trecute un numeros grup de șomeri din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, au 
organizat o demonstrație, parcurgînd străzile orașului cu tîmăcoape, sape și lopeți în mînă. In fotografie: 
șomerii demonstrează în fața palatului prezidențial.

HANOI. Președintele R;P. Chineze, 
Liu Șao-ți, și persoanele care îl înso
țesc, care au făcut o vizită priete
nească de șase zile în R. D. Viet
nam, au plecat la 16 mai spre patrie. 
Pe aerodrom înalții oâspeți au fost 
conduși de președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, și de Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, primul 
ministru Fam Van Dong și de alți 
conducători ai partidului și guvernu
lui.

Sesiunea Parlamentului

dește exclusiv la puterea militară, ba
zele economiei sale pot fi subminate.

ELISABETHVILLE. Agenția France 
Presse relatează că în seara zilei de 
14 mai, la Jadotville (Katanga) au 
avut loc noi incidente în cursul unei 
operațiuni ale armatei congoleze pen
tru identificarea unor jandarmi ai lui 
Chombe. în urma ciocnirilor care au 
avut loc s-au înregistrat morți și ră
niți. Agenția menționează că coman
damentul O.N.U. a trimis blindate în 
localitatea unde au avut loc inciden
tele.

ROMA, In orașul Latina, la sud de 
Roma, a intrat în funcțiune și a în
ceput să dea curent electric industrial 
prima centrală atomoelectrică din Ita
lia. După terminarea definitivă a con
strucției, peste cîteva luni, puterea 
centralei electrice va ajunge la 
200 000 kW.

Greva generală 
a docherilor australieni

CANBERRA. La 15 mai în peste 
40 de porturi din Australia a încetat

italian
laROMA. La 16 mai s-a deschis 

Roma prima sesiune a Parlamentului 
italian al noii legislaturi. Grupul co
munist din Camera Deputaților a ales 
ca președinte pe Palmiro Togliatti, 
secretar general al P.C. Italian. Grupul 
comunist din Senat a ales ca pre
ședinte pe Umberto Terracini, mem
bru al conducerii P.C. Italian.

în seara zilei de 16 mai, după pri
ma reuniune a noului parlament, 
guvernul Italiei prezidat de Fanfani 
și-a prezentat demisia, potrivit preve
derilor constituției, pentru a permite 
constituirea unui nou 
formitate cu noua 
parlamentului.

LONDRA. Luînd

guvern în con- 
componență a

PARIS. In ședința sa săptămînală, 
ținută miercuri sub președinția pre
ședintelui de Gaulle, Consiliul de Mi
niștri francez a hotărît, după cum a 
declarat un purtător de cuvînt, ma
jorarea cu 2,3 miliarde franci a chel
tuielilor bugetare prevăzute în acest 
an prin majorarea impozitelor, spori
rea tarifelor la serviciile publice și la 
căile ferate.

______ cuvîntul la 15 
mai la Londra, la dejunul de la Ca
mera americană de comerț, liderul 
partidului laburist, Harold Wilson, 
și-a exprimat temerea că lumea capi
talistă este amenințată de primejdia 
falimentului în întrecerea economică 
cu țările socialiste. în cuvîntarea sa 
el a vorbit despre aspectele econo
mice ale „Luptei dintre Est și Vest” 
și a spus că dacă Occidentul se gîn-

Spionul Oleg Penkovski 
a iost executat

MOSCOVA. Spionul Oleg Penkov- 
ski a fost executat prin împușcare. 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a respins cererea de grațiere a lui 
Penkovski, condamnat de colegiul mi
litar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. la moarte prin împușcare 
pentru trădarea patriei.

munca de încărcare și descărcare. 
Aproape 14 000 de docheri au încetat 
lucrul în semn de protest împotriva 
samavolniciei flagrante a comisiei de 
arbitraj, care a adoptat recent o ho- 
tărîre cu privire la majorarea cu totul 
neînsemnată a salariilor muncitorilor 
portuari din Australia, excluzînd din 
această hotărîre pe muncitorii din 
două porturi mari din Australia — 
Sydney și Melbourne.

BELGRAD. La 16 mai președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 

la Cairo 
în Iugo-

părăsit orașul 
după o vizită 
slavia.

BONN. în
1 Bundestagul vest-german a
! tratatul militar-politic „de colaborare' 

franco-vest-german.

Pola plecînd 
de patru zile

ședința din 16 mai 
ratificat

<4

RABAT. La 17 mai în Maroc au 
loc alegeri pentru Camera Reprezen
tanților. Acestea sînt primele alegeri 
parlamentare din istoria țării.

BONN. Cu toată indignarea și pro
testele opiniei publice, la 15 mai 
fostul criminal de război hitlerist și 
fostul ministru în guvernul Adenauer, 
Theodor Oberländer, a ocupat din 
nou un loc în Bundestagul de la 
Bonn în calitate de deputat al frac- ,- 
țiunii U.C.D.-U.C.S., în locul deputa
tului Elisabeth Witie, care a decedat 
de curînd.

ISTANBUL. „In 3—4 zile în Tur
cia pot avea loc evenimente impor
tante, a declarat primul ministru al 
Turciei, Ismet Inônû, la ședința 
grupului Partidului popular repu
blican. (P.P.R.). Nu pot deocam
dată să spun în ce direcție vor evolua 
evenimentele“. Inônû a cerut deputa
ților din partea P.P.R. să nu plece din 
Ankara și să fie pregătiți în vederea 
alegerilor. Criza care a izbucnit este 
cauzată de divergențele care s-au ivit 
în cabinetul de coaliție format din 
trei partide — popular republican, 
„Partidul Turciei noi“, și Partidul na
țional republican țărănesc.
Sporirea cheltuielilor militare

ale R.F.G.

BONN. La 15 mai, Bundestagul de 
la Bonn a aprobat bugetul pe exer
cițiul fiscal 1963—1964 în valoare de • 
57 700 milioane de mărci — adică cu
2 500 milioane de mărci mai mult de
ci t bugetul actual. Cheltuielile mili
tare înregistrează un record ridieîn- 
du-se la 18 360 milioane de mărci (cu
3 383 milioane mărci mai mult decît 
în anul fiscal 1962—63).
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