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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
la întîlnirea cu creatori

Tovarăși,întîlnirea noastră de astăzi a prilejuit o dezbatere multilaterală a problemelor cinematografiei românești. în informările prezentate și în cadrul discuțiilor au fost reliefate rezultatele pozitive obținute de cinematografia noastră, faptul că în anii de după 23 August au fost create zeci și zeci de filme, dintre care unele de o valoare ridicată. într-adevăr, pornind de la ceea ce s-a arătat aici, de la ceea ce cunoaște aproape fiecare cetățean al patriei noastre, putem spune că în acești ani s-au realizat o serie de filme cu caracter istoric, social, de înaltă valoare artistică, că s-au creat filme care au redat preocupările și viața de astăzi a poporului nostru și care s-au bucurat de un mare prestigiu în țară. De altfel, cred că se poate spune că scenariștii, regizorii și artiștii care au realizat asemenea, filme de înalt nivel ideologic și artistic au fost din plin răsplătiți de spectatori, de opinia publică care au apreciat cum se cuvine e- forturile lor, valoarea creațiilor respective ale cinematografiei românești. Subliniez aceasta pentru că, pînă la urmă, după părerea mea, numai filmele care rezistă examenului foarte sever al opiniei publice pot fi apreciate că răspund cerințelor istorico-sociale ale epocii în care sînt create. Nu vreau deloc să micșorez prin aceasta importanța criticii de specialitate, dar, se știe, critica opiniei publice este aceea care trebuie a- vută în vedere cu prioritate, pentru că pînă la urmă ea dă sentința definitivă, chiar dacă critica de specialitate, cîteodată, nu este în concordanță cu opinia publică. Desigur, nu subapreciez importanța criticii de specialitate, dar nici nu vreau să micșorez cu nimic, ci, dimpotrivă, doresc să evidențiez valoarea opiniei publice, deoarece întotdeauna viața a demonstrat, în toate domeniile de activitate, că numai ceea ce rezistă examenului opiniei publice este cu adevărat valoros. Spun aceasta pentru că, într-adevăr, cîteodată critica cine-

matografică nu reușește să contribuie în măsura în care așteptăm de la ea la orientarea creației cinematografice, ca și la orientarea spectatorilor.în mult tuale nești. meni fice situația nu prea satisfăcătoare din creația cinematografică prin faptul că avem o cinematografie tînără ; faptul că au trecut peste 20 de ani de la organizarea producției de film artistic, . că avem totuși, în acest domeniu, și o anumită experiență din anii dinaintea războiului, nu mai poate încuraja pe nimeni să apeleze la o asemenea justificare, evident depășită. In acest sector al cinematografiei am trecut de mult pragul tinereții, am ajuns, ca să spunem așa, la o anumită maturitate — deci putem avea pretenții mai mari decît în trecut. Totuși, se pune, într-adevăr, întrebarea : de ce, pe lîngă o serie de creații de valoare istorică, socială și artistică, avem un număr atît de mare de filme necorespunzătoar.e ? De ce există atîtea filme care nu reușesc să emoționeze — oare sînt de vină spectatorii pentru că nu se lasă u- șor emoționați ? — care nu transmit un mesaj sau transmit unul foarte palid, filme despre care repede nu se mai vorbește nimic ? Pentru că astăzi nu se mai vorbește despre o serie de filme realizate în trecutul nu prea îndepărtat și pe care critica le-a ridicat la timpul respectiv în slăvi ; ele s-au prăbușit în anonimat, și nimeni nu mai vorbește despre ele.Se pare că totuși există anumite stări de lucruri care au făcut ca, o dată cu trecerea tinereții cinematografiei noastre, să apară anumite fenomene, să zic așa, de roză pretimpurie"' în creația cinematografică, în conducerea drumarea ei, în înțelegerea lui și misiunii sale. De aceea am impresia că trebuie să începem prin a supune cinematografia noastră unui tratament de întinerire ; firește, mă gîndesc la o întinerire nu

cadrul întîlnirii s-a vorbit despre unele probleme ac- ale cinematografiei româ- Este adevărat că astăzi ni- nu a mai încercat să justi-

„scle-și în- rostu-

în sens fizic, al vîrstei oamenilor care lucrează în acest sector, ci în cel al concepției, în sens ideologic și politic. Pentru aceasta nu trebuie să apelăm, firește, la Institutul de geriatrie, ci la cu totul alte metode pe care le consider necesare pentru „întinerirea" cinematografiei noastre.Organizînd această întîlnire, mă așteptam, desigur, ca în cadrul ei să fie ridicate multe probleme legate de creația cinematografică; mă așteptam să predomine problemele legate de ceea ce trebuie făcut pentru ridicarea nivelului filmelor românești. Dar, se pare că în acest sector s-au acumulat de-a lungul anilor stări de lucruri ce nu și-au găsit la timp soluționarea — și peste ele s-au adăugat altele și altele — ceea ce a făcut ca scenariștii, regizorii, artiștii să nu-și poată concentra pe deplin eforturile în direcția creării unor filme cît mai corespunzătoare cerințelor epocii noastre, exigențelor opiniei publice din România.Desigur, vreau să fiu bine înțeles, apreciem filmele bune create în ultimii ani; dar, după cum ați subliniat aici cei mai mulți dintre dumneavoastră, asemenea filme sînt încă puține, reprezintă, după cifrele prezentate aici, cam o treime din totalul filmelor create. Nu doresc să mă refer aici la nici un film, mai cu seamă că dumneavoastră le cunoașteți bine, ați avut posibilitatea de a le aprecia singuri. Eu însă mă număr printre aceia care au văzut aproape toate filmele realizate în România — în ultimii 10 ani le-am vizionat absolut pe toate — așa că pot vorbi, oarecum în cunoștință de cauză, ca spectator care a fost sau nu a fost emoționat de aceste filme. Aș putea, într-adevăr, să mă refer la multe filme bune. Nu de mult, la o întîlnire cu scriitorii, artiștii plastici și muzicienii, m-am referit la filmul pe care îl văzusem recent — „Mihai Viteazul". El nu este însă singurul care mi-a făcut o impresie bună ; și alte filme istorice sau cu subiecte desprinse din viața contemporană, cu caracter social sau de altă natură, mi-au plăcut. Sînt

însă și multe filme pe care după ce le-am vizionat mi-am pus întrebarea : de ce au văzut ele oare lumina ecranului ?înțeleg și împărtășesc dorința unanimă de a avea mai multe filme, de a da posibilitate scenariștilor, regizorilor și artiștilor să-și pună în valoare talentele ; este justificat și necesar. Trebuie, firește, ca și în acest domeniu al creației cinematografice, „fiecare pasăre să cînte în pomul său“ — cum spunea cineva aici. Dar ce să facem dacă avem numai 9 pomi, dacă scoatem doar 9 filme pe an ? Unde să cînte toate păsările ? Deci, întrebarea care ar trebui să ne-o punem în primul rînd este : De ce scoatem așa de puține filme ? De ce nu folosim cum trebuie în acest scop baza materială pe care am creat-o de aproape 20 de ani ? Desigur, se poate spune, pînă la urmă, că această bază nu stă nefolosită, că o închidem. Dar noi nu am creat această bază pentru a o închiria, ci am pornit de la necesitatea de a asigura condițiile materiale necesare dezvoltării producției de films românești. Considerăm ca hegativ faptul că numeroasele persoane care s-au perindat la conducerea cinematografiei nu s-au preocupat cum trebuie de această problemă. Acesta mi se pare principalul neajuns. Cu 9 filme într-un an nu se pot crea, oricît am dori, condiții ca fiecare regizor să realizeze film după film. Nu mai spun că trebuie să facem și filme istorice, sociale, comedii etc. și în felul acesta posibilitatea de a realiza o diversificare a genurilor este foarte limitată. Ca atare, ceea ce punem la dispoziția publicului, a spectatorilor, este cu totul insuficient și unilateral.Consider că trebuie să pornim în primul rînd de aici, de la aprecierea că utilizăm în mod nesatisfăcător baza materială pe care o avem. înainte de a pune problema dezvoltării acestei baze, să realizăm 25 de filme pe an, cum
(Continuare în pag. a III-a)
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Comitetului Centrul in imagini

SOLEMNITATEA DEZVELIRII

OR. PETRU GROZA

6 martie 1971. In această zi, în Ca
pitală a avut loc dezvelirea monu
mentului ce imortalizează figura dr. 
Petru Groza, eminent om de stat, 
fiu devotat al patriei noastre, luptă
tor de frunte pentru democrație și 
progres social, pentru propășirea ță
rii. Solemnitatea a coincis cu împli
nirea a 26 de ani de la instaurarea 
primului guvern democratic al Româ
niei, eveniment memorabil în istori'a 
poporului nostru, ce a marcat o 
strălucită victorie a maselor popu
lare, sub conducerea Partidului Co
munist Român.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupii, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Ion Stănescu.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor ob
ștești, vechi activiști ai mișcării mun-

citorești și democratice din țara noas
tră, oameni de artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, precum și 
membri ai familiei doctorului Petru 
Groza.

In fața monumentului, străjuit de 
ofițeri ai forțelor noastre armate, ti
neri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei, pionieri, se 
afla un mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Ridicată în frumosul cartier al Co- 
trocenilor, la întretăierea bulevarde
lor „Dr. Petru Groza" și „Eroilor", 
statuia, operă a cunoscutului sculp
tor Romul Ladea, înfățișează pe 
inflăcăratul patriot într-o atitudine 
sugestivă, ca orator, tribun al liber
tății și propășirii patriei. Așezată pe 
un soclu de granit roșu, înalt de 2,80 
m. statuia turnată în bronz are înăl
țimea de 4,25 m. Pe soclu se află in
scripția : „Dr. Petru Groza 1S84— 
1958".

La sosirea conducătorilor de partid 
și de stat, o gardă militară de onoare, 
aliniată în fața monumentului, pre
zintă onorul.

Este ora 10. in timp ce fanfara mi-

Piară intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, pînza 
care înfășură statuia se lasă lin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rosteș
te o cuvintare omagială.

Apoi, în sunetul Imnului Eroilor, 
la monument au fost depuse coroane 
de flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia ; Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste ; Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Con
siliului popular municipal. Un grup 
de pionieri au depus jerbe de flori.

Conducătorii de partid și de stat, 
celelalte persoane oficiale păstrează 
un moment de reculegere.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat, prezenți 
la solemnitate, s-au întreținut cu 
membrii familiei eminentului om de 
stat, dr. Petru Groza.

In încheierea, solemnității, condu
cătorii de partid și de stat primesc 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
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al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

JUDEȚUL
9

HARGHITA
(PAGINILE IV-V)

Stimați tovarăși și prieteni,

Dezvelind astăzi acest monument, 
dorim să aducem o înaltă cinstire 
memoriei eminentului om politic și 
de stat, patriotului și militantului 
progresist, care a fost doctorul 
Petru Groza.

Această inaugurare coincide cu 
împlinirea a 26 de ani de la instau
rarea, prin lupta maselor populare 
conduse de partid, a primului gu
vern cu adevărat democratic di:i 
istoria modernă a României — gu
vernul prezidat de Dr. Petru Groza 
— care reprezenta forțele politice 
și sociale cele mai înaintate ale so
cietății noastre din acea vreme și 
în cadrul căruia clasa muncitoare 
și țărănimea aveau rolul precum
pănitor. Victoria de la 6 Martie 
1945 a însemnat un moment de co
titură în desfășurarea procesului 
revoluționar din patria noastră, 
deschizînd calea înlăturării pentru 
totdeauna de la conducerea țării a 
claselor exploatatoare și instaurării 
depline a puterii poporului, a unor 
profunde transformări cu caracter 
democratic, a înfăptuirii victorioase 
a revoluției socialiste și trecerii la 
construirea socialismului în Româ
nia.

Este cunoscut rolul important pe 
care dr. Petru Groza l-a jucat, de-a 
lungul multor decenii, în viața po
litică a României, atît în anii di
naintea celui de-al doilea război

mondial, cit și în perioada postbe
lică. în calitate de președinte al 
Frontului Plugarilor, dr. Petru 
Groza a adus o contribuție deose
bită la întărirea alianței și unității 
de luptă a clasei muncitoare și ță
rănimii muncitoare pentru elibera
rea de exploatare și asuprire, pen
tru cucerirea de drepturi și liber
tăți democratice ; el și-a ridicat cu 
tărie glasul împotriva fascismului 
și războiului, a militat cu neînfri
care în rîndul forțelor celor mai îna
intate, al maselor populare organi
zate și conduse de Partidul Comu
nist Român, pentru răsturnarea 
guvernului de dictatură fascistă și 
eliberarea țării, pentru cucerirea de 
către poporul nostru a dreptului 
sacru de a-și hotărî singur desti
nele.

O intensă activitate a desfășurat 
dr. Petru Groza în anii de după 
23 August 1944, dedieîndu-se trup 
și suflet luptei revoluționare pen
tru lichidarea vechilor orînduieli 
burghezo-moșierești și transforma
rea socialistă a țării. Muncind mai 
bine de 12 ani în fruntea guvernu
lui și a statului, dr. Petru Groza 
a adus o contribuție deosebit de 
valoroasă Ia înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, la ri
dicarea la viață nouă, liberă, demnă 
și prosperă a poporului român, la 
opera de edificare a societății so
cialiste în patria noastră. în amin
tirea poporului nostru, dr. Petru 
Groza va rămîne ca o luminoasă

figură de luptător înflăcărat pen
tru libertatea, progresul și înflori
rea patriei, pentru întărirea priete
niei și alianței cu țările socialiste, 
pentru pace și colaborare cu toate 
națiunile lumii. Dezvelirea acestui 
monument reprezintă un profund 
omagiu adus acestui mare fiu al 
poporului nostru, care, prin lupta 
și activitatea sa neobosită, și-a cu
cerit un loc de cinste în istoria Ro
mâniei.

Ca urmare a uriașei activități 
creatoare desfășurate de poporul 
nostru în anii de după eliberare, 
România s-a transformat din te
melii, s-a înnoit radical, devenind 
o țară modernă și prosperă, cu o 
economie și cultură înfloritoare, cu 
un nivel de trai în continuă creș
tere ; încheierea cu succes a cinci
nalului 1966—1970 și începerea nou
lui cincinal au marcat trecerea în- 
tr-un stadiu superior de evoluție a 
țării, stadiul în care se înfăptuiesc 
in practică obiectivele societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Cea mai inaltă cinstire pe care o 
putem aduce azi înaintașilor, tutu
ror acelora care, asemeni lui Petru 
Groza și-au închinat viața liber
tății și fericirii poporului, este de 
a acționa cu toată energia, cu pa
siune și avînt revoluționar pentru 
progresul și propășirea continuă a 
patriei, pentru ridicarea României 
socialiste pe trepte tot mai înalte 
de civilizație și bunăstare.în aceste zile, marcate prin evenimente de o profundă semnificație politică și socială, cînd întregul popor se pregătește pentru a sărbători gloriosul semicentenar al partidului, Conferința a III-a a Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România ne prilejuiește exprimarea gînduri- lor și sentimentelor care animă pe toți arhitecții țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a dragostei și încrederii nețărmurite, a stimei și atașamentului față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii de a contribui cu toată energia și priceperea, cu tot talentul, la înfăptuirea în sfera arhitecturii și urbanismului a obiectivelor politicii înțelepte, marxist-leniniste a Partidului Comunist Rpmân, ale Congresului al X-lea, la înflorirea armonioasă a patriei noastre, la zidirea luminoaselor ctitorii ale socialismului. Făcînd bilanțul a aproape cinci ani de muncă rodnică, trecînd în revistă succesele mari, dar și lipsurile care se mai manifestă în activitatea din domeniul sistematizării, arhitecturii și construcțiilor, în mintea noastră stă mereu vie atenția și grija cu care conducerea partidului ne-a orientat de fiecare dată către problemele majore ale profesiunii noastre.Recunoștința noastră se îndreaptă în primul rînd către dumneavoastră, tovarășe secretar general, eminent om de stat, de neobosit entuziasm și profundă clarviziune, pentru sprijinul permanent, pentru indicațiile precise și de o deosebită însemnătate prin care ne-ați arătat calea sigură 

a depășirii oricăror obstacole. Cuvintele însufle- țitoare pe care le-ați adresat Conferinței vor rămîne mereu în inimile noastre, neșterse, ca un îndemn pentru autodepășire.

Participînd, alături de întregul popor, la acțiunea amplă de perfecționare neîntreruptă a relațiilor sociale, de adîncire a democratismului socialist, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, nu vom precupeți nici un efort pentru a asigura creșterea eficienței economice și sociale a investițiilor, pentru a aplica, la locul de muncă, în manifestările obștei noastre profesionale, în viața cetățenească, normele și principiile promovate de partid ; ne vom dărui întreaga noastră energie, gîndirea creatoare și imaginația, țelului nobil al dezvoltării economice și culturale a țării, înfloririi multilaterale a frumoaselor localități ale patriei noastre, asigurării unor condiții de muncă și de viață tot mai bune, belșugului și bunăstării materiale, spirituale a tuturor celor ce muncesc. Vom dovedi astfel că sîntem demni de încrederea înaltă pe care poporul, Partidul Comunist Român ne-au încredințat-o o dată cu nobila misiune de a duce mai departe prestigiul arhitecturii românești, bogatele sale tradiții, de a spori aportul original al României la patrimoniul civilizației și culturii universale.în numele arhitecților din întreaga țară, delegații la cea de-a III-a Conferință asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea noastră deplină, la înălțătoarele idealuri comuniste, la principiile promovate cu atîta consecvență în politica internă și internațională a României socialiste, angajîndu-ne solemn să răspundem mai departe, cu și mai multă convingere, sarcinilor mărețe care ne vor fi încredințate în concertul grandios al edificării viitorului luminos al patriei noastre, al fericirii demne a generațiilor de urmași, al prosperității și păcii pentru poporul român și pentru popoarele lumii întregi.

Primire la tovarășul
5

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit sîmbătă la amiază pe Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare al Republicii Democrate Germane, și pe Erwin Neu, vicepreședinte, care se află în vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului.A luat parte dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări, precum și ale dezvoltării colaborării în agricultură, industria alimentară și în alte ramuri economice. (Agerpres)

In Editura politica a apărut

NICOLAE CEAUSESCU 
Cuvintare rostită Sa Conferința 

Uniunii arhitecților 
4 martie 1971

Excelenței Sale
GENERALUL SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta SuperioarăOUAGADOUGOU în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal vă adresez, cu prilejul instalării dv. în înalta funcție de președinte al Republicii Volta Superioară, calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de progres poporului voltez.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul reciproc și al cooperării internaționale.Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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_________________________ ________________________CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR LA ÎNTÎLNIREA

CU CREATORI DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIE
—TEXT PRESCURTAT—

Tov MIRCEA SÎNTIMBREA-NU, director generai al Centruluinațional al cinematografiei, a enumerat, la începutul cuvîntului său, cîteva cifre globale privind producția românească de filme, subliniind că astăzi, intr-un moment de renaștere fără precedent, intr-un moment în care, sub conducerea partidului, statul își reconsideră nu puține structuri, reglementări și uzanțe, cinematografia are îndatorirea de a consolida tot ce este valoros în acest edificiu, nu-și poate refuza deschiderea spre viață. Acesta a fost sensul repetatelor întîlniri ale cineaștilor noștri cu conducerea de partid, sensul hotăririi Secretariatului partidului, din februarie anul trecut, cu privire la îmbunătățirea conducerii ideologice, artistice a cinematografiei și a organizării sale, acesta este și sensul întîlnirii de față, în care ni se oferă prilejul, pentru noi de mare răspundere și de recunoștință, de a supune din nou conducerii superioare de partid, personal secretarului general, cîteva din problemele și frămîntările noastre fundamentale.După ce a trecut în revistă cîteva din succesele filmului românesc repurtate de-a lungul anilor, in țară și peste hotare, vorbitorul a arătat că cinematografia noastră, ca și oricare alta din lume, nu poate atinge deplinul său majorat, nu-și poate dovedi dimensiunile și funcționalitatea, fără implantarea sa decisivă în terenul și miezul actualității. Filmul, mai ales filmul, nu trebuie, nu poate să ocolească complexitatea vieții noastre fără de care ecranul românesc rămîne un simplu divertisment al ochiului.în acest sens — după cum a arătat directorul general al Centrului național al cinematografiei — pro- cedindu-se la aplicarea hotăririi din februarie, s-au luat. împreună cu Studioul „București", unele măsuri ale căror rezultate pozitive se conturează de pe acum, fiind evidentă, însă, și necesitatea căutării unor soluții legislative și organizatorice noi, a îmbunătățirii în continuare a climatului creator.Vorbitorul s-a referit apoi la proiectul de plan pe anii 1971—1972. Marea majoritate a filmelor care urmează să fie realizate este dedicată luptei oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, pentru libertate, pentru construirea unei societăți noi. După ce a prezentat perspectiva producției pe anii 1971—1972, titlurile de scenarii, arătînd că planul tematic rămîne deschis, în continuare, vorbitorul a spus : In scopul realizării unui portofoliu atît de necesar pentru mun
ca .fie perspectivă cu actorii, pentru 'asigurarea disciplinei contractuale, Centrul național al cinematografiei își., propune elaborarea în cel mai scurt timp, probabil pină la începutul verii, a unui plan de perspectivă pe cinci ani. Apoi s-a referit la necesitatea și la, condițiile asigurării unui climat propice creației, la problemele stilului de muncă, arătînd că acesta nu e un factor strict subiectiv. El e determinat într-o foarte mare măsură de condițiile o- biective în care muncești. Depinde mult și de mecanismul, de pîrghiile pe care le mînuiești. în acest context, 
a relevat existența unor neajunsuri privind formula așezării organizatorice a acestui sector, locul și rolul Centrului național al cinematografiei în procesul de creație și producție cinematografică. Potrivit legislației actuale — a spus vorbitorul — atribuțiile esențiale ale unui producător nu se exercită acum la nivelul Centrului național al cinematografiei, ci al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Aceasta face ca, începînd de la directorul general al centrului și terminînd cu ultimul redactor, toți să devină niște verigi practic de prisos. In acest cadru, Centrul național al cinematografiei nu-și poate exercita atribuțiile cu care este învestit în calitate de întreprindere cu statut de centrală.Directorul general al C.N.C. s-a oprit, apoi, asupra unor propuneri concrete, subliniind necesitatea de a se preciza noțiunea de producător, respectiv persoana, forul căruia îi revine această atribuție. De asemenea — în legătură cu asigurarea unui climat stimulator pentru activitatea de creație — el a propus să se realizeze dezbateri privind problemele cinematografiei nu numai din interiorul profesiunii, ci și din perspectiva opiniei • publice.Relevînd unele inadvertențe ale sistemului de salarizare, vorbitorul 
a subliniat necesitatea cointeresării personalului tehnic-administrativ și artistic din echipele de filmare în vederea scurtării perioadelor de realizare a filmelor, secondînd in acest fel eforturile regizorilor trecuți pe contract. El a precizat că, după discuții cu Ministerul Muncii, acesta 
a propus spre legiferare formula acordului global de film, care poate fi socotită satisfăcătoare.Atragerea regizorilor, principalii autori ai filmelor la absolut toate verigile de determinare a dezvoltării filmului românesc, ca și clarificarea legislativă a statutului actorului — sînt necesități a căror stringență a fost argumentată de directorul general al C.N.C. o dată cu propunerea de a se urgenta elaborarea legii cinematografiei.îmi exprim convingerea — a spus în încheiere Mircea Sîntimbreanu — că prin unirea tuturor forțelor în spirit cetățenesc și partinic, caracteristic artiștilor noștri, sub înțeleaptă îndrumare și grijă a partidului, cinematografia noastră va obține toate succesele la care aspiră și la care este datoare și că, împreună, răspunzând cerințelor partidului și poporului, regizori, actori, scriitori, cineaști, producători, vom cuceri încă din acest an al aniversării partidului, și în continuare, cote din ce în ce mai sigure și mai înalte pentru cinematografia națională.în cuvîntul său, regizorul- MIRCEA 
DRAGAN, secretar general al Asociației cineaștilor, și-a exprimat satisfacția, în numele cineaștilor, pentru prilejul unei întilniri cu conducerea partidului, cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru faptul că problemele cinematografiei se bucură de o mare atenție din partea conducerii de partid și de stat, de prețioase îndrumări, materializate în o seamă de filme reușite. Cinematografia română este pe de-a 

întregul angajată alături de partid și a încercat în această perioadă să fie in primele rînduri ale luptei pentru aplicarea politicii partidului. S-au făcut peste 150 de filme de lung metraj. S-au obținut peste 50 de premii internaționale. Peste 300 de milioane de spectatori au văzut aceste filme. Am ajuns in momentul de față la 30 de milioane de spectatori pe an, numai la filmele românești, într-un moment în care în întreaga lume asistăm la un fenomen de pierdere a spectatorilor.Este clar că problema importantă a cinematografiei, problema esențială este realizarea unor filme bune care în modalități și stiluri diferite să răspundă politicii partidului nostru, să ajute construcția socialistă, să contribuie eficient la educarea publicului spectator.în ultima vreme s-au făcut eforturi din partea conducerii și s-au luat o serie de măsuri pentru a dinamiza, pentru a stimula creația. S-au inițiat, aș spune, chiar măsuri deosebit de curajoase, cum ar fi aplicarea sistemului contractual la trei categorii de creatori : regizori, pictori decoratori și pictori de costume. A apărut o hotărîre care consemnează această măsură și pe care, deși se află într-un stadiu de început, experimental, o considerăm ca o măsură bună, menită să contribuie la activizare, la dinamizare, la stimulare, la asigurarea unui flux mai puternic de propuneri din partea regizorilor pentru crearea unor filme bune.Prezentind în continuare cîteva aspecte privind baza materială destinată difuzării filmului, unele carențe existente în acest sector, regizoral Mircea Drăgan a insistat apoi asupra unor deficiențe de natură organizatorică, a căror perpetuare împiedică afirmarea mai viguroasă a cinematografiei naționale.Fluctuația cadrelor, cu deosebire la nivelul conducerii Centrului național ah cinematografiei, a studioului, frecvența măsurilor organizatorice, în căutarea formulei ideale, lipsa competenței unor cadre aflate in conducerea cinematografiei, subiectivismul, suprasolicitarea propriilor gusturi au fost cîteva din lipsurile relevate de vorbitor, care a evidențiat în același timp faptul că specialiștii, cei care știu să facă filme, cei care le fac, cei mai buni dintre ei, nu au fost suficient consultați, au fost chiar o- coliți. De asemenea, existența de-a lungul timpului a unei rivalități nejustificate între cele două foruri de producție directă a filmului artistic— Studioul cinematografic „București" și forul imediat următor, C.N.C.— existența a foarte numeroase trepteintermediare în aprecierea scenariului, în aprecierea filmului au fost calificate drept cauze care au impietat asupra calității producției de filme. .......... ’Referindu-se la preocuparea pentru o nouă formă organizatorică a actualei conduceri a C.N.C., vorbitorul a criticat faptul că regizorii, conducerea Asociației cineaștilor nu au fost consultate în legătură cu această formulă. Am experimentat destul, credem și vrem acum, dacă aplicăm o nouă formulă sau îmbunătățim a- ceastă formulă, s-o îmbunătățim De o durată mai mare. în acest scop, am încercat în dezbateri lungi și numeroase să concepem pe baza sintezei experienței noastre o formulă mai suplă, mai de durată, mai serioasă, mai competentă. în care răspunderile, responsabilitățile să fie clar delimitate, formulă în cadrul căreia munca să se desfășoare cit mai normal.Aducînd exemple concrete în sprijinul afirmațiilor sale, vorbitorul a criticat practica întocmirii planurilor pe proiecte fictive. Astfel, din cele 31 de titluri din proiectul de plan al producției pe anul 1970, cele mai multe — cu excepția cîtorva prea puține — au dispărut din preocupările studioului. Știm, desigur, că orice plan trebuie perfecționat pe parcurs, că apar situații în care se cer aduse modificări, dar nu pînă la a se a- junge la un asemenea decalaj imens între ceea ce vrem să facem și posibilitățile reale. Nesiguranța planurilor de producție face ca filmele să se realizeze într-un tempo exagerat de grăbit, fără o posibilitate de studiu serios al celor care le fac. Ca să fie filme artistice, ele trebuie să beneficieze de o prealabilă perioadă de gîndire, să exprime o pasiune, o concepție a creatorului respectiv. Fără aceasta filmul este rece, meșteșugăresc făcut, fără emoție.Regizorul Mircea Drăgan a solicitat clarificarea statutului social al regizorilor, a cadrului adecvat soluționării problemelor lor de creație și viață. în acest scop, a apreciat că este necesar ca Asociația cineaștilor să primească statutul de uniune de creație. El și-a exprimat convingerea că participarea efectivă a regizorilor la elaborarea olanului, la dezbaterea conținutului filmelor noastre, consultarea cineaștilor în vederea adoptării celor mai bune soluții vor duce la pasul înainte pe care este chemată să-1 facă cinematografia națională.După ce a pledat pentru o critică de specialitate, obiectivă, de înaltă competență, argumentată, arătînd că uneori critica noastră de film nu răspunde acestor imperative, vorbitorul a spus în încheiere : Cinematografia noastră a ales o cale grea de afirmare, o cale care nu s-a bazat pe filme sterile. Ea și-a propus să-și tragă seva din istoria noastră, din lupta poporului nostru, din lupta partidului, din realitățile noastre. Nu am ales calea așa-ziselor filme experimentale. complicate, suporalambi- cate. Am ales, deci, o cale directă, calea necesară. Sîntem convinși că n-am făcut tot ce am putut, că în anii care urmează, pe baza experienței, pe baza încrederii ce ni se acordă de către partid, de societatea noastră, do către dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, generația noastră și generația care urmează după noi își vor da măsura posibilităților in filme de valoare.Ca secretar al organizației de partid a Asociației cineaștilor — a spus regizorul SERGIU NICOLAESCU — vreau să subliniez că am simțit întotdeauna îndrumarea directă a partidului față de noi. Ca urmare a cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celor spuse în legătură cu cinematografia, la recenta întîlnire cu oamenii de artă și cultură, noi, cineaștii, am început să ne preocupăm mai intens de problemele și răspunderile muncii noastre. Eu 

personal m-am simțit obligat să a- nalizez împreună cu colegii mei, in ședințe de partid, situația actuală și de perspectivă a cinematografiei, să ne pronunțăm asupra stadiului de dezvoltare, a nivelului filmului de actualitate, asupra sistemului de colaborare cu scriitorii de prestigiu în vederea apropierii filmelor noastre de viață, de problemele contemporaneității.Ședințele de partid organizate în cadrul asociației, ședințe pe grupe de specialitate, au dezbătut și formulat opinii unanime asupra formei de organizare propusă de Centrul național al cinematografiei. Noi susținem că formula propusă nu corespunde sistemului actual cinematografic. Ea moștenește o serie de greșeli din trecut și concentrează într-un singur loc niște răspunderi care nu vor putea fi duse niciodată pînă la capăt. în acest context, vorbitorul a relevat o seamă de aspecte de natură birocratică, a propus să se aducă clarificări in ce privește statutul social al regizorilor și interpreților, cointeresarea personalului tehnic, să să evite existența unui număr mare de intermediari pe filiera realizării filmelor, asigurîndu-se o muncă colectivă, eficientă.'Asociația cineaștilor susține că este necesară o simplificare, o legătură cît mai directă cu îndrumarea de partid, eliminînd acele verigi care împiedică această legătură directă. Vrem din capul locului să subliniem și să arătăm aici că cerem ca această îndrumare de către partid să fie cît mai aproape de noi ; numai și numai așa vom reuși să facem filmele care sînt necesare vieții noastre sociale. Nu putem trece la un nou sistem de organizare fără a avea întîi clară definirea atribuțiilor în sistemul cinematografic. în primul rind se cere definit ce este producătorul de film. Producătorul este o persoană, un colectiv sau o instituție, care, avind la dispoziție un scenariu, un regizor, actori, bani și o bază tehnică, realizează un film și devine proprietarul acestui film. Deci asta ar fi, să spunem așa, definiția producătorului in general, valabilă în lumea întreagă. Nu am întîlnit, nu voi întîlni niciodată în viață un producător care să-mi dea banii și să fac ce vreau eu. Mai mult decît'atît, am întîlnit peste hotare producători care au făcut praf din ceea ce am creat, permițîndu-și toată libertatea de a umbla în materialul meu de creație, pentru care de fapt ei m-au plătit.Iată de ce trebuie să înțelegem și să fie clar tuturor că în țara noastră producătorul trebuie să fie o persoană sau o instituție reprezentind partidul -și statul socialist care .ne cer popă,. regizorilor, să. aducem în filmele noastre probleme sociale cu un rezultat precis, cu un scop-'precis. Npi trebuie să ne adaptăm creația noastră în funcție de aceste cerințe.Maturitatea politică va trebui să se exprime în calitatea filmelor, în capacitatea noastră de a face filme de actualitate, care să slujească e- poca și idealurile noastre. Astfel vom răspunde încrederii pe care partidul ne-o arată, vom face dovada maturității noastre artistice și ideologice.în continuare vorbitorul a spus : Este o necesitate imperioasă crearea Uniunii cineaștilor. O dovedește viața, o cere situația de zi cu zi. O dată cu Uniunea cineaștilor se rezolvă nu numai problema socială, ci și acel factor, cel mai important, de legătură între partid și creatori. U- niunea de creație va fi mina dreaptă a partidului nostru în îndrumarea creatorilor din cinematografie. Noi vom căuta să avem alături de noi nu numai cineaști, nu numai regizori, ci și o serie de scriitori care au pus mulți ani din viața lor, din experiența lor, alături de noi, încercînd să biruie acele dificultăți pe care numai cinematografia le are, le are mult mai mult decît domeniul celorlalte arte, pentru că implică o industrie, participarea unui număr mare de oameni. O problemă extrem de importantă o constituie actorii. Trebuie să ne gîndim la un mod mai judicios de utilizare a acestora și aș propune ca în cadrul uniunii ei să aibă o secție puternică.Vorbitorul a solicitat să se așeze pe baze mai realiste sistemul retribuirii regizorilor și asigurarea cuprinderii lor în producția cinematografică de perspectivă.O altă problemă este aceea a tinerilor regizori. Noi trebuie să ne gîndim la ei ; în facultate au prea puține posibilități pentru a-și dovedi talentul sau capacitatea. Din momentul în care au terminat ei sînt toți egali în fața noastră și trebuie să-și demonstreze capacitatea în producție care, de foarte multe ori, pune multe alte probleme decît cele învățate în facultate.în cuvîntul său, operatorul de film 
COSTACKE CIUBOTARU a subliniat că această dezbatere importantă privind problemele actuale ale cinematografiei românești, prezența secretarului general al partidului, arată încă o dată interesul de care se bucură arta cinematografică și; în același timp, necesitatea impulsionării ei pe noi trepte valorice. Aș dori totodată — a spus vorbitorul — să-mi exprim adeziunea și încrederea în politica Partidului Comunist Român, a conducerii de partid și de stat, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, politică de consultare permanentă a maselor largi ale poporului nostru. Această politică înțeleaptă, are multiple și adinei semnificații.Slujind setea de cunoaștere și de frumos a milioane de spectatori, cinematograful a devenit în zilele noastre o necesitate obiectivă. în acest context, se poate afirma că reușitele indiscutabile ale cinematografiei .noastre nu sînt suficiente pentru a ridica in mod constant arta filmului românesc la nivelul cerințelor actuale ale publicului. Problema unei producții de filme românești care să răspundă marilor probleme ale societății noastre socialiste și de o înaltă ținută artistică se pune acum mai ascuțit ca orieînd.Referindu-se la probleme de conținut ale creației cinematografice, la complexitatea surprinderii pe peliculă a eroului contemporan, vorbitorul a criticat existența unor neajunsuri, a modului simplist de a înțelege unele probleme de fond ale creației, înțelegerea mecanică a laturii educative a artei, de către unii lucrători din domeniul cinematografiei. Să nu 

uităm — a spus el — că forța educativă a artei este direct proporțională cu forța ei artistică. Pentru aceasta, creatorii verificați prin filmele realizate, cu o bogată experiență, trebuie atrași an de an în producția de filme. Există creatori de prestigiu ai filmului nostru artistic care nu lucrează uneori cîte 2—3 ani.Nimeni nu poate contesta multitudinea relațiilor obiective și subiective existente în realizarea unui film, unde investirea unor sume mari implică răspunderi foarte mari. Poate și din această cauză, pe parcursul realizării unui film, intervin foarte multe instanțe. Unele sînt necesare, altele, poate, nu. Dar existența unui a- parat supraîncărcat este, desigur, o anomalie ; pe drumul aprobării unui film răspunderea devine practic foarte vagă. în același sens, operatorul Costache Ciubotaru a criticat faptul că unii conducători ai C.N.C., ai Studioului nu sînt strîns legați de problemele creației de film, nu cunosc în profunzime modul de desfășurare a procesului de producție cinematografică — fapt cu consecințe negative asupra ritmului și organizării muncii.Regizoarea gLISÂBETA BOS
TAN duPă ce 5i_a exprimat satisfacția pentru organizarea acestei importante consfătuiri de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cineaștii, a spus : Foarte puțin am fost ascultați noi, regizorii, la stu- diou și forurile de specialitate și asta ne-a durut 'cel mai mult, pentru că noi sîntem oamenii care înfruntăm experiența zi de zi în producție. Una din cele mai grave erori ale cinematografiei a fost aceea că în decurs de 17 ani au fost peste 20 dc directori, directori, artistici, directori generali, directori la Centrul național al cinematografiei.După ce a enumerat cîteva dir. consecințele lipsei de continuitate în conducerea cinematografiei românești — adesea se revine, în practica muncii, la forme de organizare care au existat anterior, dar la care s-a renunțat din motive incerte — vorbitoarea a luat în discuție probleme concrete privind activitatea productivă a Studioului „București", criti- cînd instabilitatea planurilor tematice, modul greoi de aprobare a scenariilor, munca în asalt pentru realizarea unor filme ale căror scenarii au fost aprobate cu întîrziere, excesul de organizări și reorganizări în sistemul cinematografiei.în momentul de față, filmele românești beneficiază de condiții de > lucru inferioare față de acele „pres- ., țări de.serviciu" realizate de Studioul „București" pentru case de filrrie■ străine. Arătînd că se operează foăr-■ te: multe refăceri ]a scenariul literar, la scenariul regizoral tocmai în perioada de producție, vorbitoarea a precizat că asemenea tergiversări aduc pagube financiare mari, a cerut să se ajungă ,1a scenarii ferme, aprobate cu răspundere de la început. Prezentînd în continuare unele cifre comparative privind producția noastră de filme în raport cu aceea a altor țări europene și, de asemenea, date privind numărul sălilor de spectacole, vorbitoarea a criticat faptul că producția de filme este inferioară posibilităților materiale și u- mane, că sălile de spectacole nu sînt suficiente, iar o parte din cele existente nu corespund exigențelor actuale. în acest context, a relevat în spirit critic faptul că uneori cheltuielile de difuzare și distribuție a filmului românesc sînt exagerat de mari.Regizoarea a considerat că, deși măsura trecerii pe contract a regizorilor era impusă de actualul stadiu de dezvoltare a cinematografiei, ea trebuia sincronizată cu înființarea legii cinematografiei, a Uniunii cineaștilor. Aceasta ar fi făcut ca unele probleme de natură materială să fie soluționate eficient și simplu, evitîndu-șe lungile discuții cu privire la organizare in favoarea unor dezbateri de conținut asupra creației artistice. Ea a cerut ca regizorii de film să fie consultați asupra măsurilor ce se iau în cinematografie, că experiența lor să fie valorificată, să fie înlăturată optica funcționărească potrivit căreia regizorii sînt priviți ca niște „copii capricioși", care —: nu se știe din ce motive — n-ar mai trebui să existe alături de stu- diou. S-a susținut limpede că noi nu mai aparținem de Buftea. Pe mine această afirmație m-a surprins, m-a durut pentru că viața mea este Buftea. Filmul este viata mea.Aș vrea să cred că, în urma acestei ședințe, un vechi proverb românesc „omul sfințește locul" va prinde și în cinematografie viață și va face în . așa fel ca oamenii cei mai potriviți să fie la locurile potrivite. în măsura în care specialiștii si oamenii de valoare, scriitori, scenariști vor conduce destinele cinematografiei, toate sectoarele cinematografiei vor avea mult mai multe șanse de iz- bîndă.în cuvîntul său, regizorul DINU 
COCEA a pledat pentru realizarea unor filme care să servească, folosind mijloacele artei, cauza poporului, care să slujească și să afirme idealurile poporului, ale partidului. Făcînd artă, noi facem și trebuie să facem politică, acesta e sensul și scopul existenței noastre în cinematografie — a spus vorbitorul, referindu-se la propria sa vocație pentru filmul politic, de actualitate, prin prisma experienței acumulate în a- bordarea unor teme istorice. în a- ceastă ordine de idei, el a insistat a- supra necesității îmbunătățirii climatului de creație în cinematografie, în așa fel incit să fie stimulată îndrăzneala creatoare în investigarea realității, dispărînd neajunsurile colaborării dintre producător și regizori care, uneori, alimentează nejustificate și anacronice inhibiții. Vorbitorul a criticat stilul de muncă al conducerii C.N.C., unele fenomene de sectarism, de subapreciere a regizorilor, faptul că producătorul — lăsindu-se dominat de probleme administrative, organizatorice etc. — își pierde perspectiva, se birocratizează. Regizorul Dinu Cocea a combătut minimalizarea carențelor reale ale filmului românesc, a golurilor tematice importante, precizînd că a recunoaște reușitele cinematografiei nu înseamnă a ignora că mai sînt multe de fă

cut. în continuare, vorbitorul a arătat că slujitorii filmului românesc, regizori și scenariști, au străbătut un proces de maturizare, au acumulat o experiență și sînt dornici să răspundă sarcinilor pe care viața Însăși le ridică în fața cinematografiei naționale. Este un potențial creator care se cere mai atent pus în valoare — inclusiv în ce privește consultarea, antrenarea efectivă și consecventă a regizorilor, la elaborarea planurilor de producție, la conducerea activității cinematografice. Combaterea fenomenelor de birocratizare, sporirea încrederii față de regizori, ca autori ai operei de artă cinematografică, sînt — a remarcat vorbitorul — condiții de care C.N.C. trebuie să țină seama pentru a instaura un climat cu adevărat adecvat exigențelor actuale.Mi se pare că nu s-a insistat suficient asupra unui fapt esențial — a spus actorul AMZA PELLEA. Dez- voltarea sinuoasă a cinematografiei noastre cred că este datorată în primul rind unei lipse de perspectivă. Această lipsă de planificare pune pe creatori și producția cinematografică într-o stare de improvizație, care nu este propice creației artistului. Sînt cazuri cînd un actor sau un regizor după ce termină un film nu știu ce vor face anul viitor sau dacă vor mai face vreodată film. Vorbesc in numele actorilor, pentru că noi de fapt sîntem fața cinematografici, prin noi publicul ia contact cu ideile, năzuințele și conținutul de idei al unui film, al creatorilor lui. Or, în ceea ce ne privește, problema este mult mai gravă pentru că, dacă un regizor poate să facă un film la 60 de ani, și poate să-I facă chiar mai bine, un actor poate să joace niște roluri numai la o anumită vînstă. Pe urmă va putea să joace alte roluri la altă vîrștă. de alt gen ș.a.m.d.Arătînd că școala interpretativă românească se bucură de renume internațional, că actorii ar putea fi mai bine valorificați de către cinematografie, vorbitorul și-a exprimat convingerea că Uniunea cineaștilor ar putea avea și în această direcție de întreprins măsuri utile. Vreau să subliniez — a continuat actorul Amza Pellea — că planurile de perspectivă, reorganizările preconizate vor trebui să dea ,și actorilor garanția continuității în muncă. Continuitatea în muncă pentru actori este condiția esențială. O absentă de durată de pe platou, pentru un bun actor de film, poate să ducă la înmormîntarea lui definitivă. Nu avem dreptul ca față de fondul actoricesc de care dispunem să ne purtăm cu neglijență.Cred că Uniunea cineaștilor, în care actorii de film să fie primiți ca membri cu drepturi egale, ar rezolva numeroasei'probleme. între' 'acestea, vorbitorul a amintit și faptul că in prezent onorarea colaborărilor actorilor în cinematografie se face pe baza unor tarife învechite.Relevînd, în încheiere, condițiile create de stat pentru dezvoltarea artei și culturii, actorul Amza Pellea și-ă exprimat încrederea că cinematografia română se va dovedi la înălțimea încrederii și talentelor de care dispune.Permitețl-mi — a spus regizorul 
MIRCEA MUREȘAN - “ mat întîi să-mi exprim bucuria de a mi se fi acordat din nou cinstea de a participa la o dezbatere pe problemele cinematografiei într-un for atît de înalt. îmi reamintesc, de altfel, cu bucurie și cu emoție de prima întrunire a comisiei ideologice, care a avut loc acum trei ani, cînd am discutat foarte pe larg problemele cinematografiei și am primit foarte prețioase îndrumări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a arătat că în practica producției de filme s-a făcut simțită lipsa unei conduceri active, a unei viziuni de perspectivă, a producătorului care, adeseori s-a risipit într-un nesfîrșit labirint de mărunțișuri organizatorice impietind asupra valorificării energiilor crea • toare, a talentelor. în aceste condiții, unele sugestii și idei prețioase au rămas nepuse in aplicare din pricina limitelor de viziune și de capacitate organizatorică ale conducerii cinematografiei, fapt care a favorizat o inacceptabilă stagnare. După ce a a- rătat că și fluctuația cadrelor de conducere a avut consecințe negative, regizorul Mircea Mureșan a subliniat că de-a lungul celor 20 de ani de existență, cinematografia noastră a avut totuși realizări care nu pot fi contestate. Cinematografia — a spus el — este un fenomen de cu! tură și de artă și se integrează îa politica culturală a țării și a partidului și, de aceea, cred că negarea globală a cinematografiei ca instituție, ca aport cultural în politica țări), ar fi un act lipsit total de răspundere. Afirm acest lucru pentru că s-a întîmplat — nu mai amintesc in ce condiții — să fie negată global cinematografia noastră, ceea ce a fost jignitor pentru noi. în acest context, vorbitorul a combătut tendințele do denigrare a filmului românesc, lipsa de credit moral față de cineaști caro și-au demonstrat capacitatea s< perspectivele.Ocupîndu-se, în continuare, de posibilitățile sporirii cantitative a producției de filme, fără investiții suplimentare dar printr-o mai bună organizare, printr-o asigurare a materiei prime, îndeosebi a scenariilor, vorbitorul a scos în evidență unele rezerve interne ale producției cinematografice, ale potențialului uman, tehnic și de creație de care dispune.El a criticat faptul că în cadrul instituției de specialitate, al studioului nu s-au organizat dezbateri cu participarea cineaștilor, că sînt scenarii propuse asupra cărora autorii nu primesc timp îndelungat răspunsuri, iar cînd acest lucru se înlîmplă, ele sint vagi, aproximative. A sugerat să se asigure un regim protecționist pentru cinematografia națională, filmele autohtone să beneficieze de un regim fiscal protecționist.în încheiere, vorbitorul a prezentat un amplu tablou al realizărilor cinematografiei noastre, al ecoului său la publicul din țară și străinătate, apelînd - ta cifre și date statistice, ilustrînd și în acest fel perspectivele favorabile ce se deschid filmului național.Realitatea este — a spus regizorul 
GHEORGHE VITANIDIS - că am făcut cu mult mai puțin decît 

puteam. Cinematografiei noastre l-a lipsit, și ti lipsește, un plan temeinic de perspectivă. Au existat diferite planuri de perspectivă, dar fiecare schimbare de conducere a Studioului „București" a provocat perturbații in evoluția firească a filmului național. Trebuie găsită o formă organizatorică stabilă, care să permită ducerea la bun sfîrșit a planurilor noastre, este necesară o concepție clară în domeniul cinematografiei.Sistemul de producție actual al studioului este îngreunat de o seamă de instrucțiuni și de legi interpretate atît de necinematografic, incit te întrebi cum de a fost posibil ca ele să fie aplicate. Regizorul Gh. Vitani- dis a insistat asupra unor neconcor- danțe în sistemul actual de retribuție a cadrelor care lucrează în cinematografie, asupra deficiențelor care persistă în relația dintre studiou și actori. Cred — a spus vorbitorul — că nu numai Uniunea cineaștilor, a cărei utilitate este evidentă, va putea rezolva această chestiune, ci este necesară legalizarea prezenței actorului în procesul de creație al unui film.în privința cointeresării celorlalți membri ai echipei de filmare, există, de asemenea, unele neajunsuri ; noi, regizorii, avem interesul să lucrăm un film foarte repede, dar nu același lucru se întimplă cu membrii echipei, care numai în timpul filmărilor primesc indemnizații speciale. Sînt legi care se bat cap în cap și, firește, nu pot fi stimulative. Această problemă o știe toată lumea, este discutată la toate nivelurile, dar încă nu a fost soluționată. Vorbitorul a dat și alte exemple concrete de situații care stînjenesc munca normală de realizare a unui film, susținînd necesitatea elaborării unei legi a cinematografiei fără de care nimic din ceea ce se discută nu se va putea traduce în viață.Trebuie să stabilim un plan dc principiu al cinematografiei, să conturăm limpede sarcinile, îndeosebi sarcinile politice ale filmului românesc. Avem marea cinste de a trăi într-o țară cu o pleiadă de oameni politici și de stat deosebit de valoroși, avem datoria să transpunem pe peliculă această politică, această concepție, acest umanism comunist. România are prestigiu pe plan mondial tocmai datorită politicii actuale, și dacă nu vom face în primul rînd filme actuale, cu această fundamentală poziție a României în contextul mondial, cinematografia va rămîne la periferia problemelor ideologice și politice din țara noastră.Discutăm aici — a spus regizorul 
SAVEL ȘTIpPțJL _ eficiența cinematografiei românești și eficiență înseamnă, desigur, exploatarea ,1a maximum a tuturor ’ resurselor.' Una din resursele de bază ale acestei creații cinematografice este desigur talentul. Vreau să spun că nu în măsură suficientă a fost exploatat talentul în cinematografia românească. Regizori de foarte mare talent, cu prestigiu internațional, care au realizat filme de mare calitate, au făcut foarte puține filme, foarte rar. Iată, tovarășul Ciulei — este în fața mea, îi dau primul exemplu — dorește foarte mult să facă film, și a dovedit cu „Pădurea spînzuraților" că a făcut un film de ținută, de mare realizare din toate punctele de vedere. Era pentru dinsul examenul de regizor de clasă internațională chiar. De ce nu a mai făcut alt film de a- tunci ? Credeți că nu vrea ? Nu ! Vrea foarte mult, ține să facă, dar acel film pe care să-1 poată realiza deplin convins că-1 exprimă pe el însuși. De ce n-a existat o asemenea conducere la cinematografie care să stimuleze crearea unui asemenea film de către regizorul amintit ?Avem pe maestrul Jean Georgescu, un înaintaș al cinematografiei române, cu care toți ne mindrim. Este pentru noi exemplu a ceea ce Se cheamă vocație și misiune în a- ceastă artă deosebit de grea. A făcut atît de puține filme ! Și e, așa cum a dovedit-o, un realizator de mare talent în filmul de comedie, mai ales inspirat din Caragiale.De ce ? Pentru că situația organizatorică a cinematografiei nu a avut darul să stimuleze îndeajuns producția originală. Eficiență înseamnă să exploatăm la maximum ceea ce a- vem. Materia de bază a creației de filme este talentul de regizor de film, de scenarist de film, de actor de film. Fiecare dintre noi ne-am născut să facem un anume lucru, de un anume fel, de un anume stil, de a- nume marcă, așa cum fiecare pasăre își are cîntul ei propriu. Dar prea des am fost trimiși încoace și încolo de diferite vinturi organizatorice.Un regizor are aptitudini lirice, altul epice, altul este tentat la filme de acțiune. Orice talent specific, propriu, apt, trebuie folosit cît poate să lucreze, să-și dea maximum, din ceea ce are el capacitate, forță. Nu să nu fie solicitat ani de zile, și ani de zile să aștepte, să aștepte pină cînd el însuși se îndoiește dacă mai are de ce intra pe ușa studioului.Deși am avut succese splendide cu filmele pentru copii, cu basmele, de doi ani de zile așteaptă aprobările un scenariu de film-basm. datorat unui regizor apreciat și pe plan internațional, ca Elisabeta Bostan. Nu știm de ce nu se face, cînd avem atîta nevoie pentru copiii noștri și cînd știm că nu numai pe piața internă filmul de acest gen a avut succes. Nu mai spun că sînt cazuri și cazuri. Sînt regizori — unii mai modești, alții mai cunos- cuți. Dar chiar și cei modești au vocația lor, au capacitatea lor de muncă, au mîndria lor, de creatori, și trebuie să-i stimulăm și să-i folosim pentru că, atîta cît avem în mînă niște forțe apte să producă, e păcat să pierdem acest capital, care este în fond averea noastră de bază.Arătînd că încă din institut s-a consacrat comediei cinematografice, considerînd că umorul nostru specific poate conferi virtuți reale filmului, regizorul ggQ gAIZESCU a in£ă' țișat cîteva din dificultățile pe care le au de întimpinat cineaștii, pornind de la o experiență personală, pe care a evocat-o, considerînd-o tipică pentru stilul de muncă al cinematografiei. Am crezut în vocația noastră pentru acest gen, am făcut filme în acest spirit și am considerat că trebuie să atac un erou popular. care timp de ani de zile pentru 
mine si pentru scriitorul Dumitru 

Radu Popescu a constituit o pasiune urmărită cu devoțiune. E vorba de Păcală.Regizorul a arătat apoi că din 1966 a participat mereu la discuții cu diferiți tovarăși din conducerea cinematografiei (care s-a schimbat între timp destul de des) asupra diferitelor propuneri de scenariu a- vîndu-1 ca erou pe „Păcală" ; în final 1 s-a recomandat să facă un film de inspirație contemporană in 1971, iar Păcală... Cind am fost la mine in Oltenia, țăranii nu mă întrebau : „cînd ne dai, tovarășe Sai- zescu, «Craii de curtea veche» pe ecran ci mă întrebau „ce faci cu Păcală ?“ . pentru. că eu am declarat în presă, și am vorbit la televizor și radio despre realizarea lui. Pentru ei este vital acest „Păcală" și nu „Craii de curtea veche" — care, intr-adevăr, este o operă remarcabilă a literaturii românești. în momentul în care se pune problema unei definiri, unui stil personal, trebuie neapărat să avem grijă de elementul uman, pentru a nu irosi aiurea forțele aflate in plină putere de creație.După ce a criticat anomaliile existente în programarea filmelor, în. distribuirea lor, în modul de a concepe coproducțiile și difuzarea filmelor noastre in alte țări, vorbitorul a spus :întotdeauna a avut ecou ideea pătrunderii artei în masă. Există un fenomen care ar trebui să intre în atenția tuturor : faptul că cinematograful și televiziunea, în ultimii ani, au dat buzna la sat și spectatorii din mediul rural sint neavizați și nu suficient de pregătiți în fața acestui fenomen contemporan. Mă gin- desc că, în funcție de aceasta, Asociația cineaștilor, care sper că va deveni Uniunea cineaștilor, ar putea propune înființarea unui institut român de cultură și educație pentru film și televiziune in stare să asigure educația cinematografică a tuturor spectatorilor, al căror număr se măsoară cu milioanele. în momentul de față este în țară o foarte mare rețea de cinecluburi. care pregătesc spectatorul pentru înțelegerea filmului, dar care fac și cineamatorism. Acest cineamatorism trebuie încurajat. Prin el și prin cluburile de cultură cinematografică, prin introducerea filmului ,în învățămîntul de toate gradele am putea pregăti, intr-adevăr, un public nou, în stare să. aprecieze tot ceea ce este demn de a fi pus în valoare.După ce a arătat că reprezintă cea mai tînără generație de regizori de film din țara noastră, regizorul 
RADU GABREA a spus : Trebuie să recunoaștem că filmul românesc, cu toate succesele care au fost a- . mintite aici, este încă foarte mult dator, spectatorilor. Există numeroase probleme contemporane, ale vieții noastre, care nu au apărut și întîr- zie să apară pe ecran. Lipsesc, de pildă, filmele reale care să oglindească transformările și mutațiile din viața satului, filmele care să re- fleote, să spunem, procesul profund al transformării țăranului în muncitor industrial. Subliniind necesitatea inițiativei și a responsabilității regizorilor în realizarea unor astfel de filme, vorbitorul a observat că filmul revoluționar românesc, consacrat aspectelor celor mai semnificative ale realității României socialiste, n-a fost, pină acum in suficientă măsură în vederile producătorului. Planurile tematice au fost, în general, subțiri, nesemnificative și comode. O comoditate — a spus el — izvorînd dintr-o nejustificată teamă de a nu greși. Din această pricină, teme importante nu au fost incluse în planurile de producție, după cum prețioase sugestii ale literaturii noastre actuale, lucrări ale unor scriitori de prestigiu au rămas nevalorificare din punct de vedere cinematografic. S-a întîmplat chiar ca încercării de a aduce pe ecran unele romane contemporane să-i corespundă tendința simplificării, a vidării acestor romane de substanța lor socială, profundă, de conținutul lor principal.Un alt aspect relevat de regizorul Radu Gabrea a fost acela al responsabilității producătorului, care ar trebui să fie implicată pe viitor solidar cu aceea a regizorului de film. Aceasta, paralel cu o grijă mai mare față de asigurarea condițiilor necesare afirmării, stimulării diversității de stiluri, a personalității fiecărui creator, conform principiilor politicii artistice promovate de partidul nostru. însăși structura organizatorică a cinematografiei este implicată aici deoarece în momentul de față ea permite impunerea unui singur gust, a unui punct de vedere subiectiv și adeseori, după cum s-a văzut, schimbător și perisabil.în încheiere vorbitorul s-a referit la necesitatea stabilirii unui sistem serios și profund de promovare a ținerilor în creația filmului, de sprijinire a absolvenților Institutului de cinematografie, un sistem organizat, legiferat, de control al debutului. Noi nu putem debuta ca literați, scriind șl venind cu literatura. Noi trebuie să fim creditați și pentru a fi creditați trebuie să se găsească o formă de creditare a noastră, a debuturilor noastre, care să nu implice riscuri mari financiare și care să poată să permită producătorului să depisteze talentele reale ; se pot realiza în acest scop scurt-metraje, filme în care să se vadă mina și talentul regizorului, dat fiind că asistența de regie, secundariatul — profesii distincte — nu pot dezvălui concludent aptitudinile unui regizor. în sensul acesta pot să spun că am întîlnit, de pildă, sprijinul Uniunii Tineretului Comunist. Noi, tinerii regizori de film, avem un cenaclu care lucrează pe lingă sectorul I U.T.C. iar acest cenaclu, cu sprijinul producătorului, ar putea să devină una din formele de creație ale studioului sau ale formelor organizatorice care se preconizează pentru viitor.Veteran al filmului românesc, re- glzoruî GEGRGESCU 9 relevat, în cuvîntul său, însemnătatea deosebită a întîlnirii cu secretarul general al partidului pentru dezvoltarea cinematografiei naționale. Vorbitorul a ținut să mulțumească — în calitatea sa de decan de vîrstă al regizorilor și în numele tuturor cineaștilor noștri — pentru organizarea a- cestei întîlniri, prilej al unei sincere și constructive dezbateri.
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la întîlnirea cu creatori din domeniul cinematografiei
(Urmare din pag. I)s-a spus aici. Eu aș spune chiar că putem face mai mult.A doua deficiență constă, după părerea mea, în faptul că din_to- talul filmelor pe care le-am realizat, un număr prea mic abordează cu profunzime și curaj problemele contemporane.S-au adus aici multe critici îndreptățite conducerii cinematografiei, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. A reieșit, în cadrul discuțiilor, că există multe deficiențe organizatorice, că în conducerea activității cinematografice se folosesc metode și practici de muncă necorespunzătoare. îmi este greu să înțeleg de ce trebuie acum, în martie 1971, să discutăm despre faptul că în cinematografie nu se obișnuiește să se dezbată pe larg problemele de bază ale activității de creație cu cadrele de specialitate, cu realizatorii filmelor — scenariști, regizori, artiști, operatori și ceilalți care concură la realizarea filmului — cînd aceste metode și practici de muncă devin o constantă a activității partidului și statului nostru în toate sectoarele creației materiale și spirituale ? Poate că la cinematografie — studioul fiind departe de București — nu au ajuns pînă a- cum aceste practici și metode de muncă ale partidului și statului nostru.Toate aceste minusuri au constituit și constituie pînă Ia urmă principala piedică în calea realizării cu succes de către cinematografie a misiunii și rolului important ce îi revine în societatea noastră socialistă.Nu doresc să mă opresc pe larg asupra tuturor problemelor pe care le-ați ridicat aici ; ele vor trebui să facă obiectul unei examinări a- tente, unui program concret de măsuri care să ducă în cel mai scurt timp la îmbunătățirile corespunzătoare. Să nu mai fim din nou în situația de a constata peste 2 sau 3 ani că ceea ce am discutat aici nu s-a materializat în viață ! Consider că din acest punct de vedere au existat lipsuri serioase în conducerea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ; lipsuri au fost și în felul în care tovarășii de la Comitetul Central care se ocupă de a- cest sector au urmărit realizarea sarcinilor.Discuțiile de astăzi, trecerea în revistă atît a rezultatelor bune pe care le avem în cinematografie, cît și a minusurilor, a greșelilor care s-au făcut și se mai fac încă trebuie să ne ajute să tragem concluziile necesare pentru îmbunătățirea cît mai grabnică a activității.în primul rînd, este necesar să luăm măsuri ca într-o perioadă scurtă — aș fixa ca termen anul 1972 — să ajungem la folosirea integrală a capacităților de producție pe care le avem și să producem cel puțin 25 de filme pe an. Desigur, din acest punct de vedere al cantității, această sarcină se poate realiza, pînă la urmă, mai ușor. Trebuie însă să privim producția cinematografică și din punct de vedere calitativ ; să a- vem în vedere ce fel de filme vom produce. Se impune să elaborăm, în cîteva zile, un program corespunzător, care să ne permită să realizăm volumul de filme prevăzut, la un înalt nivel calitativ.Firește, trebuie să pornim, după părerea mea, de la necesitatea de a supune unei selecții riguroase, unui concurs, scenariile ce se vor prezenta.Pun această problemă pentru că am reținut sesizările unor tovarăși care au prezentat la cinematografie scenarii acum 1 an sau 2 ani și n-au primit nici un răspuns. Acesta este un procedeu profund greșit; fie că scenariul este bun sau rău, el trebuie să capete un răspuns. Desigur, este greu de presupus că toate scenariile ce se prezintă trebuie acceptate. Nicăieri în lume nu se întîmplă acest lucru, și nu se va întîmplă, cred, niciodată ! înțeleg, fiecare consideră că scenariul său este cel mai bun — este normal să fie așa, dacă nu ar avea această convingere nu l-ar oferi — dar se impune pînă la urmă o selecție. Din acest punct de vedere, o lipsă a conducerii cinematografiei noastre 

este aceea că nu a promovat un 

concurs serios de scenarii. Din a- ceastă cauză cîteodată scenariile se aleg la întîmplare, pe baza unei lecturi superficiale. Consider că practica de a elabora un plan con- ținînd numărul fix de scenarii cerut de capacitatea de producție este necorespunzător; în felul acesta, de la început se limitează posibilitatea de a face selecție. Desigur, trebuie să stabilim un plan de teme, să știm ce vrem în primul rind — dar să nu limităm numărul de scenarii ! Dacă ne propunem să facem un film despre Bălcescu e bine să se prezinte scenarii mai multe, din care să fie ales cel mai bun. Trebuie deci îmbunătățită comanda scenariilor, modul de solicitare a acestora. în această fază să existe discuții largi cu realizatorii de scenarii — la care să participe cei mai buni scriitori, dramaturgi. Să li se spună clar de la început ce dorim să realizăm, ce vrem să obținem de la filmul respectiv din punct de vedere politic, 'social-artistic și, pe această bază, să asigurăm un număr mare de scenarii, din care să putem alege pe cele ce răspund cel mai bine obiectivelor propuse. Cred că nimeni nu se poate supăra de un asemenea procedeu. Așa procedează, după cîte știu, și producătorii de filme din străinătate ! Ba, așa cum s-a relatat aici, în alte țări se procedează și mai radical. Producătorul își exprimă foarte clar pretențiile și tot ce nu corespunde acestora este înlăturat. Alți scenariști sînt gata să facă ceea ce nu a izbutit colegul lor. La noi e nevoie de doi ani pentru realizarea unui scenariu. Dar, cîteodată scenariile de film trebuie lucrate foarte rapid. Se pot realiza și în cîteva zile scenarii bune, Cînd omul știe ce vrea și are talent. Noi procedăm greșit, după părerea mea, așteptînd luni și ani pînă se definitivează un scenariu. Dacă pentru un film istoric aceasta mai poate fi acceptabil, pentru un film politic de actualitate acest lucru nu mai este de înțeles. Deci trebuie să punem în fața creatorilor de scenarii sarcina de a gîndi și lucra într-un tempo mai modern, de a produce mai multe scenarii, ușurînd cinematografiei posibilitatea de a alege ceea ce este mai bun.Totodată trebuie să ne punem întrebarea : care este menirea filmului în societatea noastră socialistă ? Pentru a înțelege cît mai bine și pentru a defini corespunzător locul cinematografiei în sistemul mijloacelor de educație, de formare a omului nou, trebuie să pornim de la principiile etice și estetice ale socialismului, de la scopurile orînduirii noastre. Societatea noastră socialistă își propune să organizeze asemenea relații între oameni, care să ducă la lichidarea cu desăvîrșire a tarelor trecutului. Sub conducerea partidului, poporul nostru făurește o lume nouă, în centrul căreia stă omul cu nevoile și năzuințele sale, împlinirea aspirațiilor sale multiple, materiale și spirituale. Tocmai a- ceastă cerință se pune în fața cinematografiei românești — de a înțelege bine sensul activității depuse de poporul român, aspirațiile de viitor ale națiunii noastre și de a le reda prin mijloacele artei cinematografice într-o formă cît mai atrăgătoare, mai diversă, dar cu un conținut de idei cît mai bogat și original. în activitatea tumultuoasă a poporului nostru prind viață, se materializează cele mai îndrăznețe vise. Dacă privim harta patriei noastre putem vedea ce minunată forță creatoare reprezintă poporul român, ce minunate creații materiale — care pînă la urmă sînt și creații de artă — realizează el. Sînt bjne cunoscute înclinațiile poporului nostru spre artă, spre frumos.O dată cu baza materială, cu dezvoltarea forțelor de producție ale societății noastre are loc transformarea omului, ridicarea nivelului general de cultură al poporului. Toate acestea ar trebui, într-o formă sau alta, să-și găsească reflectare în arta cinematografică românească. Am avut și am prilejul să discut cu mulți reprezentanți ai vieții politice, economice și cultural-artistice din multa țări ale lumii. Toți sînt impresionați de dinamismul dezvoltării noastre, de ceea ce constată în România, 

de ceea ce „descoperă" — cum spun ei — în patria noastră. Mă întreb : oare asupra creatorilor de artă români aceste realizări nu e- xercită nici o influență, pe ei nu-i emoționează ? Pentru că nu numai arta lor trebuie să-i emoționeze pe oameni, ci și realizările poporului trebuie să-i emoționeze pe ei, să-i miște, să-i determine să se gîndească cum să exprime în creația lor măreția înfăptuirilor celor ce muncesc !Poporul nostru realizează lucruri de admirat — care pot egala orice operă de artă — și care, într-adevăr cer mult talent, multă sensibilitate. Același lucru cerem de la creatorii din domeniul cinematografiei și, în general, de la creatorii de artă.în întreaga noastră activitate pornim de la faptul că socialismul se făurește pe baza celor mai noi cuceriri științifice și culturale; așezăm întreaga noastră construcție— economică și culturală — pe temelia a ceea ce a făurit mai bun omenirea în domeniul cunoașterii. Știți că societatea noastră dispune de multiple mijloace de educare și formare a omului nou și că, în a- cest domeniu, o dată cu dezvoltarea bazei economice, am obținut succese remarcabile. De la un procent de circa 35 la sută analfabeți înainte de război, la generalizarea în- vățămîntului de 10 ani, am parcurs un drum lung. Totuși, nu am văzut în vreun film redat acest drum. De la circa 26 000 de ingineri, tehnicieni și maiștri în 1938, am a- juns astăzi la aproape 400 000 ingineri, tehnicieni, maiștri și economiști -r- ceea ce reprezintă, de asemenea, un drum l.ung. De la modul. în care muncitorii, 'țăranii, intelectualii judecau' problemele acum 20 de ani la modul în care le gîndesc astăzi și le exprimă în consfătuirile de producție este un drum și mai lung. Nu știu care dintre dumneavoastră ați participat la astfel de consfătuiri, la adunările generale ale șalariaților, care au loc acum în întreaga țară. Ați fi putut găsi multe surse de inspirație. Ați fi putut vedea cum la uzinele „23 August" muncitorii— dintre care unii au lucrat și pe timpul lui Malaxa — fiind conducători, maiștri, iau parte activă la conducerea întreprinderii, dezbat problemele la un nivel și cu o competență care nu sînt cu nimic mai prejos decît ale oricărui inginer. Acestea sînt realizări și transformări uriașe pe care rar le întâlnești în lume. Oare toate acestea nu creează destule posibilități de inspirație pentru creatorii de artă cinematografică ? Spun aceasta pentru că uneori aud păreri că la omul de astăzi, preocupat mai mult de problemele producției, cu greu poți găsi lucruri interesante, originale, demne de a face obiectul atenției creatorului de artă. Este adevărat, omul societății noastre se deosebește fundamental de cel din trecut, mentalitatea lui este infinit superioară, ea oferă posibilități infinite de a îmbogăți conținutul artei și mai cu seamă al cinematografiei.Noi privim cinematografia ca un mijloc important de educare și e- levare spirituală a omului, în contextul multiplelor mijloace de ridicare și formare spirituală de care dispune societatea noastră de astăzi. Dar, pentru ca cinematografia să-și îndeplinească acest rol important în societatea noastră socialistă, trebuie să se apropie mai mult de preocupările de astăzi ale poporului, să trăiască viața tumultuoasă a constructorilor socialismului și să o redea în forme diverse, în adevărata ei măreție, Cinematografia trebuie să constituie pentru poporul nostru o adevărată oglindă în care să se exprime sintetic, în formă artistică, rezultatele creației și eforturilor sale — și care totodată să facă cunoscute și peste hotare realizările noastre în construcția socialistă.Orice artist poate fi mare numai în măsura în care înțelege poporul, se identifică cu poporul, își însușește aspirațiile și dorințele poporului și le redă prin arta sa. Atunci, veți fi eu toții buni cineaști, vom avea filme bune, tovarăși !Punem această cerință în fața lucrătorilor din cinematografie, pentru că nici un alt sector de artă nu oferă atâtea posibilități de a 

realiza opere care să se adreseze maselor largi, să poată juca un rol atît de important în educarea maselor, în formarea omului nou. Cinematografia este realmente un mijloc educativ de masă. Este adevărat, ea are un concurent puternic — televiziunea, dar așa cura se procedează în toată lumea, trebuie să ajungem nu la concurență, ci la o colaborare strînsă intre cinematografie și televiziune. Creatorii de filme artistice de lung metraj trebuie să realizeze — așa cum se face în toate marile studiouri — și seriale pentru televiziune.Pentru a obține o schimbare radicală în producția cinematografică trebuie să schimbăm însăși concepția despre cinematografie, atît a cadrelor conducătoare, cît și a tuturor celor ce lucrează în acest sector de creație. Dorim filme cu un adînc conținut ideologic, care să exprime concepția noastră marxist-leninistă despre viață și lume, care să transmită într-o înaltă formă artistică mesajul societății noastre socialiste, să redea preocupările, viața omului nou, să-1 emoționeze pe spectator, să-1 facă să rîdă sau să plîngă, să se bucure sau să se întristeze, să-i răscolească conștiința, sensibilitatea. Numai astfel de filme vor putea fi înțelese și apreciate de masele largi ! Avem nevoie de filme de toate genurile — și istorice, și de actualitate, și so- cial-politice, și comedii, chiar cît mai multe comedii bune. Este nevoie să sprijinim eforturile de construcție a noii orînduiri atît prin filme grave, cu un înalt conținut educativ, cît și priir satiră bune, — mult apreciate de public și care; cîteodată, pot fi mai eficiente decît un film ce seamănă cu un veritabil referat despre felul în care trebuie acționat într-un domeniu sau altul. Trebuie pornit de la preocuparea de a realiza o dozare rațională a tuturor genurilor. Nu putem face numai filme istorice sau numai filme sociale, trebuie să îmbinăm armonios toate genurile. Conducerea cinematografiei trebuie să țină seama de această cerință și să orienteze just producția diferitelor genuri de filme.Așa cum am mai arătat și în alte împrejurări, sîntem în mod hotărît împotriva uniformizării și șablo- nismului în artă, inclusiv în cinematografie. Considerăm că este necesar să fie create filme cît mai diferite ca formă, conținutul de i- dei să fie exprimat cu mijloace artistice cît mai variate și — dacă se poate — desăvîrșite, deși desăvîr- șitul nu se poate atinge nici aici. Să se promoveze mijloacele de expresie și formele artistice pe care regizorii și actorii, toți ceilalți care concură la realizarea filmelor le consideră mai adecvate pentru a obține o creație de valoare. Dar, preocupîndu-ne de această diversitate de exprimare cinematografică, să avem permanent în vedere scopul pentru care creăm, să ne gîndim mereu pentru cine realizăm aceste filme, ce trebuie să comunice ele. De aici trebuie să pornim în conceperea fiecărui film și apoi să abordăm problema mijloacelor cu care realizăm scopul pe care ni-1 propunem. Să facem ca oamenii cărora ne adresăm să ne înțeleagă cît mai bine.în . această privință consider că un rol deosebit de important au scenariștii și regizorii. Ei, în primul rînd, trebuie să aibă multă claritate asupra a ceea ce vor să facă, să caute să redea sensurile profunde ale operelor pe care noi le așteptăm. Este necesară, de a- semenea, o strînsă colaborare între scenariști și regizori, deoarece uneori se întîmplă ca regizorul să schimbe în procesul turnării filmului sensul sau orientarea scenariului.Este necesară o legătură strînsă între scenarist, regizor și producător. Dar, pînă la urmă, ce este acest producător, cine este el ? S-a vorbit aici despre producătorul capitalist, care hotărăște totul. Dis- punînd de mijloace financiare, el își asumă rolul de a finanța filmul și, în această calitate, hotărăște totul, fără avizul nimănui. Singurul aviz îl dă publicul. Desigur, la noi lucrurile se prezintă altfel ; producătorul este partidul și statul socialist. Partidul, în virtutea rolului său de forță condu

cătoare a societății, de exponent al năzuințelor poporului, este chemat să orienteze întreaga activitate de creație — materială și spirituală — și, ca atare, și activitatea cinematografică. De altfel, din acest punct de vedere mi-a făcut impresia că în discuțiile din cadrul întâlnirii noastre de astăzi a fost un acord unanim. Statul socialist acționează, de asemenea, ca exponent al puterii clasei muncitoare, chemat să vegheze la înfăptuirea, atît în domeniul material cît și spiritual, a intereselor clasei muncitoare, ale întregului nostru popor. Problema este, însă, cum să asigurăm ca a- cești producători — partidul și statul — să-și îndeplinească în. condiții cît mai bune funcția. După cîte am reținut din discuțiile purtate aici, în fața cineaștilor din țara noastră, în postura de producător apare directorul general al Centrului național cinematografic, vicepreședintele și președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. De felul cum acest producător direct, să spun așa, căruia i s-a încredințat misiunea de a îndruma, în numele partidului și statului, acest sector de activitate, înțelege și rezolvă problemele, depinde calitatea creației cinematografice. Probabil că și în cinematografie va trebui să aducem unele îmbunătățiri, în sensul de a transforma producătorul direct — organul de conducere de specialitate — într-un for colectiv, iar la activitatea comună a acestuia să participe atît creatorii, cei care realizează filmele, cît și consumatorii — spectatorii, reprezentanții opiniei publică.' L l$î' în cinematografie trebuie să ’asigurăm o mai bună Îmbinare â Opiniei ''Șf experienței' Sfelbr "câre produc valorile spirituale, artistice cu a celor care beneficiază de ele.De asemenea, va trebui să asigurăm o rezolvare corespunzătoare problemei formării de cadre proprii de artiști pentru cinematografie. Să soluționăm rapid această problemă, pentru că și de ea depind calitatea filmelor, nivelul lor artistic, influența pe care filmul o exercită în mase.Personalul tehnic ajutător are, de asemenea, un rol important în crearea filmului. De măiestria operatorului, de rezolvarea problemei sunetului, a luminii — dumneavoastră știți aceasta mult mai bine — depinde foarte mult valoarea operei cinematografice. Este nevoie de aceea să acordăm o mai mare atenție tuturor acelora care contribuie, într-un fel sau altul, la ■ activitatea de creație cinematografică. în cadrul conducerii colective este necesar să participe, deci, toți cei ce lucrează nemijlocit la realizarea filmului, asigurîndu-se o strînsă conlucrare între toți factorii chemați să realizeze din punct de vedere artistic și tehnic filme cu un înalt conținut politic și ideologic.Trebuie să încetățenim și în cinematografie, în mod hotărît, principiile care acționează în toate domeniile de activitate ale societății noastre — principiile conducerii colective. Cinematografia este un sector unde nu pot fi admise hotărîri de unul singur, un fel unic de a gîndi. Părerile pot să difere — și diferă — gusturile se deosebesc ; dacă o să admitem ca în creația cinematografiei să hotărască un 'singur om, pînă la urmă vom ajunge, vrînd-nevrînd, la șa- blonizare, la sărăcirea conținutului și formei filmelor, chiar dacă persoana respectivă va fi animată de cele mai bune intenții. De aceea, crearea unui organ colectiv reprezentativ, care să dezbată orientarea scenariilor și să urmărească realizarea acesteia, reprezintă, după părerea mea, o necesitate primordială pentru îmbunătățirea activității cinematografiei. Pe lîngă organul central de conducere cinematografică pe care îl vom crea trebuie să asigurăm o organizare — prin grupe, comisii sau secții speciale — câre să țină seama de diversitatea genurilor cinematografice și care să asigure o îndrumare și o conducere colectivă în fiecare domeniu. La întîlnirea recentă cu oamenii de cultură m-am referit la necesitatea creării unui organism reprezentativ de îndrumare generală a cinematografiei, ca for de orientare ideologică și politică a activității tuturor ce

lor ce lucrează în cinematografie. Acest for trebuie să contribuie la elaborarea programelor de lungă durată și să exercite funcția de producător colectiv, de conducător delegat al partidului și statului în acest sector de activitate. Vom e- limina în felul acesta drumul lung și greoi al avizărilor de tot felul care, într-adevăr, fac să treacă luni și ani pînă la adoptarea unei hotărîri. Acest organism va trebui să ia hotărîri și să le aplice, fără nici un alt aviz, răspunzînd, desigur, de măsurile luate. Pornind de la a- cest organism trebuie să aducem îmbunătățirile organizatorice necesare în toată structura cinematografică, simplificînd actualul sistem, eliminînd toate verigile intermediare.De altfel, ați putut vedea că și în domeniul conducerii de partid și de stat mergem pe calea eliminării verigilor intermediare, a a- propierii conducerii de unitățile de jos, unde se hotărăște soarta producției. Și în cinematografie este necesar ca între cei ce răspund de îndrumarea generală și cei care realizează filmul să nu mai existe nici o verigă intermediară. Cei care își asumă răspunderea de a conduce și îndruma creația cinematografică să-și asume și răspunderea de a lucra nemijlocit cu colectivele de filmare ! în definitiv dacă vom face 25—30 de filme artistice pe an nu va fi prea greu să se lucreze direct cu 25—30 de colective de creație. Cel care va lucra cu 25—30 de realizatori de film va trebui să meargă în mijlocul lor, să trăiască viața, nu să facă referate și formalități birocratice. Trebuie 'să introducem o conducere operativă, practic nemijlocit legată de. realitatea producției’ — și atunci multe din problemele ce s-au ridicat aici vor fi soluționate de la sine.Cinematografia noastră va trebui să-și propună ca — așa cum am mai spus — pe lîngă realizarea filmelor de sală, să treacă la realizarea serialelor pentru televiziune. Este cu atît mai necesar acest lucru cu cît, după cîte știu, există intenția de a se acționa paralel, de a se desfășura o activitate de producție cinematografică izolată la cele două instituții. Nu dispunem de atâtea forțe ca să ne putem per- . mite să le dispersăm. Trebuie să unim forțele, să folosim mai bine regizorii și artiștii, precum și mijloacele tehnice. Folosind și dezvoltând baza materială, este necesar să abordăm cu mai mult curaj problema serialelor. Să vă spun deschis, eu urmăresc deseori emisiunile de televiziune — am văzut multe seriale, dar nu-mi aduc a- minte să fi văzut vreunul românesc. Oare diferite momente istorice — din trecutul mai îndepărtat sau din lupta pentru eliberare — nu pot face obiectul unor seriale ? „Haiducii" nu trebuie să se limiteze la cele trei filme realizate de cinematografie ; la noi au fost haiduci cu nume celebre, cu personalitate distinctă — și putem prezenta viața lor în seriale. Lupta și activitatea generală a partidului nostru oferă, de asemenea, numeroase subiecte ce ar putea fi tratate în seriale de televiziune. Este necesar să abordăm cu mai mult curaj acest gen, care cred că trebuie inclus în programul ce va fi întocmit în următoarele săptămîni.Aș propune să formăm un colectiv — eventual din cei prezenți aici — care, începînd de mîine, să elaboreze măsurile ce se impun pentru rezolvarea multiplelor probleme ridicate la această întâlnire, atît cu caracter organizatoric, cît și material, de legislație și altele. Aș dori ca la această activitate să participe creatorii de scenarii, regizorii, tehnicienii și actorii, pentru a găsi împreună soluții cit mai bune tuturor problemelor ridicate. După părerea mea, în 3—4 săptămîni s-ar putea prezenta un șir de propuneri și concluzii care să ne ajute în rezolvarea problemelor, Inclusiv în mai buna organizare a cinematografiei. Pornind de la ideea, la care m-am referit, de a asigura o conducere nemijlocită și eliminarea verigilor intermediare, se va putea găsi organizarea cea mai corespunzătoare. Să o găsiți dumneavoastră, cei care lucrați în a- cest domeniu, care cunoașteți cel mai bine situația.

în acest cadru văd și propunerea de a se forma o Uniune a cineaștilor, care mi se pare îndreptățită. Este necesar să vedem însă cum se așează ea în cadrul general care se va crea. Dacă vom făuri un organism obștesc, democratic, de conducere, acesta nu trebuie să aibă un caracter formal. El va trebui să joace un rol important în activitatea de conducere a cinematografiei, în munca de educare a cineaștilor, în ridicarea și împrospătarea cunoștințelor profesionale ale tuturor celor ce lucrează în cinematografie. Se impune, deci, ca el să aibă sarcini precise, un a- numit rol bine stabilit în activitatea generală a cinematografiei românești.Doresc să subliniez cu acest prilej rolul important și răspunderea deosebit de mare pe care o are critica în perfecționarea creației cinematografice din țara noastră. Ziarele, revistele de specialitate, criticii de artă trebuie să a- nalizeze fiecare film cu cea mai înaltă exigență și cea mai profundă principialitate, în lumina concepțiilor noastre despre lume și societate, punînd cu obiectivitate în evidență reușitele, promo- vînd creațiile valoroase și respin- gînd, în același timp, lucrările cu orientare greșită, de prost gust, facile, sărace în idei. Critica trebuie să contribuie la crearea de filme care, prin conținutul și forma lor artistică, prin mesajul lor umanist, să se ridice la înălțimea cerințelor și exigențelor societății socialiste.Nu doresc să mă opresc asupra problemelor de ordin ,mgțe- riai ridicate aici, pe care le consider, în-.<partb; îndreptățite; solicitările justificate trebuie să-și găsească soluționarea în cadrul reglementărilor generale, să constituie un capitol din măsurile ce urmează să se propună pentru viitor.în concluzie vreau să spun că cinematografia românească are rezultate bune, dar poate face mai mult și trebuie s-o tratăm ca atare. Dacă vrem ca cinematografia noastră să fie apreciată, ea trebuie să se impună ; desigur, nu este vorba de o impunere fără conținut, ci de o impunere prin valoarea creației.Doresc să apreciez caracterul deschis al discuțiilor care au avut loc, preocuparea tuturor partici- panților la consfătuire de a găsi mijloacele și căile cele mai potrivite pentru lichidarea neajunsurilor, pentru îmbunătățirea întregii activități în vederea ridicării nivelului general al cinematografiei românești. Această consfătuire demonstrează încă o dată utilitatea dialogului nemijlocit cu toate categoriile de constructori ai socialismului — atît pe tărîmul producției materiale cît și al vieții spirituale. Vreau să-mi exprim convingerea că vom asista la o schimbare în bine, rapidă, a situației de la cinematografie. Dorim ca această reuniune să marcheze un moment important, să aibă drept urmare o afirmare mai puternică a filmului românesc pe plan național și internațional.Este necesar să dezvoltăm o strînsă colaborare cu studiourile cinematografice din țările socialiste și din celelalte state, să realizăm și coproducții pe baza principiilor pe care așezăm relațiile noastre externe generale, relații între parteneri egali în drepturi, în care fiecare aduce contribuția sa, priceperea sa.Să facem totul pentru a da poporului nostru filmele pe care le așteaptă și le merită. Avem forțe în stare să creeze astfel de filme ; ținînd seama de realizările de pînă acum, cît și de felul în care au fost dezbătute problemele aici, consider că sîntem îndreptățiți să facem această apreciere. îmi exprim convingerea că toți cei care lucrează în acest domeniu de activitate vor depune eforturi neslăbite pentru îndeplinirea marilor sarcini pe care partidul le pune în fața cinematografiei românești, aducîndu-și contribuția la dezvoltarea ascendentă a patriei noastre, la făurirea comunismului în România. (A- plauze puternice).Vă urez dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din cinematografie, noi succese în activitatea viitoare, realizarea unor opere cît mai valoroase, multă sănătate și fericire 1 
(Aplauze puternice, prelungite).
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INDUSTRIA A DEVENIT RAMURĂ CONDUCĂTOARE IN ECONOMIA JUDEȚULUI

___ -
• Cu aproape 75 LA SUTA a crescut volumul investițiilor 

fața de anii 1961-1965

• iomaî sporul de producție industrială realizat in anii 

cincinalului este echivalent cu de 3 OW întreaga 

producție a județului din anul 1950
Dinamica creșterii investițiilor

Verticale ale industriei și urbanisticii la Miercurea Ciuc

v; > 4 z , *

B

PESTE 1 MILIARD 500 MILIOANE LEI
s-au investit in cincinal pentru dezvoltarea industrială a județului.
Această sumă este echivalentă cu totalul investițiilor intre anii 1961-1965

centre industriale în dezvoltare
BĂLAN ODORHEIUL SECUIESC

gw
j

agricultura
INVESTIT!! 334 MILIOANE LE!

MECANIZARE
1965 1970

Tractoare fizice 934
© Pe ogoarele județului lucrează 275 com

bine de cereale, 620 mașini și combine de plantat 

și recoltat cartofi.

® Dezvoltarea combinatului minier 
de la o capacitate de producție de 
1 200 000 t/an la 1 500 000 t/an 
minereu cuprifer.

LUETA
© Dezvoltarea întreprinderii mi

niere ia o capacitate de 123 000 t/an 
minereu de fier.

MIERCUREA C!UC
© Filatura de lînă pieptănată cu o 

capacitate finală de 3 100 t/an fire.
© Fabrica de pîine.

© Filatura de bumbac. Capacita
tea : 4 155 t/an fire.

GHEORGHIEN!
® Fabrica de mobilă. Capacitatea : 

22 000 garnituri de mobilă pe an.
© Țesătoria de articole tehnice și 

stofă de mobilă. Capacitatea finală : 
7,3 milioane mp țesături și 2 milioane 
mp stofă de mobilă pe an.

CRISTURU SECUIESC
© Dezvoltarea și modernizarea to

pitoriei, cu o capacitate de 300 t/an 
fibre.

CHIMIZARE

® La peste 22 milioane kg a ajuns cantitatea de 
îngrășăminte aplicate pe ogoare în anul 1970.

CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE
• § ferme de îngrășat animale la : Porumbenii 

Mari, Merești, Tomești, Sînsimion, Cetățuia.

SPECIALIȘTI
® în prezent peste 250 de specialiști cu 

studii superioare lucrează în unitățile socialiste din 

agricultura județului.

© Nivelul producției globale atins în 1970 a fost 
cu 38,6 la sută mai mare față de cel din 1965.

OBIECTIVE NOI
® Fabrica de tricotaje din MIERCUREA CIUC (ca

pacitatea finală : 2,5 MILIOANE tricotaje/an).
® Fabrica de ață din ODORHEIOL SECUIESC, (ca

pacitatea : 2 000 ione/an).
© 3 noi linii de Notație la Combinatul minier 

BĂLAN (capacitatea : 600 000 tone/an).
® Secția alcool etilic din SÎNSIMION (capacita

tea : 450 vagoane/anj.
© Reprofilarea și sistematizarea turnătoriei de la 

Uzina de fier VLĂHiȚA (capacitatea : 1 200 tone/an).

li

Ritmuri industriale ’70 : Fabrica de afă din Odorheiui Secuiesc
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PUTERNICE ÎNNOIRI ÎN VIA ȚA DE FIECARE ZI

ÎN ANII CINCINALULUI, NUMĂRUL SALARIAȚILOR

59 700 74 242
A CRESCUT______

1965 1970

• 47,8 la sută din totalul salariaților lu

crează în industrie, ceea ce reprezintă un spor de 
aproape 16 la sută față de 1965.

© Din cele 3500 de cadre cu studii supe

rioare existente în județ, cadrele tehnice și econo
mice dețin o pondere de aproape 35 la sută.

SATUL PE TREPTELE 
CIVILIZAȚIEI

• în 1970 erau electrificate 82 la sută din localitățile rurale. De 
la 145 de sate în 1965, la 193 în 1970.

• în ultimii doi ani au fost sistematizate 11 centre de comună 
și au început lucrările de sistematizare în alte patru. Sînt în curs 
de întocmire planurile de sistematizare pentru încă 31 centre co
munale.

• Numai în anul 1970, prin rețeaua comercială cooperatistă au 
fost desfăcute mărfuri în valoare de 559 milioane lei.

• în prezent nu există comună din județ care să nu aibă măcar 
o școală.

• Față de 1938, cînd în satele din actualul județ Harghita existau 
doar 536 cadre didactice, în prezent se află aproape 2 000 de pro
fesori, învățători și educatoare.

• în mediul rural lucrează aproape 500 de cadre medicale cu 
studii superioare și medii.

• Din cele 59 de biblioteci ale județului, dispunînd de 708 000 
volume, 49 sînt amplasate în mediul rural. Totodată, funcționează 
49 de cămine culturale, găzduind activitatea unor prestigioase for
mații artistice de amatori (județul numără peste 10 000 de artiști 
amatori), dintre care amintim corul din Ditrău, sărbătorit recent cu 
prilejul centenarului său.

• Și-au deschis porțile 4 universități populare în comunele Joseni, 
Sînmartin, Sîndominic și Ditrău.

între 1966-1970 au fost construite din fondurile 

statului 4669 apartamente, cu o suprafața 

locuibila de aproape 117 000 mp.

Populația a construit 4838 case noi, cu o 

suprafață locuibilă de aproximativ 180 000 mp.

© Fondurile alocate din bugetul statului pentru 
învățămînt s-au ridicat în 1970 la 114,8 MILIOANE, 
cu 34,3 milioane mai mult decît în 1965.

® Din cei 50 000 de elevi ai școlilor generale și 
liceelor, peste 37 000 studiază în limba maghiară.

© Pentru liceele din Topliia și Miercurea Ciuc 
s-au construit clădiri noi cu cîte 20 de săli de clasă.

© S-a construit școala profesională minieră din 
Bălan și se află în construcție internatul școlar pro
fesional din Gheorghieni cu 200 locuri.

• învățămîntul profesional și tehnic cuprinde, 
în prezent, aproape 4 500 elevi. Se pregătesc munci
tori calificați în 30 de meserii și specialități.

® în 1970 numărul cadrelor didactice a fost de 
3 080. Aproape 500 de profesori și învățători mai 
mulți decît în perioada anterioară.

1965 1970

la 067 locuitori la 848 locuitori

un medic un medic
© în ultimii cinci ani s-a dublat numărul cadre

lor medicale, ajungînd ia peste 1 300.
@ Recent, la Miercurea Ciuc a început construc

ția unui nou spital, cu 658 paturi, care se adaugă la 
cele 10 spitale existente în județ.

DESFACERI ■■■■■■■■ 
DE MĂRFURI

TURISM SPORT
NOI CONSTRUCȚII :

BUGETDEFAMILIE

Valoarea mărfurilor vîndute popu

lației :

1965: 1031242000 lei
1970: 1489000000 lei
• în medie, în anul 1970, o desfa

cere de peste 5 000 lei pe locuitor.

© Vînzările au sporit de :

— 4,6 ori la frigidere

— 3 ori ,a televizoare

— 2 ori la mașini de spălat

— 2 or*,a autoturisme.

© Patinoarul acoperit de la Miercu

rea Ciuc. împreună cu complexul tu

ristic în construcție (hotel cu 200 

locuri, restaurant, braserie), această 

bază sportivă va constitui un impor

tant centru de atracție.

© Un hotel turistic cu 150 de locuri 

și restaurant la Băile Tușnad.

© Camping cu 200 locuri la Tușnad.

SE AFLĂ ÎN CONSTRUCȚIE :

© Hotel turistic cu 150 locuri și 

unități de alimentație publică la Odor- 

heiul Secuiesc.

© Hotel turistic cu o capacitate de 

200 locuri la Miercurea Ciuc.

3 micromonografii din 
viața a 300000 de oameni
Cum se răsfrînge dezvoltarea economică a județului în bugetul de 
familie ? Pentru a căpăta răspuns, am făcut un sondaj în viața a 
trei familii din trei zone diferite ale județului.

. 1. Familia FILE DEMETER (45 de ani, muncitor lăcătuș la între
prinderea „Tehnoutilaj") din Odorheiul Secuiesc.

• în urma majorării salariului capului familiei și a încadrării în 
muncă a trei copii File Eva (22 de ani), File Maria (19 ani) și File 
Margit (absolventă a școlii profesionale), venitul lunar net al familiei 
— în 1970 față de 1965 — a crescut cu 3 400 lei.

® Pînă nu de mult, această familie a locuit într-o casă modestă, 
compusă dintr-o cameră și bucătărie. S-a mutat într-un apartament 
nou, modern, construit din fondurile de stat. Achiziții : mobilă nouă, 
televizor, mașină de spălat și alte obiecte de uz casnic în valoare 
de 20 000 lei.

2. Familia NICOLAE ȚĂRAN din Gălăutaș : zece copii născuți 
între 1930—1954, într-o casă aflată la 9—10 km de centrul comunei.

• în prezent 6 copii sînt salariați (muncitori de înaltă calificare).

• Venitul total al familiei a crescut în cincinal cu 7 000 lei pe 
lună.

• Trei copii și-au întemeiat cămine proprii în centrul comunei, 
valoarea caselor construite de ei ridicîndu-se la suma de 120 000 
lei. Alți trei, necăsătoriți, mai locuiesc deocamdată în casa părin
tească, dar au economisii bani pentru construirea de case în vatra 
satului.

3. ~ Familia ALBERT ISTVAN (52 ani, membru în C.A.P. „Viața 
Nouă", Dănești). împreună cu soția, și ea cooperatoare, Albert în
treține, din veniturile realizate, doi copii și doi părinți.

• în ultimii cinci ani și-au construit o casă în valoare de 60 000 
lei. Totodată, pentru a-și întemeia căminul, fiul cel mare a fost 
sprijinit cu 20 000 lei.

In capitala județului, cartierul „Tudor Vladimirescu" oferă nu numai confort modern noilor locatari dar și imaginea unei arhitecturi inedite, inspirată din maniera tradițională de a construi in acest col) de țară
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O AUTENTICA
Șl NECESARA

INIȚIA TIV A SOCIALA
Prof.

PAVEL
univ. dr.

APOSTOL
Institutului centralprorector al

de perfecționare a personalului 
didactic

gătirea tehnologică generalii, cunoașterea principiilor de bază ale tehnologiei și mai ales pregătirea în știința conducerii (în tehnologie socială) devin o componentă de nelipsit'a culturii generale și a calificării superioare în orice profesiune.Complexul de măsuri supuse de partid dezbaterii publice reflectă exigențele sporite ale societății noastre socialiste, o adevărată mutație în conștiința răspunderilor asumate prin proiectul comunist al propășirii României. Mai mult, efortul de realizare a reciclării pe ansamblul populației active dovedește arnploa-
CERINȚA OBIECTIVA A RECICLĂRII

în acord cu principiul experimentării prealabile a acțiunilor educaționale, mai mulți experți consideră de dorit ca metodologia pedagogică a procesului de perfecționare să fie verificată in practică înainte de a o aplica pe ansamblul sistemului. Institutul central de perfecționare a personalului didactic, ca instituție de învăță- mînt superior postuniversitar, specializată în acțiuni de acest fel, ar putea constitui un asemenea centru metodologic de experimentare și testare.Esențialul în succesul unei asemenea acțiuni educaționale este verificarea obiectivă a rezultatelor obținute. Or, perfecționarea nu urmărește sporirea cunoștințelor ca scop in sine, ci are o finalitate practică : să dezvolte CAPACITATEA DE A FOLOSI CU MAXIMA EFICIENTA CUNOȘTINȚELE. în acest scop, îmi permit să propun : în primul rînd. programele de studiu să cuprindă o inițiere în metodologia și tehnologia acțiunii sociale eficiente, ținînd seama nu numai de criterii de rentabilitate economică, operativitate tehnică, ci și de SEMNIFICAȚIA și CONSECINȚELE UMANE ale activităților colective duale.în rînd,

Recenta hotărire a C.C. al P.C.R. cu priviră la perfecționarea pregătirii cadrelor in problemele de conducere a activității economice și sociale, precum și proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților reprezintă o autentică inițiativă și inovație socială. Prin e- laborarea liniilor directoare ale unui sistem național de perfecționare a pregătirii cadrelor la toate nivelurile. Partidul Comunist Român și tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, aduc o contribuție esențială la folosirea cit mai deplină a achizițiilor științei, tehnologiei, culturii contemporane pentru progresul societății noastre și afirmarea liberă a individualităților.Inițiativa acestor măsuri are la bază, așa cum s-a mai subliniat, o cerință obiectivă a vieții sociale actuale. Condițiile de activitate și de viață ale omenirii s-au schimbat radical în urma celor două procese revoluționare contemporane : revoluția și construcția socialistă. pe de o parte, expansiunea revoluției științifice tehnologice, pe de alta. Totul se află în transformare accelerată ; tehnologia cea mai a- vansată, cea electronică, poate amplifica energiile, perfecționa performanțele fizice și intelectuale, spori ritmurile de activitate, pînă acum, în proporție de 1 la 200 000. Accelerarea dezvoltării se îmbină cu o accentuată creștere a complexității raporturilor și structurilor sociale. într-un deceniu au loc mutații în condițiile noastre de existență care, în trecut, necesitau secole întregi. De aceea, în a- ceastă eră a ciberneticii (electronicii, informaticii), orice acțiune eficientă și orice comunitate care vrea să supraviețuiască și să se afirme trebuie să învețe folosirea cit mai deplină a achizițiilor științei și tehnicii, aîe culturii.Mutațiile structurale în viața omului contemporan au creat probleme sociale și umane cu totul noi, inedite, pentru rezolvarea cărora nu mai ajung nici bunul simț, nici experiența din trecut. „Bunul simț" rezolvă problemele prin „încercări și erori", tatonînd, la voia întîmplării și vreme îndelungată, în căutarea unei rezolvări satisfăcătoare, după cum și „experiența din trecut" devine inutilizabilă dacă vrem să soluționăm efectiv o problemă nouă, într-o situație nouă, cu metode noi. în acest caz, de cele mai multe ori trebuie aleasă re- •zolvarea optimă, iar aplicarea ei cere inițiativă și spirit novator. în aceste condiții, pregătirea generală $t'> profesională (calificarea)- dbbîndită'- eu ani sau decenii în urmă suferă o uzură morală, se învechește, devine deseori inoperantă.Cum se știe, unii experți în știința conducerii, printre care și profesorul Y. Dror, enunță ca o „lege" a civilizației industriale și post-industria- le : — n-yle și pericolele problemelor tind să " ‘ce, cunoștința și forța de muncă calificată care să se ocupe de aceste probleme tind să crească în proporții aritmetice". La prima vedere, s-ar părea că au dreptate. Dar numai atunci. Căci la un examen mai atent reiese că această constatare a unei stări de fapt, departe de a fi o „lege" a dezvoltării sociale, exprimă doar carența cronică a educației actuale. Soiuția de principiu este de multă vreme cunoscută : crearea unui învățămînt flexibil, în stare să se acomodeze continuu transformărilor sociale rapide, cuprinzind întreaga perioadă de pregătire șî activitate a individului. Toate țările avansate dispun de forme extrem de variate de învățămînt sau instruire post-școlară prin care se asigură împrospătarea, îmbogățirea neîntreruptă a pregătirii de specialitate,completarea calificării prin însușirea unei noi profesii ș.a.m.d. în situația complicării problemelor și a accelerării desfășurării evenimentelor, pre-

„în timp ce dificultăți-crească în proporții geometri-

rea resurselor de competență, eficacitate și operativitate pe care dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste le stimulează, le declanșează, le activează.Conceptul de „societate socialistă multilateral dezvoltată" a fost elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru a desemna o fază superioară a socialismului, in care potențialită- țile proprii noului sistem social urmează a fi explorate și puse in valoare. Recentele hotărîri privind perfecționarea pregătirii și a calificării echivalează cu un program realist de stimulare, dezvoltare și potențare a resurselor intelectuale, și in general spirituale, ale poporului nostru.Originalitatea măsurilor preconizate constă, după părerea mea, în obligativitatea și în universalitatea instruirii continue, aplicarea, fără vreo excepție, pe scara întregii populații active a perfecționării permanente, în forme periodice de activitate organizată. Cadrul legislativ propus constituie o adevărată strategie de valorificare a competențelor reale, a capacităților și inteligențelor. Realizarea acestei strategii necesită, părerea mea, o analiză a posibilităților de a o lăturînd, prin măsuri executarea formală a urmărite. Este vorba de
după operațională înfăptui, în- preventiv^e,., obiectivelor o analiză, im spiritul și cu metodele' științei conducerii, a metodologiei de efectuare a acestui grandios program, semna- lînd, printr-o explorare a căilor posibile, momentele și punctele critice ale acestei strategii.. Experiența în* vățămîntului actual arată, fără echivoc. necesitatea cercetării prospective și operaționale competente din punct de vedere pedagogic pentru fundamentarea științifică a conducerii oricărei acțiuni educaționale. 0- biectivele urmărite prin complexul de măsuri hotărîte de plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie ne obligă la elaborarea prealabilă a unei metodologii pedagogice clare și competente de perfecționare a pregătirii cadrelor și a oamenilor muncii. Aceasta constituie condiția necesară a eficienței acțiunii educaționale inițiate. Activitatea de instruire, calificare, formare și, mai ales, de perfecționare a pregătirii a devenit în societatea modernă o profesiune specializată, avind o metodologie bazată pe experimentare științifică. Cunoașterea metodologiei acțiunii educaționale, îndeosebi a didacticii moderne, reprezintă o condiție sine qua non pentru succesul perfecționării cadrelor și salariaților. Ministerul Invățămîn- tului, împreună cu secția de resort a Academiei de științe sociale și politice, ar trebui să elaboreze și să publice, în cel mai scurt timp posibil, o documentare de bază în această problemă.

z

tȘl

al doilea propun ca programarea activităților de perfecționare să se facă în spiritul democrației noastre socialiste, pe baza consultării conștiincioase a maselor de salariați și cadre, ce urmează să-și desfășoare activitatea în formele de perfecționare a pregătirii ori de reciclare. Altfel, dacă această programare se face din birou, prin procedee administrative, se pot ivi efecte secundare nedorite : supraîncărcarea, irosirea irațională a timpului liber, absolut necesar pentru refacerea forței de muncă ș.a.m.d.în al treilea rind, dar nu în ultima instanță, se cer luate măsuri din timp pentru înlocuirea procedeelor tradiționale de verificare a cunoștințelor (examene, colocvii etc.), care cel mult permit să evaluăm operativitatea memoriei, prin procedee de verificare a capacității de a folosi cunoștințele noi in activitatea profesională („studii de caz", întocmirea de rapoarte individuale și de grup, elaborarea unor proiecte de acțiuni și măsuri, metoda rolurilor, antrenamente etc.). Mai ales în această privință ni se pare justificată încredințarea acestei probleme unui colectiv de experți in educație.Asigurarea eficienței .sistemului de, perfecționare a cadrelor și salariaților, la toate nivelurile, investește plâ-Ș nucile Șl proiectele cu valoare operațională, prin care prezentul deschide un cîmp larg de posibilități viitoare, menite să pună în valoare e- nergiile intelectuale și capacitățile cerute de dezvoltarea multilaterală a societății socialiste.

sau indivi- semiprepara- de bucătărie

semipre- care le total sau de efor- u-

• Mihai Viteazul : PATRIA — 10; 
16; 20.
• începutul : CENTRAL — S,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Mexic *70: FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,20; 16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica; LUCEAFĂRUL — 8,45: 11,15; 
13,45; 16,15; 18.45; 21,15, BUCU
REȘTI -T 8: 10; 12,15; 14,30; 16,45: 
19; 21 15.
• Romeo si Julieta: SALA PALA
TULUI — 16,30 (seria de bilete
— 3621). CAPITOL — 8,45; 11,45; 
14,45; 18; 21,1 FAVORIT — 10. 13; 
16,30; 19,30.
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,45; 16;

; 21, MELODIA — 8,30; 11; 
; 16; 18,30; 21, GLORIA — 

12: 14,30; 17; 19,30.
• B. D. întră în acțiune : LU
MINA ~ 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MUNCA — 15,30; 18: 20,15.
• Cînteceie mării: VOLGA —9,30;
11,30; 13,30; 15,30 18: 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.15, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 17,45: 20.

• Cauze drepte — 14,15; Amba
sador Satchmo — 16.30; 18,45;
Porțile de aur — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).

• Fablîo magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—17,30 în continuare.
• Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 19,30; 21.
• Incineratorul: VIITORUL 
16; 18; 20.
• Tripla verificare : LIRA
15,30; 18; 20,15, ARTA — 9,30—
15.30 în continuare; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 
20,45, TOMIS — 9; 11,15: 
18,15; 20,30, FLAMURA - 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Un Italian în America : GRI- 
VITA — 9,30; 11,30; 13,30; 16 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13.30 
16; 18,15; 20,30.
• Strada lăturalnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,13.
• îngerii negri : DACIA — 8,30—
20.30 in continuare, MIORIȚA — 
10; 13; 16; 19.
• Cinci pentru Infern : BUCEGI
— 16; 18,15; 20.30; GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30.
•Genoveva de Brabant : UNIREA
— 14.45; 16,30: 18.30; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30;
20.30.
• Ultimul samurai: FLOREASCA
— 15,30; ................
• Crimă
— 15; 19.
• Pomul
— 15,30; 18; 20,15.
• Ora scorpionului: VITAN 
15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : RAHOVA 
15,30; 18; 20,30.
• Soarele alb a) pustiului: PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• Călugărița din Monza : FEREN
TARI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Bătălia, pentru Alger: PACEA
— 15,30: 18: 20,15.
• Sub semnul lui Monte . Cristo : )

| CRÎNGAȘI — 16; 18; 20/ |
i • Patricia șl muzica : COSMOS ț 
’ — 15,30; 18; 20,15. I

• King Kong evadează : LARO-
I MET — 15,30; 17,30; 19,30.

18; 20,30.
și pedeapsă : MOȘILOR

de Crăciun : FLACĂRA

Gospodinele"
din alimentația publică

penumai

FAPTUL

DIVERS

I
I

f

I

Alimentația publică a devenit un prețios aliat al gospodinelor, în strădania lor cotidiană de a-și găsi timp pentru cit mai multe treburi legate de confortul și bunăstarea familiei și căminului. Numeroase laboratoare înzestrate cu mijloace tehnice, care mica bucătărie casnică le poate avea. își asumă totmulte dintre măruntele și nenumăratele operațiuni ale procesului de preparare a mîncărurilor. La unitățile „Gospodina" și la raioanele cu acest profil, din magazinele alimentare, cumpărătoarele găsesc preparate și parate scutesc, parțial, tul alcătuirii nui meniu.Pașii făcuți sînt însă prea timizi. Progresele obținute sînt încă inferioare cerințelor și chiar posibilităților. Iată de ce, invitația de a vizita o expoziție de preparate Și te și cofetărie-patiserie ne-a trezit interesul. Este vorba de o expoziție organizată de Ministerul Comerțului Interior la restaurantul „Mediaș" din Capitală, la care participă întreprinderi și organizații comerciale din București și din 12 județe. Exponatele nu sînt unicate, ci preparate și semipreparate cunoscute de publicul cumpărător din localitățile și județele respective, precum și unele noi. a căror lansare se pregătește. Intenția organizatorilor este lăudabilă : extinderea producției vinzării, mai cu seamă a ace- preparate culinare pentru care există materie primă ficientă — pește oceanic, carne ovine și de pasăre, legume, ouă Totodată, adunînd la un loc și nind față în față produsele laboratoarelor din diferite zone ale țării, se urmărește un schimb de intre maiștrii bucătari, care la diversificarea ofertei. De la deschiderea expoziției au vitați vicepreședinții de resort consiliilor populare județene, precum și directorii direcțiilor comerciale județene.După -, parerejț • poașțră, gxp^ția ‘ întrunește toate condițiile pentru ca de la intenții (lăudabile) să se ajungă la fapte. Sînt expuse aproape 600 de preparate și semipreparate — 180 din pește. 145 din ouă, 250 sortimente tradiționale din carne și 25 de produse și semipreparate de cofetărie- patiserie. Dintre acestea, 172 sînt sor-

însemnări

unei

de

în cercul 
propriei 
fapteNu de mult, pe strada Brăilei din Galați a fost săvirșit un accident de circulație. în timp ce trecea reglementar pe marcajul pentru pietoni. Vasilică Fieraru a fost lovit de un autoturism care... și-a continuat drumul mai departe ! La scurt timp, victima a fost internată în spital. Cine săvîrșise accidentul ? Firul cercetărilor s-a oprit la... garajul lui Grigore Bîrsan, medic ortopedist la Policlinica nr. 1 din localitate ! Autoturismul său prezenta urmele evidente ale tam- ponării : semnalizatorul din partea stingă spart, iar capota, port-bagajul și aripa ondulate. Conducătorul autoturismului nu părăsise numai locul accidentului, ci abdicase și de la datoria de a acorda victimei ajutorul necesar. Acum se va convinge și dumnealui că, în astfel de cazuri, cine fuge n-ajunge departe.

timente noi. Făcînd ocolul expoziției, constați că sint serioase disponibilități, atît de materie primă, cît și de măiestrie profesională, care ar putea fi exploatate in folosul îmbogățirii considerabile a ofertei unităților „Gospodina", de la supe și ciorbe, gustări de tot felul, pînă la desert, în gama aperitivelor din pește și ouă, de pildă, specialiștii în arta culinară fac o adevărată demonstrație de prelucrare a alimentelor, de prezentare a produselor în recipiente din material plastic de diferite capacități, și la prețuri foarte convenabile. Interesantă ni s-a părut și formula pe care o oferă unitatea „Gospodina" din str. A- cademiei pentru supe și ciorbe : ea pune la dispoziția rilor care cele nui unei miel, de pește sau cu perișoare, unei supe cu rasol. Doar să le pui pregătirea felu- doi, posibilitățile sint diverse,

a

pe marginea

expoziții

preparate

și semipreparate culinare

cumpărăto- recipiente în se găsesc necesare u- borș rusesc, ciorbe de

aude etc. pu-
rețete să ducă aceea, fost in- ai

la fiert ! Pentru luiîn funcție de timpul de care dispună gospodina. Există semipreparate, gata pentru a fi puse în cratiță sau la cuptor, cum sînt cele expuse de T.A.P.L. Bacău.Trusturile de alimentație publică din țară, prezente la expoziție, demonstrează că bucătăria tradițională ar putea juca un rol de seamă în alcătuirea unor meniuri lesne de pregătit și foarte gustoase, contribuind și ele la diversificarea ofertei unităților și raioanelor de tip „Gospodina". De al 
la puscomerciale din țară, care au standuri In expoziție, să înființeze fiecare cita 
o unitate reprezentativă in Capitală, urmînd să Ii se pună la dispoziție spații, fie în unitățile „Gospodina", fie în magazinele alimentare. Evident. aceasta va spori diversitatea de preparate și semipreparate de acest tip. oferind gospodinelor numeroase posibilități de a pregăti .meniu variat și gustos.S-a afirmat că expoziția un caracter festiv și lesnecă scopul ei e pur practic. Dorim să fie așa. Și gospodinele, fără îndoială, vor aprecia acest lucru.

primarul generalaltminteri,municipiului București, prezent deschidereaîntreprinderilor și organizațiilorexpoziției, a pre

Scump 
la tărîte »

Luna trecută, cooperativa a- 
gricolă de producție Ionel (Ti
miș! a primit 22 tone de porumb 
de sămință de la. baza de recep
ție Cărp'miș. Întreaga cantitate 
de porumb a fost urcată în po
dul unei clădiri. încă de la în
ceput, unii cooperatori au fost 
de părere ca porumbul respectiv 
să. mai fie din cind în cînd lo
pătat- Constantin Mușuroi, pre
ședintele coooperativei. agricole, 
susținînd însă că in felul acesta 
s-ar irosi prea multe zile-muncă, 
a încuiat, frumușel podul. Acum 
cîteva zile, cînd lacătul a fost 
descuiat, s-a constatat că, din 
cauza... scumpirii la tărițe, se 
pierduse făina, căci porumbul 
era alterat. Cine va plăti oare 
această pagubă ?

rapid unnu are trecător.
Rodica ȘERSAN

Săptămina viitoare pe ecrane „L O K I S“
Producție a studiourilor 
poloneze, după Prosper 
Merimee. Scenariul și 
regia: Janusz Majewski. 
Cu: Edmund Fetting, 
Jozef Duriasz, Gustaw 

Lutkiewicz, Malgorzaia 

Braunek.
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Cînd 
programați 
dușul?încă de astă toamnă, administrația blocurilor din Rm. Vilcea a stabilit un program riguros de furnizare a apei calde pentru locuințele situate în partea de nord a orașului. A stabilit programul și... s-a spălat pe mîini ! Rezultatul : locatarii nu „beneficiază" de el decît în zilele de scadență 

a cotelor de plată, cînd casierii adminstrației ajung chiar mai sus de... acoperișul blocurilor ! Un duș rece i-ar aduce, credem, la realitate. Cine-1 pune în funcțiune ? Pentru că, de apa necesară, după cum se vede, au avut grijă cei vi novați !
" M* < <
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Cum intri în clădirea O.N.T.-ului din Magheru 7, drept, dar foarte drept in față și pe același culoar este nici mai mult, nici mai puțin decît biroul tovarășului Ioanițescu, director administrativ. Am bătut de două ori in ușă, am intrat o dată si am zis cu jumătate de gură :— De la etajul 3 al a- cestei clădiri a dispărut o ușă. Era metalică. Ușa era metalică și in afară de asta sînt informat că dv. ați scos-o din balamale. Nu vă cer, nu am căderea să vă cer s-o puneți la loc. Vreau numai s-o văd. Vreau să văd cum arată o ușă scoasă din balamale ori țițini dacă vreți. Oameni scosi din balamale am văzut. Vreau să văd și o ușă.— V-o arăt numai cu aprobare... Și tovarășul Ioanițescu, zicînd acestea, era cît p-aci să-mi trin- tească ușa în nas. Dar nu pe cea scoasă din țițîni. Nu cea metalică. Alta.Ce ușă să fie asta de nu poate fi văzută decit cu aprobare ? Nu, nu are calități cine știe ce. Nu-i nici măcar suflată cu aur ori vopsită proaspăt. E o banală ușă confecționată din fier bleu. Atunci ?Hai s-o luăm de • la H.C.M.-U1 87/1971 încoace. Permiteți? Cu acest H.C.M. s-ș desființat I.S.C.E. Conservexport, care trăia în vreo 44 de birouri și ceva în aceeași clădire din Magheru 7. Desfiin- tînd-o, forul ei tutelar, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, s-a gindit să mute în cele 44 de birouri și ceva Centrala Vii și Vinului și

Centrala de valorificare a legumelor și fructelor, în același timp s-a gîn- dit și O.N.T.-ul. La ce s-a gindit ? La extindere. Și gîndindu-se astfel a și a- dus niște lăcătuși cu nituri, șuruburi, cabluri, alte scule și a avut spor la lucru blocînd intrarea celor de la Conservexport..— Noi pe unde o să ieșim ? Pe unde o să intrăm ? întrebară funcționarii Conservexport-ului

murit El Zorab ori alt cal de aceeași culoare.A fost anunțat forul tutelar, adică M.A.I.A.S.A. și s-au deplasat imediat doi tovarăși la fața locului.— Cine a blocat intrarea ?— O.N.T.-ul.— Deblocați-o imediat. Au fost aduși al ți lăcătuși din altă tabără decit primii și cu altă încadrare, au tăiat niturile,

— Noi.— Cum v-ați permis ?— Am avut dispoziție...— Dacă e din dispoziție... atunci se schimbă modificarea. Ia telefonați la garaj să vină vreo 30 de muncitori cu brațele și cu mintea.Au venit cei SO de muncitori, au adus într-un autocamion și un grup electrogen și ușa n-a mai fost blocată, ei sudată. Era cît p-aci să mai avem

Războiul 
balamalelor

Foileton de Nicuță TĂNASE

în lichidare și cei de la celelalte centrale care reușiseră să se mute.— Cei cu legitimații de Conservexport pe la intrarea onetiștilor, ceilalți pe nicăieri.— Dar au fost aduse niște birouri, arhive.— Faptul că ați adus dumneavoastră birouri și arhive ne interesează e- xact, dar absolut exact, cum ne interesează la ora asta vîrsta la care a

șuruburile, cablurile și frai intrarea. Tovarășii de la M.A.I.A.S.A. au plecat, dar nu înainte de a le recomanda celor care au dat dispoziție să blocheze intrarea să citească niște volume de versuri albe. Plecînd tovarășii de la M.A.I.A.S.A., au venit tovarășii de la O.N.T.— Cine ?— Cine ce ?— Cine a deblocat ce am blocat noi ?

un Manole. Pe nea Ni- culae portarul. Era să fie sudat între uși. Aveau poeții de lucru.Mai repede spargi tin \ zid decît o ușă sudată. Și cum pentru spargerea zidurilor trebuiesc aprobări de la sistematizare, forul tutelar al Conservexport- ului s-a lăsat păgubaș pentru o perioadă de timp. O.N.T.-ul însă nu. Nu s-a lăsat păgubaș. A format o echipă de salariați mai înstăriți din punct de ve

dere muscular și, în noaptea de 26 spre 27 februarie, cu iarba fiarelor au descuiat șapte încăperi in care au băgat birouri și alt mobilier onetist.— Dacă au sudat intrarea, pe unde au introdus birourile ?— Au scos din balamale în aceeași noapte ușa metalică ce despărțea o instituție de alta.E vorba de ușa despre care v-am vorbit la început și care a dispărut din tocul ei de la etajul 3 și care poate fi văzută numai cu aprobare.Atmosfera de lucru de pe etajul 3 ? Asemănătoare cu cea de pe puntea Titanicului înainte de scufundare. Unii de la Conservexport s-au urcat pe birourile lor ca să nu fie aruncați peste bord.— Dar ce fac funcționarii de la Centrala de valorificare a legumelor și fructelor ?— Cum ce fac ?— Birourile lor și arhivele lor sînt aduse aici și lor nu li se dă voie să intre. Cum poate lucra un funcționar fără birou ?— Or fi în concediu. Sau poate că urmează un curs de lăcătușerie sau sudură. Aleg pe primii 60 și-i trimit încoace !— De ce să vină 60 de lăcătuși ?— Ca să dessudez ce au sudat ceilalți 30.— Dar dacă vin de la ei 60, iar pe urmă de la ceilalți 120?...Eu mă opresc aici. Nu vreau să iasă nimeni din balamale. Ori țițîni, dacă vreți. N-au decit să v.ină pompierii, cu tulumbele de apă. Că prea-s înflăcărate spiritele.
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S.45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9,00 Mâtineu duminical pentru 
copii ,,O poveste din Oaș1'
• Filmul bcria! ..Fiul mării*', 

10,00 Viața satului # Cronică de
primăvară © Ferma — cen
trul activității de producție 
în întreprinderile agricole de 
stat « Floarea-soârelui — 
în dezbaterea cultivatorilor
• Autorul monografiei satu
lui • Drumurile medicului — 
reportaj în satele Munților 
Apuseni • Muzică populară.

11.30 Albumul compozitorilor ro
mâni .* Achim Stoia.

12,00 De strajă patriei.
12.30 în reluare,* la cererea tele

spectatorilor. ,, Maramureș, 
țară veche'* — cîntece și dan
suri populare.

15,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. în 
cuprins : • însemnări săptă- 
mînale : De Ziua femeii ;
• Actualități filmate : 5 re
portaje despre 5 realizări ale 
noului cincinal ; • Moment 
muzical dedicat femeilor de 
actorul Kisfalussy Balint ,
• 80 de ani de la nașterea 
esteticianului marxist Gaal 
Gabor. Evocare de conf. 
univ. Toth Sandor ; • Poezia 
de duminică. Zaharia Stan- 
cu : „Elegie" ; „Frumoasă 
ești, patria mea" : Valea 
Putnel (reportaj filmat) ;
• Recital de arii din operete 
susținut de artista emerită 
Dukasz Anna de la Teatrul 
Maghiar de Stat din Sf. 
Gheorghe ; • Program pen
tru copii.

16.30 Box ; Gală de selecție pentru 
Campionatele europene de la 
Madrid. înregistrare de la 
sala sporturilor Floreasca.

18,00 ,,Mugurel de cîntec româ
nesc" — emisiune muzical- 
coregrafică.

18,50 ROMÂNIA ’71. AZI — MU
NICIPIUL BUCUREȘTI (II).

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Concursul și festivalul inter

național „Cerbul de aur"

Brașov-România. Ediția *. 
IV-a. Gala laureaților.

21,30 Imagini din Brașov.
21.45 Partea a Il-a a Concursului 

și festivalului Internațional 
„Cerbul de aur* • Recital 
Dalida.

22.45 Telejurnalul de noapte. Sport.

teatre

De la Pămînt 
la Lună...
pe calea 
ferata

Desigur, nici una din cele 50 
de locomotive Diesel-electrice 
din dotarea depoului C.F.R. 
Adjud nu pornește în cursă a- 
vind la bord vreo foaie de par
curs cu destinație cosmică. Dim
potrivă : mecanicii lor se mulțu
mesc cu misiuni cit se poate 
de... pămintene. Și, poate că 
tocmai de aceea, performanțele 
lor nu sînt mai puțin impresio
nante. In ultimii 5 ani, bunăoară, 
ei au remorcat aproape 350000 
de trenuri care au parcurs mai 
bine de 31 255 000 kilometri. 
Ceea, ce, cu alte... cifre, ar în
semna că au străbătut de 80 de 
ori. distanta Pămint-Lună. Să le 
urăm șl noi drum bun in conti
nuare și... cale liberă spre alte 
planete !• Opera Română : Triptic, de ba

let românesc — 11; Cosi fan tut- 
te — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30 ; Logodnicul din 
l ună — 15,30 ; Țara surîsului — 
1.9.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Becket — 
10; Fanny 15,30; Al patrulea 
arofmp — 20; (sala Studio) : Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ? — 
10 . Moartea ultimului golan — 
15,30; Părinții teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire 
-- 10* 15; Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 10; Transplan
tarea inimii necunoscute — 15; 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 
de iubire — 16: (la Sala Palatu
lui) : Fata care a făcut o minune 
— 16.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 15,30 ;
19,30, (sala Studio) : Cercul morțli
— 10,30 ; O lună la țară — 16; 
Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care 
a văzut moartea — 10; Comedie 
cu olteni — 15.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mate- 
laș gîscarul — io.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov î — 11 ; Pe placul tuturor
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11 ; Nocturn III — 21,30. 
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Sonatul 
Lunii — ii ; Logodnicele ateri
zează la Paris —- 19,30.

i

A

CapcanaPădurea Băița-Nistru (Mara- i mureș). Zilele trecute, mai mulți I vinători din Baia Mare și-au dat ’ întilnire aici la o partidă de vi- | nătoare. Abia își făcuseră planul | de bătaie și, deodată, a răsunat I o împușcătură. Unul dintre cei . ce participau la vinătoare — | Gheorghe Pop — fusese rănit la I picior. Cine trăsese ? N-a fost 1 greu de stabilit. Gheorghe Pop | călcase pe o sirmă care acționa I trăgaciul unei arme improvizate. I O capcană de braconaj. Cine o > instalase ? Cercetările începute I la scurt timp după cele intim- I plate n-au întîrziat să dea răspunsul și la această întrebare : I Iosif Suvegheș, Bihori Elec Iosif | și Ion Simari din comuna Tăuți I — Măgherăuș, care — după cum • s-a stabilit ulterior — confec- I ționaseră într-un atelier de fie- | răris 4 arme de genul celei descoperite în pădure. Să nu fi știut I oare făuritorii unor asemenea I capcane că acestea reprezintă un ’ pericol, în primul rînd, pentru I ei ? |
Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"
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AZI, FINAL LA „CERBUL DE AUR"

CONFERINȚEI
UNIUNII ARHITECȚILOR

de pomicultură
Mărăcineni-Pitești

Elogiu muzicii

S-au încheiat lucrările celei de-a Hl-a Conferințe a Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România.Prof. Octav Doicescu a fost ales președinte de onoare al Uniunii Arhitecților.Prin vot secret, conferința a ales Comitetul de conducere al Uniunii arhitecților format din 103 membri și Comisia de cenzori.Conferința a ales ca președinte al Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România pe prof. arh. Cezar Lăzărescu.în prima sa ședință plenară, Comitetul de conducere a ales Biroul

Uniunii arhitecților, alcătuit din 23 de membri. Arhitecții Ascanio Damian, Mircea Dima, Ion Fakerman, Carol Orban, Nicolae Pcrumbescu au fost aleși vicepreședinți.într-o atmosferă de entuziasm, prin vii și îndelungi aplauze, parti- cipanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comu- Nicolaenist Român, tovarășului Ceaușescu.Cuvîntul de închidere a conferinței a fost rostit tele Uniunii arhitecților. de lucrărilor președin-(Agerpres)
Manifestări consacrate aniversării

Simbătă dimineața a fost semnat la București Protocolul de colaborare tehnico-științifică pe anul 1971, între Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și A- pelor și Consiliul producției agricole și economiei bunurilor alimentare al Republicii Democrate Germane.Protocolul prevede dezvoltarea schimburilor de documentații și formații tehnico-științifice, vizite reciproce ale oamenilor de știință și specialiștilor din agricultură și industria alimentară din cele două țări, precum și încheierea unui program privind producția și livrarea reciprocă de semințe și material săditor în perioada 1971—1973.Protocolul a fost semnat de Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și de Erwin Neu, vicepreședinte al Consiliului

în

producției agricole și economiei bunurilor alimentare.La semnare, au asistat Iosif Banc, vicepreședinte’ al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Ion Moldovan, șeful Departamentului industriei alimentare, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Georg Ewald, ministru, președintele Consiliului producției agricole și economiei bunurilor alimentare, experții care l-au însoțit în vizita pe care a făcut-o in țara noastră, precum și dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.După-amiază, oaspeții au părăsit Capitala, înapoindu-se în patrie.(Agerpres)

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA BRAȘOV, 
SMARANDA OȚEANU

semicentenarului partiduluiTÎRGOVIȘTE (corespondentul . „Scinteii", C. Soci). — în cadrul manifestărilor dedicate semicentenarului partidului, la clubul petroliștilor din Tîrgoviște s-a deschis expoziția „50 de ani de luptă sub steagul partidului". La festivitate au luat parte tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului, Permanent, secretar al C.C. P.C.R., — ' -...........................C.C. al mitetului județean Dîmbovița al P.C.R., activiști de partid și de stat, oameni ai muncii. Expoziția oglindește sugestiv tradițiile de luptă revoluționară ale clasei muncitoare sub conducerea partidului. O serie de documente inedite înfățișează avîntul revoluționar pe meleagurile dimbo- vițene în momentele memorabile ale grevei generale din 1920 și ale luptelor ceferiștilor și petroliștilor din ia- nuarie-februarie 1933.
★_ PIATRA NEAMȚ (prin telefon).— "y-județul Neamț continuă manifes-

al ' , Nicolae Tăbîrcă, membru al al P.C.R., prim secretar al Co- județean

tările consacrate marelui jubileu din luna mai. Astfel, numeroși siderur- giști de la Uzina de Țevi din Roman au audiat la clubul întreprinderii un amplu montaj literar-muzical intitulat „Omagiu partidului". Tot în municipiul Roman, la clubul întreprinderii mecanice, a fost prezentat recitalul de versuri „Te slăvim partid iubit". De asemenea, la clubul central din Bicaz, a avut loc, în prezența unui tisticLa
spectacolul ar- partidului".din Rădăuți a expoziție de artă

public numeros,„Poem închinat
★Casa de culturăfost deschisă o plastică, închinată gloriosului jubileu al partidului. Talentați pictori amatori prezintă peste 40 de lucrări îrifă- țișînd realizări ale oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, printre care noile construcții ale orașului, munca în unitățile industriale, frumusețile acestor locuri. (Agerpres)

aniversări a instaurării
primului guvern democratic

în țara noastrăSala de festivități a Liceului „Dr.- Petru Groza" din Capitală a găzduit simbătă la amiază o manifestare consacrată celei de-a 26-a aniversări a instaurării primului guvern democratic în țara noastră. însemnătatea acestui eveniment a fost evocată de conf. univ. dr. Titu Georgescu, în expunerea intitulată „6 Martie — început de eră nouă în istoria patriei noastre".Tot cu acest prilej, în holul liceului 
a fost amenajată o expoziție care ilustrează prin fotografii și documente viața și activitatea politică, culturală și socială a doctorului Petru Groza, eminent patriot și om de stat. Printre altele, sînt expuse în original două procese verbale, încheiate în 1933—1934, în comuna Băcia, localitatea natală a dr. Petru Groza, cu prilejul constituirii țăranilor de aici în Frontul Plugarilor. în vitrine se află, de asemenea, telegramele de felicitare din partea C.C. al U.T.C. și a muncitorilor ceferiști adresate cu ocazia alegerii sale ca președinte al primului guvern democratic din România, precum și lista guvernului și primul interviu acordat presei în calitate de președinte al acestui guvern. O serie de fotografii îl prezintă pe dr. Petru Groza în mijlocul țăranilor, alături de o seamă de personalități ale vieții noastre politice și cul- tural-științifice, printre care Nicolae Iorga. Octavian Goga, Mihai Ralea și

'’alții.Unele imagirii redau aspecte din timpul unor sesiuni ale Marii Adunări ■ Naționale, la care a participat dr. Petru Groza în calitate de deputat, altele oglindesc legăturile avute cu reprezentanți ai vieții politice de peste hotare.Sint expuse, de asemenea, lucrări scrise de dr. Petru Groza, personalitate marcantă a vieții culturale din țara noastră.
★în cadrul manifestărilor aniversării a 26 de ani de rarea primului guvern din țara noastră, simbătă a avut loc la Băcia, comuna natală a doctorului Petru Groza, o adunate omagială, la care au luat parte numeroși localnici, români și maghiari. Cu acest prilej, prof. Constantin Clemente, președintele comitetului județean de cultură și artă, a vorbit despre semnificația actului istoric înfăptuit la 6 martie 1945, inițiat și organizat de Partidul Comunist Român. A urmat un program artistic, prezentat de formații de amatori ale căminului cultural din comună.Grupuri de elevi și oameni ai muncii din comună și din alte localități ale județului au vizitat, in cursul zilei, casa muzeu a eminentului patriot și om politic și de stat dr. Petru Groza.

politice și
consacrate la instau- democratic

(Agerpres)

Vizitele ministrului industriei metalurgice

Delegația condusă de Gyula Hor- gos, ministrul industriei metalurgice și construcțiilor de mașini din R. P. Ungară, care se află în țara noastră, la invitația ministrului industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, a vizitat mai multe obiective industriale : Fabrica de elemente de au-
tomatizare, Fabrica de cinescoape și Fabrica de mașini-unelte și agregate din București, Uzina de autoturisme și Fabrica de micromotoare Diesel din județul Argeș, precum și uzinele „Steagul roșu" și „Tractorul" din Brașov. (Agerpres)

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ÎN MEMORIA 
LUI PETRU MAIOR

PITEȘTI (prin telefon de la trimisul nostru special, I. Herțeg). Timp de două zile, s-au desfășurat lucrările sesiunii de ale Institutului pomicultură de județul Argeș, cercetători din rii, reprezentanți ai organelor agricole județene și centrale, specialiști din unitățile de producție au dezbătut pe larg probleme referitoare la sortimentul pomicol care trebuie să corespundă cerințelor economiei țării, ale bunei aprovizionări a populației cu fructe. în urma comunicărilor științifice bazate pe ample studii făcute pe teren, a observațiilor făcute de către specialiști din unitățile de producție, valorificare și industrializare a fructelor s-a definitivat un program concret care prevede îmbunătățirea în continuare a structurii culturilor pomicole și stabilirea unei orientări corespunzătoare în dezvoltarea imediată și spectivă a pomiculturii. Au cute propuneri valoroase orientările și direcțiile noi voltare a acestei ramuri a _ turii țării. în rezoluția aprobată, se prevede ca din cele 40 000 ha cu pomi care se vor planta în actualul cincinal să se realizeze astfel : 5 500 ha măr, 3 000 ha păr, 6 000 ha prun, 4 000 ha cais, 4 800 ha piersic, 3 000 ha cireș, 5 000 ha vișin, 4 800 ha nuci, aluni și migdali, 4 000 ha arbuști fructiferi etc. S-a stabilit ca, în continuare, Institutul de cercetări pentru pomicultură să aprofundeze lucrările de cercetare in legătură cu studierea sortimentului pomicol în concordanță cu cerințele impuse de valorificarea superioară a producției de fructe.în încheierea lucrărilor sesiunii științifice a luat cuvîntul ing. Ion Ceaușescu, secretar general în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

comunicări științifice de cercetări pentru la Mărăcineni-Pitești, Oameni de știință și domeniul pomicultu-

de per- fost fă- privind de dez- agricul-

„Scinteii",BLAJ (corespondentul Ștefan Dinică).Casa de cultură din Blaj a găzduit ieri un simpozion științific prilejuit de comemorarea a 150 de ani de la moartea lui Petru Maior, ilustru cărturar, a cărui viață și activitate au fost strins legate de aceste meleaguri, comemorare care se înscrie pe agenda aniversărilor culturale din acest an ale U.N.E.S.C.O. Manifestarea a fost organizată de Societatea de științe filologice din România. Cuvintul de deschidere a fost rostit de prof. univ. Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei, președintele Societății de științe filologice. Programul simpozionului a cuprins un număr însemnat de comu

nicări științifice despre viața, opera și locul lui Petru Maior, în cultura noastră, susținute de cadre universitare, cercetători științifici, profesori.Simpozionul s-a bucurat de un interes deosebit în rîndul auditoriului alcătuit din reprezentanți ai filialelor Societății de științe filologice din multe județ.e ale țării, profesori de istorie și literatură, muzeografi, profesori, elevi. Cu acest prilej, în Blaj s-a deschis o expoziție, organizată de filiala județeană Alba a Arhivelor statului, in colaborare cu muzeul din localitate, în care sînt expuse documente originale și fotocopii oglindind viața și activitatea cărturarului ardelean.
ximele între minus 4, și plus 6 grade, în București : Vremea se menține umedă" mai ales in primă parte a intervalului. Cerul va fi mai mult ■nor.os. Precipitații temporare. Virțt potrivit cu intensificări'itfecâtoăre. Temperatura în creștere ușoară în a doua parte a intervalului.

*•

Se emit noi librete
de economii pentru

construirea de locuințe

tai în țară : Vremea s-a menținut relativ rece și umedă, în toate regiunile țării. Cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut precipitații intermitente sub formă de Moldova și jumătatea a Olteniei și locale în ramureș și Podișul S-a semnalat lapoviță estul Munteniei, Dobrogea, Moldovei, unde, pe alocuri, s-a produs polei. Vintul a suflat moderat și 
a prezentat intensificări in lungul Dunării, in sudul Moldovei și pe litoral. La ora 14 temperatura oscila între minus 8 grade la Cîmpulung • Moldovenesc și plus 8 grade la Călărași. In București : Vremea s-a menținut umedă. Temporar a plouai. Vintul a prezentat intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă a atins plus 2 grade.Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 martie. în țară : Vreme in general umedă. Vor cădea precipitații temporare sub formă de ninsoare in jumătatea de nord-vest a țării. în celelalte regiuni, precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie. Pe alocuri se va depune polei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, local mai coborite în, nord-vest, iar ma

Iarnă grea în Moldovaninsoare în de nord-vest Crișana, Ma- Transilvaniei. și ploaie în sudul

Casa de Economii și Consem- națiuni informează pe cei interesați că toate filialele C.E.C., precum și agențiile autorizate in acest scop, emit, în cursul lunii martie, librete dc- economii pentru construirea de locuințe, care dau dreptul titularilor să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1971. La tragerile la sorți ale acestor librete, de economii, Casa de Economii și. Consemnațiuni acordă ■:! irapoiȚanțe -cîștiguri in, bani; .1,Titularii libretelor ieșite ciști- gătoare la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, beneficiază de dreptul de a depune opțiuni pentru oricare cartier sau tip de bloc, indiferent de data înscrierii.BACĂU (corespondentul „Scinteii", Gh. Baltă).De două zile și două nopți, prin părțile. Bacăului ninge fără întrerupere. Un val puternic de zăpadă face tot mai anevoioasă circulația și aprovizionarea orașelor și celorlalte localități din județ. Majoritatea drumurilor județene, ca și mari secțiuni din drumurile naționale, sint la ora actuală, Înzăpezite. Ca atare, circulația pe drumul național Bacău— Vaslui, ca șl pe drumurile județene Bacău — Podu Turcului, Bacău — Colonești, Lipova — Orașul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej a fost temporar întreruptă. Și pe căile ferate, ca și pe celelalte șosele naționale, circulația este mult îngreunată. La Consiliul popular județean s-a format un comandament special care se ocupă de deszăpezirea drumurilor și aprovizionarea localităților izolate. Echipe speciale de mecanici și numeroase utilaje adecvate au pregătite pentru a interveni unde este nevoie.

la Ig. Neamț a început 
construcția unei noi fabriciNEAMȚ (prin tcle-

fost acolo

PIATRA fon)La Tg. construcția volvatir și materiale utile proceselor producție din unitățile de confecții. Fabrica va avea secții de filatură, țesătorie și finisaj, un atelier de întreținere și anexe. Ea va produce anual 3 milioane m.p. volvatir și 700 tone fire semipieptănate.

a început fabrici deNeamț unei noi fire semipieptănate, de

A
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HOCHEI k

în campionatul
mondial
(grupa C)
ASTĂ-SEARĂ, 

ULTIMA ETAPĂAstăzi se încheie în Olanda întrecerile campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa C). înaintea ultimei etape pe primul loc al clasamentului se află echipa Romă niei (singura formație neinvinsă pînâ în prezent) cu 11 puncte și un golaveraj de 59—9, care evidențiază atit verva atacului cit și siguranța apărării. Pe locul doi cu 10 puncte (40—18) este situată selecționata Franței, urmată în ordine de Ungaria — 9 puncte (56—27), Anglia — 7 puncte (45—28), Danemarca — 4 puncte (33—24), Olanda — 4 puncte (30—29), Bulgaria — 3 puncte (25—31; și Belgia — 0 puncte (5—127).Etapa a șasea a competiției, în care nocheiștii români nu au primit nici un gol învingînd cu 21—0 (7—0, 7—0, 7—0) formația Belgiei, a oferit și o semisurpriză, formația Angliei fiind ținută in șah de reprezentativa Bulgariei. Scor final al acestui meci : 5—5 (2—1, 1—2, 2—2). în celelalte două partide Ungaria a intrecut Olanda cu 4-3 (1-0, 1—1, 2—2), iar Franța a dispus de Danemarca cu 5—1 (3-0, 1—0, 1—1).Ieri a fost zi de repaus. Astăzi se desfășoară ultimele meciuri, echipa României urmind să întîlncască în 
orașul Geleen selecționata Angliei.

Floretistele românce
au cucerit „Cupa Europei"Europei" la floretă femei pe competiție desfășurată iu Sporturilor" din Torino, s-a cu victoria mai puțin scon-

„Cupa echipe, „Palatul încheiat tată, dar pe deplin meritată, a formației STEAUA BUCUREȘTI, alcătuită din scrimerele Ileana Drîmbă, Ecaterina Icneic-StahI, Ana Ene, Olga Szabo și Suzana Ardeleanu. în

tinală, floretistele românce au întrecut cu 9—7 puternica echipă DINA MO MOSCOVA. Anterior, echipa Steaua București învinsese cu 11—5 pe F.C. Torino, cu 9—1 pe campioana Austriei, F.K. Wiener, și cu același scor pe U.S.A.C. Paris. în întilnirea pentru locul trei, Ujpest Dozsa Budapesta a dispus cu 9—2 de U.S.A.C. Paris.
Turneul de tenis de la HamptonLa turneul pe teren acoperit de la Hampton (Virginia de Vest), în „sferturile" de finală, ION ȚIRIAC a furnizat — potrivit părerii corespondentului agenției „Associated Press" — un joc excelent și l-a eliminat în trei seturi : 7—5, 6—7, 6—1, pe campionul brazilian THOMAS KOCH. ILIE NĂSTASE l-a întrecut cu 6—4, 6—1 pe americanul FRANK FROEH- LING, in timp ce adversarul său din

finala turneului de la Macon, iugoslavul ZELIKO FRANULOVICI, a obținut și el calificarea in semifinală, invingîndu-1 cu 7—6, 3—6. 6—3 pe cehoslovacul JAN KODES. în sfîrșit, CLARK GRAEBNER a cîști- gat cu 5—7, 6——3, 6—1 in fața chilianului JAIME FILLOL. în semifi • nale, Năstase va juca cu Franulovici, iar Țiriac îl va întilni pe Graebner.
HANDBAL BOX

MECIURILE DIN „CUPA ROMÂNIEI"

Mărțișor cu zăpadă
pentru amatorii de fotbal

, Steaua învingătoare 
ia AugsburgEchipa masculină de handbal Steaua București, aflată în turneu în R. F. a Germaniei, a jucat la Augsburg cu formația T.S.V. Mil- bertshoven pe care a învins-o cu scorul de 28—18 (13-11).

în gala de box desfășurată aseară în sala Floreasca din Capitală, campionul național la categoria pană, Pavel Nedelcea, l-a întrecut ta puncte pe Nicolae Giju. în limitele categoriei cocoș, Francisc Molnar a obținut o frumoasă victorie la puncte in fața lui I. Lungu. vins prin abandon iar Aurel Mihai a de V. Drăgan. V. Ivan l-a în- pe V. Rădulescu, dispus la puncte

Astăzi se deschide sezonul fotbalistic de primăvară cu jocuri în cadrul celei de-a XXXIII-a ediții a „Cupei României". Din cele aproape 2 500 de echipe care s-au întrecut încă în cursul anului trecut în fazele pentru divizia singură Aurora celor 16 divizionare A care intră în cursă duminică pentru prima dată în curenta ediție. Abia pornind de la acest punct se poate spune că meciurile „Cupei" încep să se bucure de atenția marelui public amator de fotbal.Totuși, duminică nu se vor juca toate cele 16 partide, face excepție Progresul Brăila—Jiul, mereu se ivește cite o excepție, după un obicei binecunoscut din edițiile precedente ale campionatelor. De altfel, programîndu-se meciurile de cupă concomitent cu prima etapă a returului categoriei C, s-au și amînat exact opt meciuri din această divizie pentru ziua de 10 martie.Dintre jocurile de duminică, să dăm intiietate partidei de la Hunedoara. oraș in care STEAUA — deținătoare a nu mai puțin de. zece trofee — va întilni echipa locală, Corvinui. Aceasta din urmă a eliminat în turul precedent pe Minerul Teliuc, deși meciul se încheiase pe teren cu scorul de 2—2. însă regulamentul. în loc să încurajeze performanța unei echipe cu posibilități mai modeste, dă ciștig de cauză, la scor

formației „in deplasare", chit
preliminare. mai concurează trofeu numai 16 : șapte din B, opt din divizia C. și una din campionatul județean, Urziceni. Acestea vor fi opuse

egal, ..........................că aceasta activează țntr-o categorie superioară.A doua echipă cu palmares strălucitor în „Cupă". RAPID BUCUREȘTI — șapte trofee — va juca la Cîmpi- na. dar nu cu Poiana din divizia B (eliminată din întrecere) ci cu formația I.R.A. din categoria C. O disproporție și mai mare de forțe fotbalistice va fi prezentă în meciul de la Urziceni, unde Aurora va lupta contra lui DINAMO BUCUREȘTI, posesoare a trei trofee. U.T.A. (două trofee) va juca la Plenița cu echipa Steagul Roșu din divizia C. Alte formații care au cîștigat cite o singură dată „Cupa României" vor avea următorii adversari : CRIȘUL ORADEA (divizia B) — Politehnica Iași, PROGRESUL BUCUREȘTI—C.S.M. Sibiu, POLITEHNICA TIMIȘOARA (divizia B)—Steagul roșu Brașov, PETROLUL PLOIEȘTI—Oltul Sf. Gheor- ghe. UNIVERSITATEA CLUJ—Unirea Dej.Celelalte partide ce se vor disputa duminică sînt : Fulgerul Dorohoi— C.F.R. Timișoara, Minerul Comă- nești—S C. Bacău, I.M.U. Medgidia— Farul, Chimia Făgăraș—C.F.R. Cluj, C.F.R. Arad—F.C. Argeș, Metalul . București—Universitatea Craiova.Toate meciurile se vor juca pe terenurile echipelor din categorii inferioare și vor începe la ora 15. Și aici, există o excepție : părțile au convenit ca meciul Unirea Dej—„U“ să se dispute la Cluj.
Valeriu MIRONESCU

Seara de ieri a fost seara recitalu
rilor. Printre marii poeți ai șansone- 
tei, alături de adepți ai ritmului viu, 
pasionat, alături de indrăgostiții de 
cantilene italiene sau de cancionas, 
prezența celor două tinere soliste ale 
noastre, DOINA SPATARU și ANGELA SIMILEA, a impus prin două 
microrecitaluri corect gindite. Ele au 
adus două momente de prospețime, 
ilustrind un început bun de drum in 
arta cintecului, atestînd, alături de re
citalul excelent al Doinei Badea, 
progresele înregistrate de muzica 
ușoară românească. Poemul lui Man
dy, „Masa tăcerii", sau „Aplauze", 
și „Aștept" din repertoriul Doinei 
Spătaru, apoi cintecele lui George 
Grigoriu, „Nesuferită tristețe" și „A- 
murgul", inspiratul cintec „Suflet de 
copil" de Deda, interpretate de An
gela Similea, au adus in festival o 
ținută decentă, nota de simplitate pe 
care un tînăr solist in formare tre
buie să o aibă. Dacă Angela Similea 
a cîștigat in siguranța prezentării, 
contactul des cu scena spunindu-și 
cuvintul, la Doina Spătaru a fost clar 
rezultatul unei preocupări permanen
te de a-și forma glasul, de a-și îmbo
găți posibilitățile de exprimare. Poa
te dacă repertoriul celor două reci
taluri ar fi fost mai variat ca ritm 
— aceasta, e drept, in detrimentul 
unei idei unitare a prezentărilor, cum 
s-a urmărit — atunci etalarea cali
tăților solistelor ar fi fost și mai 
elocventă. Apariția cîntărețelor noas
tre in recitalul hors concours a venit 
să arate că laureații „Cerbului de 
aur" din edițiile precedente nu au 
cîștigat intimplăter, ci ca artiști au
tentici, pe care o astfel de competiție 
i-a invitat la o matură meditație asu
pra artei majore a cintecului.

Un exemplu elocvent : cîștigătoa- 
rea marelui trofeu al ediției a IlI-a— THERESE STEINMETZ (Olan
da), pe lingă evoluția, dezvoltarea ap
titudinilor sale, cizelarea profesiona
lismului scenic in timpul care s-a scurs 
de la inminarea premiului și pînă 
acum, a dus prin glasul ei muzica ro
mânească departe de granițele țării 
noastre. Ea a inclus in repertoriu,

gă- 
ui- 
un 

moment de tandrețe, fin creionat. Am 
apreciat cu o atitudine superlativă 
cintecul despre Amsterdam, orașul 
care „iubește pacea și tinerețea".

Anul trecut, punctul culminant al 
recitalurilor s-a numit : EWA DE- MARCZYK. In acest an s-a recoman
dat simplu : O. C. SMITH, cintărețul 
de culoare care, intr-adevăr, după 
cum se spune „are o voce mai bună decit Sinatra și se exprimă atit de natural și cald îneît te face să te gîndesti la Bing Crosby"... Celebru 
prin fuga de facil, așezindu-și cinte
cul la rădăcinile blues-ului, decantind 
nostalgia de durerea apăsătoare. 
Smith ne-a propus prin concertul 
său o muzică de mare substanță. Am 
gîhdit, ascultindu-l, la epopeea jazz-u- 
lui, la tensiunea celor 12 măsuri prin 
care blues-ul oficiază fără risipă de 
vorbe, de note tensiunea spirituală, 
speranța, încleștarea mocnită cu me
lancolia. Smith poartă cu el febrilita
tea acelor dansuri care au germinat 
jazz-ul. Poartă cu el rezonanța bala- 
descă a melopeelor tărăgănate, în 
care .dragostea, — povestea fetei ca- 
re-l învață să iubească — sau dorința, derința de a fi el insuși, de a 
închina oamenilor songurile pe care 
ei le așteaptă, strălucirea fiecărui 
lucru care naște frumusețe, strada 
în care trăiește si iar dragostea, și 
iar bucuria, și discreta melancolie 
înfioară rostirea vorbelor. Smith poa
te cinta ore in șir. Nu este adeptul 
unui spectacol al cintecului. Cintecul, 
la el, nu are nevoie de false strălu
ciri pentru a-și acoperi goluri sau a 
se remarca. El ajunge la o trepidantă 
tensiune pornind de la șoaptă, după 
ore de aproape imperceptibile gra
dații. Să notăm : O. C. Smith, o reve
lație a festivalului.

Si cu aceasta ne apropiem de sfîr- 
șitul popularei manifestări artistice. 
Astă-seară vom afla itinerarele pe 
care vor călători cerbii. Poate vreu
nul va poposi pe ...meleagurile noas
tre. Să așteptăm.

alături de șlagărul „O fată mai 
sești". piesa lui Bogardo „Să nu 
tăm trandafirii", concepind-o ca 
moment de tandrețe, fit. — 
apreciat cu o atitudin,

viața internațională
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Noi opere ale literaturii

române traduserj £$>
in Uniunea Sovietica

ln ultima vreme, noi 
opere reprezentati
ve ale literaturii ro
mâne au fost tra
duse in Uniunea So
vietică, bucurindu-se 
de o bună primire din 
partea publicului larg. I După ce, in anul 

’ 1966, editura „Hudo- 
jestvennaia Literatu
ra" din Moscova a 
tipărit în limba rusă 
romanul „Ion" de Li- 
viu Rebreanu, intr-un 
tiraj de 75 de mii de 
exemplare, recent, a- 
ceeași editură a pus 
la îndemâna cititorilor 
sovietici, de data a- 
ceasta intr-un tiraj de 
109 de mii de exem
plare, o altă capodo
peră a scriitorului ro
mân — romanul „Răscoala". In prefața căr
ții, traducătorul el, A. 
Sadețki, face g pre
zentare amplă' a bio
grafiei și creației lui 
Liviu Rebreanu, subli
niind locul lui 
frunte in literatura 
mână, oprindu-se 
supra marii forțe 
tlstice a scrierilor sale 
și asupra profundului 
său realism. După ce 
vorbește despre ge
neza și problematica 
romanelor „Ion" și 
„Pădurea spînzurați-

I
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î
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î

î

de 
ro- 
a- 

ar-

lor", despre 
lui Rebreanu 
in cea mai mare par
te, in fondul de aur 
al literaturii româ
ne", traducătorul și 
prefațatorul sovietic 
stăruie asupra locu
lui aparte pe care îl 
ocupă romanul „Ră
scoala" in literatura 
noastră. Citind o se
rie de lucrări inspi
rate de marea răscoa
lă țărănească din 1907, 
A. Sadețki scrie că 
nici una dintre ele nu 
poate fi comparată, în 
ceea ce privește an
vergura și forța întru
chipării artistice, cu 
romanul lui Rebreanu 
care „a fost și rămine 
pină in ziua de azi una 
din culmile realismu
lui critic in literatura 
română, cea mai bună 
operă despre tragedia 
din 1907". Iar ceva mai 
departe el subliniază 
din nou : „Literatura 
română nu a cunoscut 
o operă care să reflec
te atit de deplin, de 
limpede și de veridic 
o întreagă epocă isto
rică, mișcarea unor e- 
norme mase ome
nești...".

Zilele acestea și-a 
făcut apariția în li
brării și traducerea în

nuvelele 
„intrate,

, *

*
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î

*

î

A

limba rusă a romanu
lui „Pădurea nebună" 
de Zaharia Stancu, 
prezentarea cărții fiind 
semnată de cunoscuta 
scriitoare Galina Sere
briakova. Ceva mai 
inainte, rafturile libră
riilor s-au îmbogățit cu 
romanul „Serenadă la trompetă" de Sinziana 
Pop, precum și cu un 
volum de povestiri de 
Octav Pancu-Iașî scos 
de editura „Detskaia 
Literatura".

Cărți românești se 
traduc și in alte limbi 
ale popoarelor sovie
tice. Astfel, la Vil
nius a apărut în lim
ba lituaniană romanul „Francisca" de Ni
colae Breban, la Kiev — Neamul Șoimărești- lor“ de Mihail Sado- 
veanu, in limba ucrai
neană, iar in limba a- 
zerbaidjană povestirea „Dumbrava minunată" de același scriitor.

Alte lucrări din li
teratura noastră cla
sică și contemporană 
se află în curs de edi
tare sau de traducere 
atit în limba rusă, cit 
și in alte limbi ale 
popoarelor Uniunii 
Sovietice.

S. PODINAMoscova.

Mari inundații în Brazilia
La Rio, anul a început cu o 

secetă neîntreruptă de 41 de zile, 
cu temperaturi oscilind in jur 
de 40 de grade la umbră, drept 
care s-a impus raționalizarea 
apei. Zilnic se înregistra o medie 
de circa 300 persoane atinse de 
deshidratare — ajungîndu-se la 
decese, mai ales în rîndurile co
piilor. Fructele și legumele și-au 
triplat prețurile, iar pompierii 
nu pridideau să facă față incen
diilor spontane. In această at
mosferă a început marea sărbă
toare a cariocanilor : carnavalul. 
Dar cind ultimele acorduri ale 
tobelor și tamburinelor carnava
lești se mai auzeau încă pe stră
zile din centru, s-a pornit un 
violent uragan, urmat de ruperi 
de nori care, in citeva ore, au 
transformat orașul șl zonele a- 
diacente intr-un veritabil arhi
pelag, lovind mai ales cartierele 
din zona de nord, tinde nivelul 
apei a atins un metru și jumă
tate.

Și nu numai la Rio. De cî- 
teva zile, o întinsă zonă a 
Braziliei, incluzînd statele Gu- 
anabara, R.io de Janeiro și 
Sao Paulo, trăiește sub teroarea 
inundațiilor. In special aici, in 
orașul Rio de Janeiro, unde in
dicele pluviometric a înregistrat 
un nivel record, pagubele mate
riale și pierderile in vieți ome
nești ating proporția unei cala
mități. După estimațiile preli
minare, numai la Rio există o

sută de morți și peste zece mii 
de_ sinistrați, plus un mare nu
măr de persoane dispărute. Sint 
in curs ample acțiuni de salvare, 
la care participă numeroase de
tașamente militare. Școli, spi
tale și chiar unele case parti- ..., .... amenajate pentru a-

celor care au pierdut
culare sint 
dăpostirea 
totul.

Deosebit 
situația in 
șuvoaielor _______ ____________ ...
dealurilor cariocane a dărimat 
locuințe (mai ales cartierele de 
cocioabe „favelele"), a sfărimat 
poduri, a răsturnat și distrus 
autovehicule. O situație compa
rabilă cu marile inundații din 
1966, deși distrugerile sint to
tuși mai mici acum, datorită lu
crărilor de consolidare a versan- 
ților prin diguri și betonări care 
au evitat alunecările de pămint 
și de stinci.

Intre timp, datorită eforturilor 
deosebite depuse, activitatea o- 
rașului începe acum s'ă se resta
bilească parțial, prevăzindu-se 
normalizarea vieții peste circa o 
săptămină, — desigur dacă tim
pul se va declara de acord cu 
prevederile serviciului de meteo
rologie. Deocamdată ploaia con

iac echipele de 
încă victime in 
Guanabara.

de gravă a devenit 
locurile unde forța 

scurse de pe versanții

tinuă să cadă, 
salvare caută 
apele golfuluiRio de Janeiro V. OROS



• Ciocniri vio
lente in apro
pierea orașului 
Tchepone 0 Alți 
1 OOO de mili
tari sud-vietna- 
mezi transpor
tați in sudul 

Laosului

Patrioji laofieni în timpul unei acțiuni de luptăXIENG KUANG 6 (Agerpres).— In apropierea orașului laoțian Tchepone, situat pe șoseaua nr. 9, se desfășoară lupte violente între forțele de rezistență populară și efectivele militare saigoneze care au invadat teritoriul Laosului. Aviația americană — relatează corespondenții agențiilor de presă — a intervenit în sprijinul unităților militare saigoneze, ale căror poziții au fost supuse mai multor atacuri din partea forțelor Pathet Lao. Potrivit unui comunicat al comandamentului forțelor S.U.A. de la Saigon, elicopterele a- mericane au efectuat vineri peste 2 400 de misiuni în Laos, cel mai mare număr de raiduri înregistrat în ultimele 27 de zile. în cursul acestor misiuni, relatează agenția France

Presse, 200 de elicoptere americane au transportat alți 1 000 de militari saigonezi în sudul Laosului.Patrioții laoțieni au atacat fortificațiile deținute de trupele saigoneze la 13 km de localitatea Lao Bao. De asemenea, potrivit unor știri de ultimă oră, o importantă bază a trupelor intervenționiste, amplasată la A Luoi, pe șoseaua nr. 9, a fost bombardată, pentru a treia oară în ultimele zile, de către forțele Pathet Lao.La Saigon, un purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A. a anunțat că 5 elicoptere americane și alte 7 ale forțelor saigoneze au fost doborite în cursul ultimelor operațiuni militare din Laos.
VIETNAMUL DE SUD

Reuniune consacrată examinării succeselor 
Armatei populare de eliberareSAIGON 6 (Agerpres). — Agenția Eliberarea anunță că recent a avut loc intr-o regiune eliberată din Vietnamul de sud o reuniune la care au luat parte reprezentanți ai Frontului Național de Eliberare și ai Comitetului reprezentativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Au fost examinate succesele dobîndite de Armata populară de eliberare în lupta împotriva trupelor saigoneze și americane. Potrivit unui raport prezentat în cadrul reuniunii, unitățile forțelor patriotice au atacat, în repetate rîn-

duri, în special în luna februarie, o serie de poziții americano-saigoneze din provinciile Da Nang, Nha Trang, Pleiku și din alte regiuni, provocînd mari daune bazelor aeriene și liniilor de comunicații. Detașamentele F.N'.E. au scos din luptă peste 7 000 de soldați saigonezi.în cadrul reuniunii a l'ost apreciată activitatea și acțiunile forțelor de eliberare în direcția instaurării controlului asupra mai multor localități din Vietnamul de sud și a dejucării așa- ziselor „planuri de pacificare" inițiate de regimul de la Saigon.

Intîlnirea dintre 
delegațiile guvernului 
R.D.G. și Senatului 
Berlinului occidentalBERLIN 6. — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : La sediul Consiliului de Miniștri al R. D. Germane a avut loc simbătă întîlni- rea dintre o delegație a guvernului R.D.G., condusă de Giinter Kohrt, secretar de stat, și o delegație a Senatului Berlinului occidental, condusă de Ulrich Milller, ■ director senatorial. întîlnirea a avut loc la inițiativa președintelui Consiliului de Miniștri al R.D.G.. Willi Stoph, care a adresat o scrisoare în acest sens primarului Berlinului occidental, Klaus Schutz.Discuțiile, care au durat cinci ore, s-au referit la probleme de interes comun. Cele două părți au stabilit ca următoarea întîlnire să aibă loc la 12 martie, in Berlinul occidental.
Ambasadorul României 
în Volta Superioară 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditareOUAGADOUGOU 6 (Agerpres) — La 4 martie a.c., ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Volta Superioară, Alexandru Lăzăreanu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui acestei țări, Sangoule Lamizana. La ceremonie au luat parte primul ministru, Gerard Kango Ouedraogo, ministrul afacerilor externe, Joseph Conombo, și alți funcționari superiori.După prezentarea scrisorilor de acreditare, intre președintele Republicii Volta Superioară și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.

Santiago de Chile— 
gazdă a conferinței 

UNCTAD.
GENEVA S (Agerpres). — Cu 27 

de,.voturi favorabile, orașul Santiago 
de Chile a fost ales drept gazdă a 
celei de-a treia conferințe a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Cele
lalte două propuneri prezentate de 
orașele Geneva și Mexico au întru
nit un număr inferior de voturi.

ORIENTUL APROPIAT

Raportul lui U Thant 
cu privire la stadiul actual 

al „misiunii Jarring11

PREȘEDINTELE AUSTRIEI
L A PRIMIT PE AMBASADORUL

LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA AGRESIUNII 
IMPERIALISTE ÎN INDOCHINA

PARIS 6 (Agerpres). — Ngyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, conducătorul delegației G.R.P. Ia Conferința cvadripartită de la Paris asupra Vietnamului, a dat publicității O declarație in care condamnă planurile S.U.A. de a lansa o nouă aventură militară împotriva Republicii Democrate Vietnam. în declarația difuzată de agenția „Eliberarea" se arată că în timp ce intensifică războiul în Vietnamul de sud și îl extinde în Cambodgia și Laos, imperialiștii S.U.A. au mobilizat puternice forje americano-saigoneze în a- propierea paralelei 17 și au trimis măi multe nave de război în Golful Tonkin.Aceste acte agresive ale S.U.A. — se spune în declarație — încalcă dreptul internațional și creează o situație extrem de periculoasă, primejduind lucrările Conferinței de la Paris în problema Vietnamului.
★PEKIN. — Un purtător de cuvînt al C.C. al Frontului Patriotic din Laos a difuzat o declarație în care

denunță și condamnă Administrația Nixon pentru intenția de a trimite noi trupe americane și saigoneze in sudul Laosului — informează Khao- san Pathet Lao. Administrația Nixon, se arată în declarație, plănu- iește să trimită noi trupe americane și saigoneze în zona șoselei nr. 9 in încercarea de a prelungi și a extinde operațiunile de război lansate în sudul Laosului.
★Comitetul Central al Partidului Comunist din Indonezia a dat publicității o declarație în care condamnă agresiunea americană în Laos — a- nunță agenția V.N.A. în declarație se arată că afirmațiile oficialităților americane în legătură cu „retragerea trupelor S.U.A. din Vietnam" și cu așa-zisa „încetare" a conflictului din Indochina nu sînt decît o perdea de fum, destinată să camufleze prelungirea agresiunii americane în Asia de sud-est. Partidul Comunist din Indonezia cheamă pe comuniștii indonezieni și pe ceilalți revoluționari din țară să sprijine energic cauza justă a celor trei popoare indochineze.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a prezentat Consiliului de Securitate un raport asupra stadiului actual al „misiunii Jarring".După ce a analizat in mod detaliat răspunsurile guvernelor R.A.U. și Israelului La memorandumul lui Gunnar Jarring — despre care s-a informat la timpul respectiv — U Thant a subliniat că „anumite progrese noi au fost făcute pe drumul soluționării pașnice a crizei din Orientul Apropiat. Problemele de reglementat au fost mai clar definite și asupra unora a fost realizat un acord general. Țin, de altfel, să menționez cu satisfacție răspunsul

pozitiv dat de către Republica Arabă Unită inițiativei lui Gunnar Jarring. Totuși, a spus el. guvernul israelian nu a răspuns pînă astăzi cererii lui Jarring de a se angaja în legătură cu o retragere pînă la frontiera internațională a R.A.U.". în încheiere, U Thant a adresat un apel guvernului israelian „de a examina din nou această chestiune și a răspunde favorabil inițiativei lui Jarring". De asemenea, el a cerut părților aflate în conflict în Orientul Apropiat „să se abțină de la orice schimburi de focuri, să dea dovadă de moderație pe plan militar și să mențină calmul care domnește în regiune din luna august 1970".
CONTACTE ȘI CONSULTĂRI DIPLOMATICE

ROMÂNIEI IA VIENAVIENA 6. Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Dumitru Aninoiu, a fost primit de președintele federal al Austriei, Franz Jonas. în cursul, cordialei întrevederi care a avut loc cu acest prilej a fost evidențiată dezvoltarea ascendentă a relațiilor româno-austriece, mai ales în urma schimbului de vizite la nivelul președinților celor două țări.Ambasadorul român a transmis președintelui Franz Jonas, din partea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. urări de sănătate, de succese în activitatea personală, de pace și prosperitate poporului austriac.Președintele Austriei a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu urări prietenești de sănătate, de succes în activitatea sa pentru binele poporului român, asigurînd că, atît el personal, cit și guvernul austriac, urmăresc cu atenție și deosebită satisfacție, contribuția activă a României la cauza păcii și înțelegerii între popoare.NEW YORK. — Ambasadorii Franței, Marii Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. la Națiunile Unite s-au reunit vineri, pentru a doua oară în decurs de 24 de ore, spre a discuta situația din Orientul Apropiat. A fost examinat, de asemenea, raportul prezentat Consiliului de Securitate de către secretarul general al O.N.U., U Thant, a- supra rezultatelor misiunii Jarring. Nu a fost dat publicității nici im comunicat la încheierea reuniunii. Cei patru ambasadori au hotărit să se întîlnească din nou la 11 martie și șă consulte, între timp, guvernele lor asupra oportunității unei reuniuni înainte de această dată.TEL AVIV. — Ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, care se află într-o vizită oficială în Israel, a avut convorbiri cu omolo

gul său israelian, Abba Eban. în- tr-un comunicat dat publicității la Tel Aviv, se arată că cei doi miniștri au expus pozițiile guvernelor lor în legătură cu conflictul din Orientul Apropiat și au examinat unele probleme referitoare la misiunea Jarring. Ei au subliniat necesitatea de a se depune eforturi pentru promovarea păcii între țările din regiune.CAIRO. — Ministrul francez al justiției, Rend Pleven, a sosit într-o vizită oficială de cinci zile la Cairo, la invitația omologului său egiptean. El va examina cu oficialitățile egiptene probleme legate de cooperarea dintre cele două țări în domeniul justiției, precum și o serie de aspecte ale evoluției ultimelor evenimente din Orientul Apropiat.

PREMIERUL TUNISIEI 
L-A PRIMIT PE MINISTRUL 

ROMÂN Al JUSTIȚIEIITUNIS 6 (Agerpres). — în cursul vizitei pe care o întreprinde în Tunisia, ministrul român al justiției, Teodor Vasiliu, a fost primit de primul ministru tunisian, Hedi Nouira. Cu acest prilej, au fost făcute aprecieri pozitive asupra stadiului actual al relațiilor dintre România și Tunisia și s-a exprimat dorința 'dezvoltării lor în continuare.

agențiile de presă transmit:
Consulul general al Ro

mâniei în Australia, Romuius Ioan Budura, a fost primit în audiență de vicepremierul australian și ministrul comerțului și industriei, John Douglas Anthony. întrevederea a prilejuit discutarea unor inițiative menite să stimuleze dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Australia.
Tratative economice so- 

vieto-vest-germane. A§entia

La Frankfurt pe Main a avut loc timp de cinci zile ediția de primăvară 
a Tîrgului Internațional, consacrat producției industriei bunurilor de con
sum, la care au participat 39 de țări, printre care și România. Pavilionul 
românesc (în fotografie) a fost vizitat ae personalități vest-germane, prin
tre care ministrul economiei al R. F. a Germaniei, Karl Schiller, Albert 
Osswald, președintele guvernului landului Hessa, Walter Miiller, prima
rul general al orașului Frankfurt pe Main — care au făcut aprecieri 

elogioase la adresa exponatelor românești
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T.A.S.S. informează că, între 25 februarie și 5 martie, la Bonn au avut loc tratative in legătură cu încheierea acordului comercial și economie pe termen lung intre U.R.S.S. și R.F.G.
Partidul Comunist din Si

ria a hotărit să sprijine candidatura premierului sirian Hafez Assad pentru postul de, președinte al, .țării.«Comitetul Central al P.C. din Siria cheamă, totodată, pe toți comuniștii să participe la referendumul popular de la 12 martie pentru desemnarea președintelui țării și să voteze în favoarea candidaturii generalului Assad.
Senatul italian a acordat 

votul său de încredere gu
vernului coaRUei de centru-stinga, prezidat de Emilio Colombo. Moțiunea de încredere a fost adoptată cu 167 de voturi contra 111. Joi, Camera Deputaților adoptase cu 346 de voturi pentru, 235 contra și 2 abțineri o moțiune de încredere în cabinetul de centru-stinga, alcătuit acum din de- mocrați-creștini, socialiști și șocialiști- democrați, în urma retragerii din guvern a reprezentanților Partidului republican.

fîziz Sidky, vicepremier 
pentru problemele produc
ției și comerțului, ministruI industriei, petrolului și resurselor minerale al R.A.U., l-a primit pe Chen Wei-chi, ministru adjunct al industriei ușoare a R. P. Chineze, și a avut cu el o convorbire prietenească. Chen Wei-chi a fost, de asemenea, primit de Mohamed Abdullah Marzaban, ministrul economiei și al comerțului exterior al R.A.U.

Delegația guvernamenta
lă a R. D. Germane, condusă de Otto Winzer, ministrul afacerilor externe, a sosit la Colombo, după o vizită de o săptămină în Singapore. In aceeași zi, au început convorbirile cu primul ministru al Ceylonului, Siri-

mavo Bandaranaike, și cu membri ai guvernului ceylonez.

Sesiunea Comisiei 
româno-polone 
de colaborare 

tehnico-științificăVARȘOVIA 6 — Corespondentul Agerpres, I. Dum'itrașcu, transmite : între 3—6 martie a avut loc la Varșovia sesiunea a 19-a a Comisiei ro- mâno-polone de colaborare tehnico- științifică. în timpul sesiunii a fost examinată îndeplinirea prevederilor sesiunii precedente a comisiei, precum și stadiul de realizare a colaborării în unele domenii de Interes reciproc in activitatea de cercetare științifică și de dezvoltare tehnică, stabilindu-se programul de colaborare tehnico-științifică pentru perioada următoare. Programul respectiv de colaborare se referă la domenii ale economiei naționale ca industria construcțiilor de mașini, industria chimică și petrochimică, industria minieră și geologie, industria energetică.Protocolul a fost semnat de Dinu Buznea, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România, și de Jerzy Metera, vicepreședinte al Comitetului pentru Știință și Tehnică din Republica Populară Polonă. în cursul zilei de 6 martie, președintele părții române în comisie, Dinu Buznea, a fost primit de Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. A fost de față T. Petrescu, ambasadorul României la Varșovia.
Vizita ministrului 

român al industriei 
miniere și geologiei 

in S.U.A.într-o scrisoare adresată ministrului afacerilor externe al Finlandei, Vaeinoe Leskinen, „Uniunea democrată a muncitorilor și micilor agricultori" cere _ stabilirea neîntirziată de relații diplomatice normale între Finlanda și Republica Democrată Germană. în scrisoare se subliniază că recunoașterea diplomatică a Republicii Democrate Germane va servi securității și păcii în Europa.
La invitația Ministerului 

de Externe al Greciei, vineri 
a sosit la Atena George Marin, director în Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre.

Acordul poiono-britonic 
pe termen lung privind colab°- rarea economică și comercială bilaterală, precum și protocolul privind schimburile comerciale pe anul 1971, au fost parafate la Londra. în prezent, volumul schimburilor dintre cele două țări se ridică la circa 120 milioane lire sterline anual. Există însă — relatează agenția P.A.P. — mari posibilități de a dezvolta aceste schimburi comerciale și colaborarea bilaterală. Documentele semnate creează condițiile necesare pentru aceasta. Ambele țări își acordă în mod reciproc clauza națiunii celei mai favorizate.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Ministrul industriei miniere și geologiei al României, prof. dr. ing. Bujor Almășan, care întreprinde o vizită în Statele Unite, a participat la centenarul Asociației inginerilor mineri, metalurgiști și petroliști din S.U.A. și a avut întrevederi cu oameni de afaceri și specialiști din industria minieră americană. Ministrul român a avut la 5 martie întrevederi la Washington cu Rogers Morton, ministrul de interne al S.U.A., Philip Trezise, subsecretar de stat însărcinat cu probleme economice, și I-Iarold B. Scott, adjunct al ministrului comerțului. în cadrul discuțiilor purtate au fost abordate posibilitățile lărgirii cooperării economice și tehnico-știin- țifice româno-americane.

La Utrecht s-a deschis tirgul 
de primăvară pentru bunuri de 
larg consum. Pavilionul româ
nesc expune o gamă largă de 
produse ale întreprinderilor de 
comerț exterior. Încă din prima 
zi a deschiderii tîrgului, afluen
ța vizitatorilor a ilustrat inte
resul deosebit pentru exponatele 
românești.

Demisia guvernului norvegian cvadripartit (centriști, liberali, conservatori și creștin-demo- crați), condus de Per Borten, intervenită la începutul acestei săptămîni, a pus capăt unei coaliții a cărei fragilitate a constituit chiar de la crearea sa un subiect permanent al comentariilor observatorilor de presă. Această formulă eterogenă, și totodată inedită pentru peisajul politic norvegian, a apărut în urma consultării electorale din toamna anului 1965, cînd partidul social-democrat, pierzînd majoritatea, a trebuit să se retragă în opoziție, după 30 de ani de guvernare aproape neîntreruptă. Crearea coaliției, ca formulă de schimb, a apărut justificată doar prin elemente de conjunctură, chiar din evidențiindu-se dere și opțiuni gramele celor nenți. Și deși 1969 „cei patru" au obținut un nou mandat, majoritatea confortabilă de la început s-a transformat, în urma noului scrutin, într-o majoritate fragilă de numai două locuri. în același timp, în presa norvegiană criti- cile la adresa guvernului au devenit tot mai frecvente, nu puține fiind acele ziare care se întrebau, avînd în vedere mai ales inflația și creșterea fără precedent a venit bări în viața politică a ță

primul moment puncte de ve- diferite în pro- patru compo- în alegerile din

prețui ilor, dacă n-a timpul unor schim-

rii. Caracterizînd situația intervenită, ziarul „LE MONDE" scria : „Coaliția guvernamentală este frămîntată de neînțelegeri și contradicții. Deși se menține de peste cinci ani, guvernul n-a reușit să elaboreze
grarian), din care face parte și primul ministru demisionat, și-a afirmat în repetate rînduri rezervele în fața unei „aderări pripite și necondiționate" la Piața comună. Președintele partidului de centru, John Aus-
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Substratul crizei

liției au fost de natură să sporească și mai mult incertitudinea in legătură cu viitorul coaliției.Disensiunile au atins punctul culminant la sfîrșitul săptămînii trecute, cind unul din jziarele din Oslo („Dagbladet") a inserat pasaje dintr-un raport „ultrasecret", remis de ambasadorul norvegian la Bruxelles a- supra convorbirii pe care a avut-o cu un membru al comisiei C.E.E. Din acest document reieșea clar că Piața comună refuză să dea curs revendicărilor speciale ale Norvegiei în domeniul agriculturii și pisciculturii, în cazul aderării la C.E.E. în fața protestelor partenerilor săi de coaliție pentru divulgarea conținutului unui document confidențial, premierul Borten văzut nevoit să-și înainteze misia.Știri de ultimă oră sositeOslo anunță că Kjell Bondevik, liderul partidului creștin-popu- lar din Norvegia, a fost însărcinat de regele Olav al V-lea să formeze un nou guvern de coaliție. El a primit deja acordul celor patru partide ale fostei coaliții, în vederea realizării misiunii încredințate. Observatorii apreciază însă că, indiferent de modalitățile de rezolvare a crizei, problema atît de controversată a aderării la Piața comună va continua să-și profileze umbra asupra vieții politice a Norvegiei.

s-a de-din

Expediția românească transalricană 
se apropie de sfîrșit

o politică comună de amploare și se vede in mod constant o- bligat să încerce o conciliere a punctelor de vedere ale celor patru partide care îl compun".Disensiunile existente s-au transformat într-o adevărată criză în momentul în care au început dezbaterile privind aderarea țării la Piața comună. în fața opțiunii care se profila, cele patru partide s-au manifestat cit se poate de diferit. Sub presiunea opiniei publice și în special a maselor de agricultori, partidul de centru (a-

trhem, a cerul în parlament instituirea unei comisii juridice, care să stabilească dacă politica de integrare economică și monetară, stipulată în Tratatul de la Roma, este în concordanță cu constituția și cu interesele naționale ale Norvegiei. Grefate pe fundalul campaniei de proteste împotriva aderării, dusă mai ales de recent creata „MIȘCARE POPULARA ÎMPOTRIVA ADERĂRII LA PIAȚA COMUNĂ", reticențele . și opoziția manifestate de cel mai important dintre partidele coa- Radu BOGDAN
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Parcurgind cea mai . mare 
parte . a traseului transafrican, 
care se desfășoară potrivit ți
nui vast program de cercetări 
și unui itinerar înglobînd 11 
state cuprinse intre Dakar și 
Dar-es-Salaam, expediția româ
nească, alcătuită din opt ex
ploratori, ajunsă la granița de 
est a Republicii Democrate 
Congo, și-a continuat călătoria 
prin Ruanda și Burundi, efec- 
tuind explorări in nordul lacu
lui Tanganika. Această parte a 
traseului constituie o modifica

re a programului inițial, care 
prevedea străbaterea Ugandei 
și Kenyei. Modificarea se dato
rează recentelor evenimente 
petrecute in Uganda, unde, după 
cum se știe, a avut loc o lovitu
ră de stat militară.

In a doua jumătate a lunii in 
curs, expediția românească 
transafricană iși va incheia 
periplul, punctul terminus fiind 
portul tanzanian Dar-es-Salaam, 
de unde membrii săi se vor 
îndrepta spre patrie.

VREMEA ÎN EUROPA
Un val de frig excesiv și ninsori 

abundente s-au înregistrat, in ulti
mele zile, in majoritatea țărilor eu
ropene. In cursul nopții de vineri 
spre simbătă, mari cantități de ză
padă au căzut in Franța, Belgia, 
R.F.G. și R.D.G. Stratul de . zăpadă 
atinge in unele din aceste țări 40 cm. 
Teritoriul Italiei este aproape in în
tregime acoperit de zăpadă, iar tem
peratura a scăzut la minus 29 grade.

In Polonia, unde pînă acum iarna a 
fost blinda, s-au semnalat tempera
turi de minus 26 grade. Traficul ru
tier este în parte paralizat.

Praga — capitala R. S. Cehoslovace

— a înregistrat in luna martie cea mai 
scăzută temperatură din ultimii 200 
de ani — minus 18 grade — iar in 
regiunile de munte ale Cehoslovaciei 
mercurul termometrelor a coborit 
pînă la minus 25 de grade.

Un timp excesiv de friguros se în
registrează și in Elveția. La Jung- 
fraujoch, localitate situată la o altitu
dine de 3 453 metri1, termometrul a in
dicat in cursul nopții de vineri mi
nus 31 grade, iar la Ziirich minus 14 
grade.

In schimb, in Spania și Portugalia 
termometrele înregistrează valori 
mult deasupra lui zero.

Revendicările 
femeilor 

engleze
Mii de femei venite din toate 

regiunile Angliei au demonstrat 
simbătă la Londra, Glasgow și 
Liverpool pentru salarii egale, 
pentru posibilități egale de a 
obține un loc de muncă și de 
a-și desăvîrși educația, pentru 
crearea unor condiții mai bune 
de a-și crește copiii. Demon
strațiile, la care au participat 
de asemenea un mare număr 
de copii și bărbați, au fost or
ganizate de Mișcarea pentru e- 
liberarea femeii, in intimpina- 
rea zilei de 8 martie.

Scopul manifestației a fost a- 
cela de a atrage atenția că fe
meile engleze suportă incă ur
mările unor discriminări fla
grante. In cuvintele participan
telor la aceste acțiuni și-au 
găsit expresie nemulțumirea 
pentru faptul că „femeile sint 
tratate ca cetățeni de categoria 
11-a". Au fost citate in acest 
sens o scrie de exemple revela
toare. Proporția de ingineri fe
mei și bărbați este, de pildă, 
1 la 500. De asemenea, s-a sub
liniat că sute de mii de femei 
obțin pentru o muncă egală 
salarii mult inferioare. Abia 
anul trecut a fost adoptată o 
lege care prevede stabilirea pînă 
la sfîrșitul anului 1975 a sala
riilor egale „pentru o muncă de 
valoare egală". Dar, după cum 
scrie „Sunday Times", „pînă la 
înfăptuirea acestui deziderat mai 
este un drum foarte lung". Leo
nora Lloyd, fruntașă a mișcării 
pentru eliberarea femeii, a de
clarat că și după 1975 femeile 
se vor afla într-o situație de in
ferioritate, dat fiind că pentru 
acele servicii care sînt specifice 
femeilor salariile vor continua 
să rămînă foarte scăzute.

Referindu-se la acțiunile de 
simbătă ale femeilor din cele 
trei orașe engleze, ziarul „Ti
mes" scrie: „Cauza eliberării 
femeii și-a făcut prima apariție 
importantă în Anglia prin pro
testul de la 6 martie".

N. PLOPEANULondra, 6.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell. 40 360


