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au luat sfîrșit

Lucrările Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor

Duminică s-au încheiat în Ca
pitală lucrările Conferinței pe 
țară a inginerilor și tehnicienilor. 
Timp de trei zile participanții au 
analizat contribuția intelectualită
ții tehnice la marile realizări ob
ținute de poporul nostru și a sta
bilit sarcinile ce revin cadrelor 
tehnice, alături de toți oamenii 
muncii, în înfăptuirea vastului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
jalonat de Congresul al X-lea al 
partidului.

Dezbaterile s-au desfășurat în 
spiritul deplinei adeziuni față de 
prețioasele indicații și' îhsufleți- 
toarele îndemnuri cuprinse in 
cuvîntarea rostită la conferință 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntare apreciată 
de participant ca un document 
programatic de înaltă valoare 
pentru activitatea de viitor a in
ginerilor, tehnicienilor, muncito
rilor inovatori din toate ramurile 
de producție.

Conferința a aprobat în unani
mitate Statutul Consiliului Națio
nal al inginerilor și tehnicienilor, 
care definește cu claritate rolul 
și atribuțiile acestei organizații 
obștești, creînd un cadru favo
rabil sporirii aportului tuturor 
inginerilor și tehnicienilor la pro
movarea progresului tehnic.

Participanții au adoptat, de 
asemenea, Rezoluția conferinței 
care stabilește orientările funda
mentale ale activității Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehni
cienilor, ale comisiilor sale și a 
cadrelor tehnice din economie.

Trecîndu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, delegații au ales 
prin vot secret Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
format din 187 de membri și 22 
membri supleanți, Colegiul pen
tru problemele eticii profesionale 
al C.N.I.T., precum și Comisia 
de cenzori.

In prima sa ședință plenară 
Consiliul a ales președinte al 
C.N.I.T., pe prof. dr. ing. Oliviu 
Rusu, vicepreședinți au fost aleși ; 
acad. Ștefan Bălan; acad. Remus 
Răduleț; dr. ing. Iancu Drăgan, 
director la Institutul de cercetări 
metalurgice din București; Elena 
Buzescu, inginer șef la Fabrica 
de confecții și tricotaje — Bucu
rești ; ing. Racz Attila, director 
tehnic la Combinatul minier Bă
lan; dr. ing. Dragoș Toma, di
rector la Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii; 
prof. ing. Ion Curievici, decan 
al Facultății de chimie industrială 
din Iași; dr. ing. Traian Mocuța 
de la Institutul de cercetări și 
proiectări de foraj-Cîmpina; Ion 
Milculescu, tehnician la Centrala 
termoelectrică din Craiova, ing. 
Ion Iștoc a fost ales secretar.

Președinte al Colegiului pen
tru problemele eticii profesiona
le al C.N.I.T. a fost ales prof, 
ing. Constantin Dinculescu, iai 
președinte al Comisiei de cenzori, 
economistul Tristan lonescu.

In încheierea lucrărilor parti
cipanții la conferința pe țară a 
inginerilor și tehnicienilor au 
adoptat textul unei scrisori adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprima adeziunea totală a 
intelectualității tehnice românești 
la politica internă și externă a 
partidului, angajamentul solemn 
de a-și consacra întreaga energie 
și capacitate creatoare înfăptuirii 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.
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Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român

Conferința pe țară a inginerilor și tehnicieni
lor, ale cărei lucrări s-au desfășurat în zilele 
de 19-21 mai a.c., exprimă adeziunea totală și 
atașamentul nețărmurit al puternicului detașa
ment al intelectualității tehnice din România, 
față de politica științifică marxist-Ieninistă a 
partidului și se angajează solemn în fața Comi
tetului Central, a Dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a-și consacra în
treaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii 
grandiosului program adoptat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Intelectualitatea tehnică, împreună cu clasa 
muncitoare, clasă conducătoare în societatea 
noastră, cu toți oamenii muncii, a adus o con
tribuție importantă la rezolvarea problemelor 
complexe puse de dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, la înfăptuirea programului 
general de edificare a socialismului în România.

Reunind reprezentanți ai intelectualității teh
nice din toate ramurile economiei naționale, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționali
tăți, Conferința a analizat într-un spirit de exi
gență și de mare răspundere sarcinile ce revin 
inginerilor, tehnicienilor, economiștilor și altor 
specialiști în lumina programului stabilit de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului, de hotârî- 
rile Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și a sarcinilor reieșite din expunerea fă
cută de Dumneavoastră.

Conferința a adoptat o rezoluție prin care 
întreaga intelectualitate tehnică se angajează eu 
fermitate de a-și înzeci eforturile pentru valo
rificarea superioară a tuturor resurselor mate
riale și umane ale societății, pentru folosirea 
rațională a capacităților de producție și a for
ței de muncă, reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, îmbunătățirea organizării și 
conducerii producției, creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității producției, a renta
bilității întregii activități economice, punerea

în funcțiune la timp și la parametrii proiectați 
a noilor obiective economice. Intelectualitatea 
tehnică va milita neobosit pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire profesională și 
de cultură științifică și tehnică a tuturor oa
menilor muncii, pentru introducerea permanen
tă și operativă în producție a unor tehnologii 
moderne, pentru creșterea substanțială a pon
derii produselor cu un grad de prelucrare su
perioară, în scopul reducerii decalajului față 
de țările dezvoltate industrial.

Conferința își exprimă convingerea că mi
nisterele, institutele de cercetări și proiectări, 
toate instituțiile interesate, vor examina cu 
răspundere problemele ridicate în. cadrul dez
baterilor Conferinței noastre, propunerile făcu
te de participanți și, în spiritul indicațiilor con
ducerii partidului, cu participarea activă a spe
cialiștilor, vor găsi cele mai raționale soluții 
pentru rezolvarea acestora.

Desfășurarea activității obștești a inginerilor 
și tehnicienilor, în cadrul și sub îndrumarea 
sindicatelor, așa cum prevede Statutul Consi
liului Național al Inginerilor și Tehnicienilor 
adoptat de Conferință,- asigură condițiile cele 
mai propice pentru o participare activă a fie
cărui cadru tehnic la înfăptuirea sarcinilor ac
tuale puse de partid în domeniul economic, 
științific, social și cultural.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe Dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că intelec
tualitatea tehnică din țara noastră, însuflețită 
de. ideile socialismului și-jle dragoste nețărmurită 
față de partid și popor, este hotârîtă să întâm
pine Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român și cea de-a 25-a aniversare a pro
clamării Republicii cu noi și importante reali
zări, să participe și mai activ la progresul teh
nic și științific al economiei noastre socialiste, 
la înfăptuirea politicii interne și externe a Par
tidului Comunist Român, pentru ridicarea și 
înflorirea continuă a patriei — Republica So
cialistă România.

CONFERINȚA PE TARĂ A INGINERILOR SI TEHNICIENILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Aspect de la ședința de în
cheiere a Conferinței.

foto: GH. CVCU Șase absolvenți despre aceeași temă

Studenția și contactul direct
Nu demult, în centrul univer

sitar Cluj am avut prilejul să dis
cut cu mai mulți absolvenți de 
la diferite facultăți despre semni
ficațiile debutului în profesie. 
Gînduri de viitor legate de po
sibilele locuri de muncă ne-au 
fost împărtășite laolaltă cu priviri 
retrospective asupra anilor de 
studiu, asupra unor eventuale 
datorii pe care învățămîntul nos
tru superior le-ar putea achita 
mai bine, față de promoțiile ur
mătoare. Și fiindcă viitoarele ca
dre didactice, care vor activa din 
anul de învățămînt 1972/73 la 
diverse catedre formează și cel 
mai numeros pluton al absolven
ților din acest an universitar 
vom relata mai întâi discuția cu 
cîțiva dintre ei.

Gelu Furdui, absolvent al

cu producția
Conservatorului, ne mărturisea 
că: „De fapt, nu este vorba de 

' un debut în profesie, cei 4 ani 
de învățămînt efectuați înainte 
de facultate au contribuit efectiv 
la acumularea unei experiențe 
necesare într-o profesiune pasio
nantă. Atributul meseriei nu de
pinde decît de noi, de capacita
tea noastră de a ști să împărtășim 
nu numai cunoștințele primite în 
facultate, ci să oferim viitorilor 
noștri elevi, modele de viață. Noi 
am acumulat în facultate direc
țiile unei orientări generale în 
profesiune, iar dacă unii absol-

80 000, adică jumătate din 
populația orașului, sîmbătă și 
duminică au lăsat deoparte, pen
tru cîteva ceasuri, preocupările 
specifice sfîrșitului de săptămîna 
și și-au dat întâlnire pe străzi, în 
curțile întreprinderilor, în parcuri, 
pe malul Begăi. în locurile care, 
prin exemplara lor curățenie, 
i-au adus Timișoarei o binemeri
tată stimă. O simplă cifră, oricît 
ar fi ea de impresionantă, nu 
izbutește să spună prea multe, 
atâta vreme cît nu i se adaugă și 
semnificațiile. La mijloc de mai 
80 000 de oameni au ieșit la 
muncă voluntar-patriotică. Dar, 
pînă ce acestei cifre vom izbuti 
să-i găsim adevărata dimensiune, 
vom „împrumuta" doar un singur 
exemplu din ceea ce s-a consem
nat deja în domeniul muncii vo- 
luntar-patriotice pînă acum. Anul 
trecut suprafața străzilor moder
nizate în oraș a atins 100 000 me
tri pătrați, în calcul intrînd doar 
marile lucrări. Pînă la sfîrșitul 
lui 1972 acestei cifre i se va a- 
dăuga încă pe atâta.

Desigur, eforturile materiale au 
fost și sînt considerabile. Nu e 
mai puțin adevărat, însă, că o 
substanțială contribuție și-a adu
s-o și populația orașului, îndeo
sebi tinerii, în cadrul acțiunilor 
de muncă voluntar-patriotică. 
Sîmbătă, de pildă, pe Calea 
Buziașului — viitoarea magis
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trală care va lega orașul cu cea 
mai tânără platformă industrială 
timișoreană — am consemnat un 
aspect semnificativ pentru ceea 
ce înseamnă contribuția tinere
tului la realizarea acestor lucrări. 
Celor peste 150 de elevi de la 
liceul nr. 4 li se explica ce în
seamnă recuperarea unei mașini 
de piatră concasată : o economie 
de aproximativ 300 lei. Cîte 
mașini au fost recuperate în cele 
două zile nu știm încă. Tot ceea 
ce știm deocamdată e că pre
zența tinerilor nu a rămas doar 
la o singură mașină, ci la mai 
multe, materializîndu-se, în ace
lași timp, și în alte lucrări.

Cunoștințe mai vechi ne-au fost 
și cei 550 de elevi ai Școlii pro
fesionale C.F.R. care și aici, la 
modernizarea străzii din zona 
parcului central, au dovedit a- 
ceeași dăruire ca și anul trecut, 
cînd au participat la construcția 
complexului porcin inter-coopera- 
tist din Periam. Pentru a fi ală
turi de colegii lor, Traian Pele, 
Dorian Costescu din anul III D 
au venit tocmai de la Recaș, 
unde locuiesc. „Fiindcă, ne spu
ne Simu Drilă, secretarul comi
tetului U.T.C. al anului III A, 
noi, ca viitori ceferiști, trebuie să 
fim întotdeauna împreună". Ti
nerii muncitori de la întreprin
derea „Tehnometal" au mînuit 
cu îndemînare coasa, greblele și 
furca, aranjînd toaleta malurilor 
Begăi. La capătul dinspre sud al 
orașului, în cel mai tînăr car
tier — Calea Șagului — am 
întâlnit alte cunoștințe, elevii 
Liceului nr. 10, care au ve
nit să îngrijească spațiile 
verzi cărora tot ei, la începu
tul acestei primăveri, le semnase
ră actul de naștere.

I. DANCEA

venți se plîng de acest lucru, 
eu cred că ei înșiși și-au rămas 
datori cu prelucrarea acestor di
recții, cu participarea efectivă la 
procesul normal de autodepășire. 
Acest aspect al formării noastre 
îl vom resimți la primul contact 
cu catedra, cu elevii, fie la oraș, 
fie la țară. Mediul rural, din 
păcate, este puțin cunoscut de 
mulți colegi și unii dintre ei ma
nifestă față de acesta un fel de 
teamă. Poate ar fi fost mai folo
sitor — pentru cunoașterea șco
lilor generale de la țară și a spe
cificului muncii de acolo — ca

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu la expoziția 

de autoutilări și tehnologii
noi a prilejuit un

DIALOG FERTIL PRIVIND
DEZVOLTAREA INDUS

TRIEI CONSTRUCTOARE
DE MAȘINI

în cursul dimineții de sim- 
bătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au vizitat ex
poziția „Autoutilări și tehno
logii noi realizate în întreprin
derile industriei construcțiilor 
de mașini".

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Manea Mă- 

nescu, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, precum și de 
tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Nicolae Agachi, minis
trul industriei metalurgice, Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, de membri ai condu
cerii altor ministere economice 
și instituții centrale de specia
litate.

Amenajată într-unul din pa
vilioanele marelui complex 
expozițional din Piața Scînteii, 
expoziția reunește circa 250 
mașini-agregat, mașini specia
lizate, utilaje specifice unor ra
muri industriale, instalații și 
echipamente industriale, toate 
rezultate remarcabile ale pre
ocupării proiectanților și con
structorilor de mașini din în
treaga țară pentru a realiza cu 
mijloace proprii o cît mai lar
gă gamă de mașini și agregate 
necesare producției curente din 
întreprinderi. Sute de panouri, 
machete, fotografii și scheme 
tehnice redau, de asemenea, 
tehnologiile noi introduse sau 
în curs de însușire în industria 
constructoare de mașini, me
tode de lucru de mare produc
tivitate care s-au dovedit de
osebit de eficiente în creșterea 
producției, a productivității 
muncii și a rentabilității între
prinderilor.

Ca și în alte împrejurări, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat au fost întâmpinați la 
sosirea în pavilionul expozi-

practica noastră didactică să nu 
se desfășoare, numai în unitățile 
de învățămînt din Cluj, ci și în 
diverse unități de învățămînt din 
mediul rural. Ca profesor de mu
zică, un capitol aparte îl vor 
constitui și solicitările legate da 
viața culturală a satului. Teore
tic, sîntem bine pregătiți și, pen
tru acest lucru, nu avem decît 
cuvinte de mulțumire pentru 
profesorii noștri, dar, practic, nu 
ne putem descurca decît cu expe
riența personală".

Speranța Răescu, absolven- 
Facultății de filologie, 

limbă franceză: „Nu mă 
viitorul meu loc de mun-

tă a 
secția 
sperie

C. STANCULESCTJ

(Continuare în pag. a III-a) 

țional de un mare număr de 
constructori de mașini — direc
tori și alte cadre de conducere 
din centralele industriale ale 
construcției de mașini, din uni
tăți cu statut de centrală și 
institute de cercetări și pro
iectări ale industriei construc
toare de mașini, alți specia
liști din această primă ramură 
a economiei noastre naționale 
— care au făcut o călduroasă 
primire secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți.

Vizita începe în standurile 
Institutului de cercetări tehno
logice pentru construcții de 
mașini, institut central pe ra
mură care se ocupă de cerce
tarea proceselor tehnologice și 
proiectarea utilajelor în dome
niul construcțiilor de mașini. 
Una din principalele măsuri de 
îmbunătățire a sistemului de 
conducere în Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
este realizarea sistemului de 
prelucrare automată a datelor. 
Pînă în prezent această ramură 
dispune de două centre proprii 
de calcul la București — în 
Institutul de cercetări tehnolo
gice pentru construcții de ma
șini, și la Brașov pe lingă Uzi
na de tractoare. Schema gene
rală a sistemului infprmatic al 
M.I.C.M., prezentă în expoziție, 
arată că pînă în anul 1975 a- 
ceastă ramură va avea 9 cen
tre proprii de calcul. Celor 
existente li se vor adăuga ast
fel asemenea unități de calcul 
pe Ungă marile unități con
structoare de mașini de la 
București, Reșița, Craiova, PI (Continuare în pag. a lll-a)

FORUM AL

SCRIITORILOR

Conferința națională a scriitorilor își va începe lucră
rile. Cei peste 400 de delegați desemnați de către în
treaga obște scriitoricească, în adunări pe secții 
de creație ole asociațiilor, în frunte cu cea de la Bucu
rești — vor dezbate, cum se cuvine, atît raportul condu
cerii Uniunii, cît și tezele în întîmpinarea conferinței.

Acestea, date publicității de peste două luni de zile, au 
constituit un fericit prilej de contact, de studiere și de ex
primare — în presa cotidiană și în periodice, la radio și 
la televiziune — nu numai a scriitorilor, dar și a atîtor 
altor oameni de cultură și artă, a atîtor exponenfi ai di
feritelor categorii de oameni ai muncii, fie ei ingineri, 
medici, profesori, studenți, conducători de cooperative agri
cole, tractoriști, forjori, economiști etc.

După știința mea, a fost cea mai largă dezbatere de 
opinie publică a aprecierilor și problemelor formulate de 
către Uniunea Scriitorilor, în ceea ce numim „tezele" 
sale, — cea mai largă și ca arie de cuprindere, multiplu 
semnificativă, din partea scriitorimii, și ca diversitate a 
mediilor care receptează opera lor, creația literară.

Ceea ce vrem, — astfel — să relevăm este, deci, faptul 
că literatura noastră contemporană, problemele ei de 
creație, mesajul și — ca atare — eficiența ei socială au 
avut prilejul unei cît mai bogate confruntări implicînd fe
lurite grade de experiență, de opțiune pentru un gen sau 
altul, pentru un stil sau altul, felurite nuanțe de gust estetic.

Mai presus de toate, opiniile venite din rîndurile masei 
largi a cititorilor au fost acelea care au pus deopotrivă 
accentul pe conținutul operelor literare, pe problematica

{Continuare tn pag. a II-a)

tești etc. Secretarul general 
al partidului, ceilalți oaspeți 
sînt informați că institutul dis
pune de specialiști cu înaltă 
calificare, de laboratoare mo
dern utilate și de un atelier 
de prototipuri, condiții care 
creează posibilitatea de a se 
efectua cercetări, de a se ela
bora tehnologii și proiecte de 
execuție în toate ramurile con
strucțiilor de mașini.

Explicîndu-se caracteristicile 
tehnice și de funcționalitate ale 

unor utilaje, se subliniază că 
în anul 1971 s-au realizat o 
serie de mașini unelte și uti
laje complete, precum și linii 
de fabricație care joacă un rol 
important în dezvoltarea și 
perfecționarea procesului de 
fabricație. La Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini se preconizează ca în 
anul 1975 25 la sută din volu
mul de investiții și utilaje din 
această ramură să fie realizat 
în cadrul acțiunii de autouti- 
lare, față de numai 12,3 la sută 
cît s-a realizat în 1971.

Specialiștii informează pe 
secretarul general al partidu
lui, pe ceilalți oaspeți că 
acțiunea de autoutilare în a- 
ceastă ramură a fost extinsă. 
Fapt deosebit de semnificativ 
și cu repercusiuni favorabile 
de largă amplitudine, acțiunea 
de autoutilare este concepută 
și se desfășoară nu numai pen
tru nevoile proprii, ci caută să 
satisfacă necesitățile de dotare 
și ale altor uzine. Se conturea-

de GEORGE IVAȘCU

I
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FOTBAL LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
în preliminariile turneului olimpic de fotbal

ROMÂNIA—DANEMARCA
Ieri, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, s-a desfășurat me
ciul decisiv pentru calificare în 
turneul olimpic dintre echipele 
României și Danemarcei. După 
cum se știe, în prima partidă, 
care a avut loc în toamnă la 
Copenhaga, victoria a revenit 
fotbaliștilor danezi cu scorul de 
2-1. Șansa a aparținut și de 
data aceasta olimpicilor danezi

care, practicînd un fotbal de 
bună calitate, dinamic și ofensiv 
au obținut din nou victoria cu 
scorul de 3—2 calific-îndu-se, 
astfel, la turneul final al Jocuri- 
rilor Olimpice de la Miinchen. 
Partida a fost condusă de o bri
gadă de arbitri din Grecia, a- 
vîndu-1 la centru pe G. Katso- 
ras. Au evoluat următoarele for
mații : ROMÂNIA : Ghiță — Pop,

2-3 (0-1)
Olteanu, Vlad, Codrea — Dumi
tru, Simionaș, (Brosovski) — 
Gydrfi, Tătaru (Domide) ; Neagu, 
Marcu. DANEMARCA: Ther- 
kildsen, Ahlberg, Andersen, Ront- 
ved, Rasmunssen, Hansen, Ny
gaard, Hansen (Back), Olsen, 
Johanson, Jensen.

c. v.

Ieri, pe stadionul Republicii

SERBARE SPORTIVĂ STUDENȚEASCĂ
Ieri, stadionul „Republicii** 

lin Capitală, a găzduit o mare 
sărbătoare sportivă studențeas
că al cărei program a inclus 

■’leva puncte de mare atrac- 
’e și semnificație. Dedicată 

închiderii festive a „Anului 
sportiv universitar și de pre
gătire a tineretului pentru a- 
jăracea patriei 1971/1972“, ma- 
.1 fedarea a constituit un „bun 
urile j — așa cum sublinia 
G-heorghe Sasu, președintele 
C.U.A.S. din Centrul universi
tar București — pentru un bi
lanț rodnic al activității des
fășurate. pentru intensificarea 
muncii in vederea obținerii unor 
rezultate și mai bune în pe
rioada ce urmează".

Astfel, în cadrul festivității 
de premiere s-au decernat ti
tlurile pentru ..Institutul cu 
cea mai bună activitate sportivă 
de masă pe anul universitar 
1971-1972“, titlu ce a revenit a- 
sociațiilor Universității Bucu
rești și Institutului de petrol,

gaze și geologie. Cea de-a doua 
festivitate a fost rezervată 
premierii Centrului de pregă
tire a tinerelului pentru apă
rarea patriei,1 fruntaș in anul 
universitar 1971—1972. tot a- 
cordat Universității București. 
A avut loc. totodată, acordarea 
de diplome unor activiști frun
tași in mișcarea sportivă de 
masă și in pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei.

A urmat apoi un program de 
demonstrații de gimnastică a- 
crobatică — susținut de un 
grup de studenți de la I.E.F.S., 
conduși de prof. Carol Bedo, 
un ansamblu de gimnastică e- 
xecutat de studenți și studen
te, demonstrații do aeromode- 
le — executate de viitorii in
gineri și cercetători ai Institu
tului Politehnic, în sfîrșit. o 
demonstrație de specialitate 
executată de ostași din tru
pele Ministerului de Interne, 
întreg acest capitol al pro
gramului, foarte mult apreciat

și gustat de cei prezenți în 
tribune, a constituit o nouă do
vadă a forței și capacității de 
mobilizare, organizare și exe
cuție de care au dat dovadă 
studenții, cadrele didactice. Un 
argument pentru practicarea 
sportului, pentru exercițiul fi
zic. O explozie de tinerețe, de 
entuziasm, o demonstrație de 
sănătate și gratie.

Programul zilei s-a încheiat 
cu disnutarea ultimelor între
ceri din finala Campionatelor 
universitare de atletism. edi
ția 1972. Desfășurată timp <j« 
două zile, această finală a reu
nit pe pistele stadionului pe 
cei mai buni atleți studenți din 
toate centrele de învățămînt 
superior. Strădaniile sportivi
lor studenți, ale antrenorilor 
lor, au fost încununate de suc
ces. dacă ținem seama de echi
librul competiției, de lupta a- 
prigă cu spațiul și timpul. Au 
fost stabilite numeroase noi 
recorduri universitare. Să a- 
mintim doar cîteva dintre ele : 
100 m plat (b) : Anghel Cor
nel, I.E.F.S.. cu 10.5 sec. ; lun
gime fete : Alina Ponescu, 
Univ. Buc., cu 6,30 m ; 400 m 
fete : Rafira Fița. I.P.G., cu 
56,6 sec ; triplu salt : Eremia 
Rotaru, Univ. Buc., cu 15.48 m.

încheiem relatarea noastră 
cu un amănunt : ni s-a părut, 
la un moment dat, că sînt mai 
mulți studenți pe stadion, d«- 
cît spectatori în tribune. Ceea 
ce denotă că la acest capitol, 
al popularizării acțiunii, al par
ticipării unui număr cît mai 
mare de tineri — și nu numai 
studenți — la acest spectacol 
sportiv organizatorii — asocia
țiile studențești — au fost de
ficitari.

D. SANDU

in „Cupa Davis": România Iran 5-0

Șl ACUM,

SEMIFINALELE!
întâlnirea s-a încheiat fru

mos. Prima noastră „rachetă**, 
Ilie Năstase, a cedat locul pri
mei noastre „speranțe", Toma 
Ovici, care emoționat, dar și 
ambițios, a dat o replică dem
nă de locul ocupat în echipa 
pentru „Cupa Davis“ a Româ
niei, celui mai tînăr din frații 
Akhbari (Hossein) de care a 
dispus in trei seturi, cîștigate 
din ce în ce mai categoric : 
6—3 ; 6—3 ; 6—1. Rezultatul său 
ne îndreptățește să privim 
ceva mai senini viitorul echi
pei noastre de tenis cu toate 
că vreo doi-trei asemenea ju
cători, ca să nu mai spun de 
talia lui Năstase, nu ne-ar stri
ca deloc. Dar, deh 1... Excepții
le sînt excepții și pentru a nu 
mai fi ar trebui ca în tenisul 
nostru să se facă totul pentru a 
avea o mai largă bază de masă. 
Sînt pline străzile de mici 
„Ilie** sau „Țiri“ oare se joacă

„de-a tenisul** cu te miri ce, 
rămine numai ca acești poten
țiali ași ai rachetei să fie adu
nați pe lingă diferite cluburi și 
asociații pentru a fi îndrumați 
competent de cadre pregătite, 
pentru că după cite știm nu du
cem lipsă de acestea, tenisul ro
mânesc avind tradițiile sale, 
istoria sa.

Cel de-al doilea frate Akhbari, 
ccl „mare", a ținut să ne con
vingă, în partida cu Țiriac, că 
este, totuși, prima rachetă a 
Iranului și a pierdut după o 
dispută strînsă, cu 2—3. care 
s-a desfășurat pe durata a a- 
proape trei ore.

Și, astfel, sferturile de fina
lă ale grupei A europene se ter
mină cu rezultatul final de 5—0 
in favoarea României, rezultat 
care ne onorează chiar dacă nu 
ne surprinde prin scorul cate
goric la care a fost obținut.

S. UNGUREANU

MERIDIAN
BALCANIADA DE BOX 

PUGILISTII ROMÂNI AU OBȚI
NUT DOAR DOUA MEDALII 

DE AUR

ANKARA 20. — (prin telefon 
de la trimisul Agerpres, P. Ochi- 
albi). Aseară s-au încheiat la 
Ankara întrecerile Balcaniada 
de box. In ordinea celor 11 ca
tegorii, titlurile de campioni au 
fost cîștigate de următorii pu- 
giliști : Dogru (Turcia), Kon
stantinov (Bulgaria), Kumova 
(Turcia), Yalcin (Turcia), Doruk 
(Turcia), Cuțov (România), San
dal, (Turcia), Stancev, (Bulga
ria), Năstac (România), Parlov 
(Iugoslavia), Suvandjiev (Bulga
ria). în gala finală, dintre pu- 
giliștii români cel mai specta
culos meci l-a furnizat Ca- 
listrat Cuțov, care l-a învins 
net la puncte pe valorosul 
campion iugoslav Vujin.

Viitoarea ediție a Balcaniadei 
de box se va desfășura în luna 
mai a anului viitor la Atena.

Raliul „PORȚILE DE FIER"
KLADOVO, (prin telefon de 

la trimisul nostru).
După un mers în forță, pe 

parcursul a circa 960 km echi
pajele românești și iugoslave, 
participante la Raliul Porțile de 
Fier, au ajuns la capătul cursei. 
Plecați din București, concuren- 
ții au avut de parcurs un traseu 
pe cît de atractiv pe atât de 
periculos, diferit și dificil, la 
care s-au mai adăugat condițiile 
de mers specifice pe timpul 
nopții. Din București startul s-a 
dat sîmbătă începînd de la o- 
rele 19,01 iar sosirea primului 
concurent la Kladovo (după ce 
a trecut mai întâi pe lîngă Bel
grad) a avut loc la orele 13,45 
ora României. Raliul a antrenat 
Ia start 44 de echipaje din care 
22 românești și 22 iugoslave. 
După sosirea la capătul traseu
lui a concurenților pe locul I 
în clasamentul general s-a situat 
echipajul Eugen Ionescu Cris- 
tea-Vezeanu Petre. în numărul 
nostru viitor vom reveni cu noi 
amănunte.

I. BODBA
In cursa automobilistică „Raliul Porților de Fier". 

Foto : AL. PRUNDEANU

PROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ — 

factor activ al mișcării sportive de la sate
Rezumată pe scurt, opinia in

terlocutorului nostru poate fi re
produsă într-o singură frază : 
„Profesorul de educație fizică 
din localitățile rurale trebuie să 
fie organizatorul» factorul mobi
lizator, conducătorul tehnic și 
mai ales dacă-i tînăr, exemplu 
personal, participant activ la 
toate acțiunile inițiate — într-un 
cuvînt activist al mișcării spor
tive din localitatea respectivă cu 
toate implicațiile acestei noțiuni*.

Sîntem de acord că principiul 
enunțat este îndeobște cunoscut 
și general acceptat. Ceea ce am 
reținut însă din lunga noastră 
convorbire, din cunoașterea Ia 
fața locului a manifestărilor spor
tive organizate în comună este 
faptul că dezideratul a fost trans
format într-o modalitate de acțiu
ne, a căpătat contururi reale, de
venind o constantă a muncii de 
fiecare zi. Dar poate e mai bine 
să dăm cuvîntul faptelor.

Cînd absolvea, în 1968, Facul
tatea de educație fizică și sport 
a Institutului pedagogic din 
Oradea, Matei Jurea încerca un 
prim sentiment de satisfacție ob- 
ținînd repartizarea ca profesor la 
Școala generală din CraiVa — 
Arad, comuna natală. Prezentîn- 
du-se la post a început activita
tea cu entuziasm, cu dorința sin
ceră de a aplica tot ceea ce acu
mulase în anii studenției. N-a 
fost descurajat nici de acea păre
re mai veche care, din păcate, 
mai dăinuia aici, părere potrivit 
căreia profesorul de educație fi

zică ar fi un „pseudointelectual^, 
unul a cărui activitate se rezumă 
la fluier, minge și „datul din 
mîini“ pentru a explica diverse 
exerciții. Nu s-a dat bătut nici 
atunci cînd a observat că, potri
vit aceleiași opinii, orele de edu
cație fizică erau destinate unor 
activități în grădina școlii sau 
consultațiilor la alte discipline 
din programa de învățămînt.

„Așa stând lucrurile, observă 
Matei Jurea, mi-am propus să-mi 
conving colegii că opinia lor este 
eronată, că profesorul de educație

festări sportive cu participarea 
elevilor, a tinerilor din comună. 
Cu o meticulozitate lăudabilă 
și-a construit astfel o bază de 
pornire a unei activități multila
terale, antrenînd un număr din 
ce în ce mai mare de tineri. A 
fost, cum era și firesc, sprijinit 
de organizația U.T.C. din școală, 
de cea din comună.

Asociația sportivă din comună, 
al cărui președinte este, numără 
acum 120 de membri care acti
vează în secțiile de atletism, 
handbal, volei, fotbal, tenis de

SPORT DE MASĂ
fizică este un cadru didactic ca 
oricare altul, că orele de educație 
fizică își au menirea lor bine mo
tivată în procesul de învățămînt. 
Și mi-am zis că, pentru a con
vinge, nu e suficient să recurg la 
textele pedagogice celebre sau la 
instrucțiunile ministerului. Tre
buia să aduc argumente ceva 
mai palpabile". Matei Jurea s-a 
pus serios pe muncă. A început 
cu el însuși, cu îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor de cultură 
generală, a celor de specialitate ; 
cu desfășurarea unei activități la 
clasă bazată pe metode științifi
ce, efectuată gradat, eșalonat. 
Concomitent a inclus în sfera de 
preocupări extinderea activității 
în afara școlii, organizînd mani

masă și șah. Un loc întîi la edi
ția 1972 a Cupei tineretului de la 
sate a făcut o impresie favorabi
lă în localitate și, mai ales, o 
bună propagandă atragerii de noi 
tineri la practicarea sportului de 
masă. Cum de au fost posibile 
aceste reușite ? Prin abordarea 
responsabilă a mișcării sportive 
de masă de către organizația 
U.T.C. care a antrenat în această 
acțiune masa largă de tineri, uti- 
lizînd din plin potențialul orga
nizatoric și entuziast al profeso
rului de educație fizică. La rîn- 
dul său, Matei Jurea a dat curs 
unui alt principiu notabil : „Am 
avut tot timpul în vedere faptul 
că elevii mei de azi, vor fi coo
peratorii de mîine ai comunei, că

aceștia vor fi cei pe care mă voi 
sprijini în desfășurarea activității 
sportive de masă din localitate. 
Fapt pentru care, în orele de 
educație fizică, am urmărit să le 
imprim interesul de durată pen
tru exercițiul fizic, pentru prac
ticarea continuă a diferitelor dis
cipline sportive". Este un punct 
de vedere și un fel de a proceda 
care atestă încercarea de a da 
lecțiilor de educație fizică o 
finalizare durabilă, de perspec
tivă, element semnificativ pentru 
înțelegerea atributelor esențiale 
ale sportului de masă, activitate 
ce trebuie desfășurată într-un 
plan conceptual de largă cuprin
dere, dar unitar, activitate ce tre
buie să înceapă cu primele ore 
de educație fizică ale copilului și 
continuată cît mai mult posibil 
cu excluderea limitelor de vîrstă. 
Și, o dată cu primele rezultate, 
care nu s-au lăsat prea mult aș
teptate, optica de care vorbeam 
a început să se clatine, dispărînd 
în cele din urmă. Așa se face că, 
la această oră, profesorul de edu
cație fizică se bucură la Craiva 
de încredere și respect, că orele 
de educație fizică sînt conside
rate o activitate de egală impor
tanță cu toate celelalte, își au 
locul lor în orar, în activitatea 
cotidiană a școlii. Iar în comună, 
așa cum notam mai sus, sportul 
de masă se află la el acasă, an
trenînd un număr sporit de ti
neri, de locuitori ai comunei.

AL. DOBRE

în Capitală, s-a înapoiat, ve
nind de la Conakry, tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. însoțit de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care au 
participat la funeraliile dr. 
Kwame Nkrumah și la manifes
tările prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a creării Partidului 
Democrat din Guineea.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
pehl, a fost de față tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., precum și funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Duminică a părăsit Capitala 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., oon- 
dusă de Stepan Șalaev, secretar 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor. care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R. a 
făcut o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

ADUNAREA FESTIVĂ

CONSACRATA ZILEI

ELIBERĂRII AFRICII

• După două zile de întreceri 
In diferitele întîlniri contînd 
pentru turul II al „Cupei Da
vis** (zona europeană), situația 
este următoarea : la Paris : 
Spania—Franța 3—0 ; la Ca
sablanca : U.R.S.S.—Maroc 3—0 ; 
la Praga : Cehoslovacia—Sue
dia 2—1 ; la San Benedetto del 
Tronto ; Italia—Olanda 2—0.

RUGBI

Un turneu
reușit

Selecționata engleză de rugbi 
Cornwall-Davon și-a încheiat tur
neul în țara noastră, sîmbătă, în
tâlnind în ultimul meci o Selec
ționată studențească. Gazdă a 
acestei întîlniri a fost cochetul 
stadion din Regie — „Politehni
ca", onorat de o numeroasă a- 
sistență, dornica de un spectacol 
de calitate. Desigur, o reușită 
sportivă nu depinde numai de 
dorința echipelor, a antrenori
lor sau a spectatorilor. Așa 
că, la meciul în cauză, a a- 
părut un personaj care a in
terpretat cam pe dos realită
țile de pe teren. Este vorba de 
arbitrul Gabriel Eftimescu, con
ducătorul jocului, sîmbătă, total 
neinspirat; el a fluierat greșit în

Tirgwl de fete 
de la Curghiu

în același peisaj în care, cu 
aproape 100 de ani în urmă, 
prințul de Wales al Angliei, oas
pete de vinătoare al domeniului 
Gurghiului, nu se putea sătura 
privind, după cum consemnează, 
ziarele vremii, „jucata**, minu- 
nindu-se de pitorescul costume
lor pe care le aveau românii, 
s-a desfășurat ieri târgul de fete. 
Bătrînul stejar al parcului Mo- 
cear și-a primit și de data a- 
ceasta oaspeții, așa cum o face 
de secole, punîndu-și păsările 
să-«și armonizeze viersul cu al 
fluierelor ciobănești coborîte din 
munți, cu al strunelor măies
trit acordate de talentați inter
pret populari. De dimineață, lo
cuitorii pîraielor de la Toaca și 
Tisieu, de la Păuloaia și Dulcea, 
au început să curgă o dată cu 
apa spre locul de întâlnire al 
ultimului afluent al Gurghiului, 
Girținu, pentru a cinsti o tra
diție. pentru a sărbători munca 
forestierilor, a gospodarilor 
cîmpului. De fapt, sărbătoarea a 
început de sîmbătă seara, cînd 
feciorii adunați în jurul focuri
lor aprinse pe dealuri au „stri
gat _ peste sat“, anunțîndu-și 
„drăguțele** să nu uite ziua târ
gului. Serbarea de duminică a 
început cu parada portului po
pular. Altițe și broderii, flori de 
mărgele și borangic, podoabe a- 
le iilor și brîielor etalează bo
gata fantezie a muntencelor, a- 
ceste creatoare anonime, păstră
toare de tradiții și pricepute 
iscoditoare de nou. Căltașarii din 
Logig și Suseni, Bărbuncari, Tu- 
sin, Dîmb, formațiile și soliștii 
căminelor culturale din Idicel 
Pădure, Ibănești, fluierașii din 
Hodag, jocurile cîștenilor, orșo- 
venilor, sălăvestrinilor au ree
ditat într-o aură autentică bo
gata și diversa zestre spirituală 
a locuitorilor acestor meleaguri, 
învîrtita, sărita, purtata fetelor, 
cu bîta, năzasoa. jocuri bătrîne»?- 
ti, așa cum se joacă din străbuni, 
le-au amintit miilor de partici
pant! mlădierea holdelor, rosto
golirea vijelioaselor pîraie de 
munte, sincronizate în mișcarea 
dansatorilor. Pitorescul costume
lor completează strălucit tabloul 
natural îngemănînd in această zi 
inedită peisajul cu frumoase 
transmisii din generație în ge
nerație, îmbogățite o dată cu 
trecerea vremii de amprentele 
minții, nemuritorul artist și 
creator care este poporul.

MIRCEA BORDA

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală a avut loc, 
sîmbătă după-amiază, adunarea 
festivă consacrată Zilei eliberă
rii Africii — 25 mai — la oare 
au participat studenți români și 
străini din Centrul universitar 
București.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai unor ambasade din 
țările Africii și Asiei la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
Mafama Wabinandombe, secre
tar al Uniunii studenților afri
cani din România.

A luat apoi cuvîntul J. C. Ku- 
fandada. președintele Uniunii 
studenților africani din Româ
nia, care a subliniat importanța 
acestui eveniment în contextul 
unei ample prezentări a luptei 
popoarelor și tineretului de pe 
continentul african, pentru li
bertate și independență, pentru 
abolirea definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului. 
pentru progres social și pace.

Vorbitorul a mulțumit călduros 
pentru sprijinul acordat de 
Uniunea asociațiilor studențești 
din România tinerilor africani 
care studiază In instituții româ
nești de învățămînt superior.

în numele studenților și tine
retului român. Dan Bîrliba. se
cretar al Consiliului U.A.S.R.. a 
exprimat solidaritatea lor de
plină cu toate popoarele Africii 
care luptă pentru cucerirea și 
consolidarea independentei lor 
naționale, pentru dreptul de a-și 
hotărî singure soarta.

Recenta vizită în unele țări 
africane a delegației de partid 
și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
vorbitorul, constituie un moment 
de o deosebită importantă a po
liticii internaționaliste a Româ
niei socialiste, de solidaritate cu

statele care au scuturat jugul 
dominației imperialiste, cu miș
cările de eliberare națională, 
înscriindu-se în cadrul larg al 
activității multilaterale desfășu
rate de partidul și statul nostru 
în direcția întăririi unității de 
acțiune a frontului antiimperia- 
list, a promovării înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Dind expresie sentimentelor 
de prietenie și solidaritate ale 
studențimii române, vorbitorul 
a urat popoarelor și tineretului 
din țările continentului african 
noi succese în lupta pentru afir
marea ființei lor naționale, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru pace și prosperitate.

La adunarea festivă consacra
tă Zilei eliberării Africii au mai 
vorbit reprezentanți ai tinere
tului universitar din diferite țări 
ale lumii care studiază la Bucu
rești.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare despre Afri
ca și un program artistic.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, s-a înapoiat in Ca
pitală. delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, formată 
din tovarășii Nicolae Gafița 
și Maria Tooor. activiști la 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la seminarul euro
pean cu tema „Integrarea 
tineretului muncitor în pro
cesul de producție*', organi
zat la Budapesta de Uniu
nea Tineretului Comunist 
(KI.S.Z.) din R. P. Ungară 
și F.M.T.D.

FORUM AL 
SCRIITORILOR

(Urmare din pag. I) 
lor contemporană, ca și pe aspectul, modalitatea eu care 
un asemenea conținut, cu o asemenea problematici, este 
și poate fi receptat.

Astăzi, în mai mare măsură ca orietnd, distanța crea
tor—cititor s-a micșorat considerabil, datorita creșterii ge
nerale a nivelului de cultură. Prin urmare, scriitorii pot, pe 
de o parte, să pună în opera lor probleme din cele mai 
complexe, pe de alta tocmai o asemenea largă arie 
de cititori ou un asemenea nivel de culturâ implied un 
efort pentru o comunicare cît mai adecvată, într-un stil și 
un limbaj cu valențe de o eficientă permeabilitate.

Prin atît de cuprinzătoarea dezvoltare a tezelor, putem 
spune că reuniunea își va începe lucrările într-o am
bianță într-adevăr socialistă, în sensul că, mai mjjlt deci* 
oricînd, însăși opinia publică, a cititorilor, a receptorifor 
de literatură, a putut înriuri — cu anticipație — conferința 
scriitorilor, convingîndu-i în plus de interesul, de stima, de 
dragostea celor — cît de numeroși I — cărora se adre
sează.

Se marchează, astfel, momentul 1972, în care ore loc o 
asemenea reuniune, spiritul — evoluat — de receptivitate 
dar și de exigență încă sporite, în comparație cu confe
rința precedentă din noiembrie 1968.

Momentul 1972 — cînd (o știm cu toții I) toate uniunile 
de creație au a da curs îndemnului recentei Hotărîri a Co
mitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Biroului Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, — îndemn de a înfăptui 
opere care prin conținutul și valoarea lor artistică să 
reflecte semnificația istorică pentru destinele poporului 
român a actului revoluționar din decembrie 1947, procla
marea Republicii Populare Române, și profundele transfor
mări petrecute în viața economică și social-culturală a 
țării în cei 25 de ani.

Conferința națională a Partidului, din vară, va jalona 
liniile de forță ale acestui an aniversar ș> în întâmpinarea 
ei trebuie să se înscrie, cu deosebita lor semnificație, și 
lucrările Conferinței scriitorilor.

FILMULUI

Un comic 
de excepție*)

ROMÂNIA — CEHOSLOVA
CIA 22—3

Ieri, la Vyskov în cadrul 
„Cupei Națiunilor F.I.R.A." 
la rugbi, echipa României a 
dispus de Cehoslovacia cu 

scorul de 22-3.

detrimentul ambelor echipe, cre- 
înd nedumeriri și proteste înte
meiate din partea jucătorilor și a 
publicului. Cu toate acestea, jo
cul în sine, atît cît s-a jucat 
cursiv, a scos în evidența remar
cabilele posibilități ale jucători
lor insulari, frumusețea acestui 
sport. Studenții, lipsiți de valori 
certe, — mulți jucători-stu- 
denți fiind reținuți în selecționa
ta României pentru meciul cu 
Cehoslovacia — au dorit, și au 
reușit, după o primă repriză anos
tă, să egaleze la scorul de 7—7, 
ca în final. Duță, printr-o lovi
tură de pedeapsă să ne aducă 
victoria : 10—7. A fost un meci 
de totală angajare, neexistînd nici 
un menajament. Credem, totuși, 
că lipsa de coeziune și disciplină 
în teren, i-au lipsit pe studenți 
de o victorie mai clară.

Consemnînd încă o dată ca un 
eveniment deosebit, turneul 
unei echipe engleze de rugbi, sîn
tem îndreptățiți să sperăm că 
federația va face efortul pentru 
ca și alte echipe britanice, pre
cum și din alte țări, să între
prindă turnee în țara noastră.

GABRIEL FLOREA

Nu cred că mai există o cele
britate a cinematografului, un 
regizor și actor care să aibă ca 
Jacques Tati o filmografie atît 
de restnnsă: cinci filme artistice 
de lung metraj I Numai cinci 
filme, dar toate, de la „Zi de 
sărbătoare" și pînă la „Trafic", 
toate, de un inegalabil succes 
de public.

In urmă cu două decenii spec
tatorii noștri au văzut și admi
rat fără rezerve cavalcada comi
că a factorului poștal Francois 
din filmul „Zi de sărbătoare", 
pe urmă umorul discret, cu largi 
paranteze lirice, din „Unchiul 
meu" și acum, cu „TRAFIC", o 
reținută satiră pe tema omului 
și automobilului. Chiar dacă 
ne-au lipsit — și n-o să pot 
înțelege nicicum de ce — exact 
cele două filme ale sale socotite 
capodopere „Vacanțele domnului 
Hulot" și „Play-Time", Jacques 
Tati poate fi socotit o prezență 
singulară, un autor care a „in
ventat" pentru cinematograf o 
gesticulație în aceeași măsură și 
în același timp mecanică și ha
zardată. care a inventat „come
dia deU’arte" a ecranului.

Unul dintre cei mai avertizați 
critici ai săi remarca: „S-a vor
bit — adeseori nejustificat — 
de Chaplin în legătură cu Tați. 
Dar nu comparația trebuie reți
nută, ci o comunitate de origini. 
Arta lui Tați, ca și cea a lui 
Chaplin, s-a născut din panto- 
mimă. Această artă se dezvoltă 
în cadrul strict al unei forme de 
expresie relativ puțin folosită, 
pentru că este de calitate rară și 
reclamă atît din partea celui care 
o concepe cît și a celui care o 
recepționează, multă inteligen
ță și sensibilitate. Și Chaplin pi 
Tați au pătruns în cinematograf

prin pantomimă și musichall. 
Dar ei depășesc aceste două for
me de reprezentare, modelîndu- 
le potrivit opticii unei a treia 
care este cinematograful".

S-ar putea înțelege că Jacques 
Tati și umorul său ar aparține 
unor „elite". Nimic mai fals, 
filmele sale sînt „spectacole 
populare" în accepția și ime
diată și ambițioasă a termenului. 
Regizorul — care-și pregătește 
un film în cîțiva ani de zile, mi- 
gălindu-i detaliile — de multă 
vreme și-a făcut public crezul 
său artistic: „spectatorului tre
buie să-i oferi imaginile unei 
lumi familiare, să-i oferi o selec
ție din care el însuși trebuie să 
rețină ceea ce preferă".

Și din lumea familiară a 
„Tr af ic"-ului automobilistic e 
de preferat, dincolo de un gag 
sau altul, constantul romantism 
al cineastului, o viziune într-un 
fel cehoviană a unei lumi care 
comunică prin mișcări și pentru 
care cuvintele sînt aproape niște

intruși ce aduc dezechilibru în
tr-o armonie de la început im
perfectă. Diatriba comică a lui 
Tați nu are ca obiect automo
bilul și caii lui putere, mașina 
fiind parcă — prin formă, mă
rime și culoare — o prelungire 
a personalității conducătorului 
ei. De aici o sursă originală de 
umor vizual pe care — unica 
scădere a filmului — regizorul 
o trece în toate gamele posibile 
de la satiră la comicul gratuit, 
obosindu-și spectatorul prin ri
sipă.

Așa cum există scriitori ai unei 
singure cărți, există și cineaști 
ai unui singur film. E cazul lui 
Tați. Cu o singură rezervă: 
unica și excepționala lui operă 
este — ca să ne reîntoarcem la 
mediul literar cu exemplul — o 
carte în mai multe volume.

TUDOR STANESCU

•) TRAFIC — o producție 
a studiourilor franceze.
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INAUGURAREA

PUNCTULUI MUZEISTIC INTELECTUALITATEA TEHNICA
LA EXPOZIflA OEAmriLLlKI Șl IEHMJL OCH

AL MUZICILOR MILITARE
ROMANEȘTI

(Vrmare din pag. I)

ză tot mai mult un proces de 
întrepătrundere a preocupări
lor și intereselor unui tot mai 
mare număr de uzine, grupuri 
de uzine și centrale în acțiu
nea de modernizare și lărgire 
a bazei tehnico-materiale prin 
valorificarea gîndirii tehnico- 
inginerești proprii, fapt ce 
conduce nemijlocit la impor
tante realizări tehnice origi
nale. la însușirea unor noi 
tehnologii, la perfecționarea 
celor existente.

Marea bogăție șl diversitate 
de mașini, agregate, apara
tură electrotehnică șl elec
tronică, întreaga gamă de 
scule și alte dispozitive înfăți
șate este revelatoare pentru 
inventivitatea și spiritul crea
tor tehnic, pentru maturitatea 
de concepție și concretizări 
faptice pe care o oglindește 
convingător expoziția „Autou- 
tilări și tehnologii noi reali
zate în întreprinderile indus
triei construcțiilor de mașini". 
Multe din aceste instalații, 
utilaje, mașini și dispozitive 
sînt prezentate în fază de fun
cționare. Altele, care nu au 
putut fi aduse aici din cauza 
dimensiunilor uriașe fac o- 
biectul unor fotografii sugesti
ve. a unor machete și panouri.

în standul prezentat de Gru
pul de Uzine „23 August" se 

cunoștință de faptul că anul 
i esta, unitățile din acest grup 
și-au propus să tripleze numă
rul de mașini, utilaje și insta
lații fabricate tn cadrul acți
unii de autodotare față de a- 
nul trecut. Se prezintă cu acest 
prilej unele aparate de co
rectare a dimensiunilor piese
lor dispozitive hidraulice pen
tru prinderea și asamblarea 
unor agregate etc.

Organizate pe centrale in
dustriale, grupuri de uzine, 
institute de cercetări și proiec
tări, standurile permit apre
cierea comparativă a realizări
lor pe linia autoutilăr’i. expo
ziția în ansamblul ei facili tind 
astfel un larg schimb de expe
riență și cunoaștere reciprocă 
a realizărilor în activitatea de 
autoutilare, în scopul intensi
ficării și mai accentuate în cin
cinalul actual a acestei acți
uni.

La standul Grupului de uzi
ne pentru utilaje de construc
ții Brăila, atrage atenția un e- 
chipament de stivuit, care dis
tribuie în rafturi materialele 
depozitate, dublînd capacitatea 
de depozitare a materialelor de 
construcții, mașini de debitat, 
și alte realizări. întreprinderile 
din cadrul Grupului de uzine 
de autoturisme Pitești înfăți
șează o serie de utilaje și dis
pozitive care concură la apli-

carea de procedee tehnologice 
moderne în această ramură 1 
mașini de călit supape prin cu- 
renți de înaltă frecvență, o 
mașină de electrorefulat mane
tele schimbătorului de viteză, 
agregate de control a alimen
tării cu ulei pentru ungerea 
axei cu came și pentru alimen
tat cu vopsea și alte materiale 
necesare acestei operații teh
nologice etc. în standul Uzine
lor constructoare de utilaj pe
trolier se remarcă mașina de 
prelucrat matrițe pentru sapele 
de fora] realizată de colectivul 
de specialiști al uzinelor „1 
Mai“ Ploiești. Acest utilaj de. 
mare complexitate tehnică, 
care folosește un procedeu e- 
lectrodinamic, face obiectul 
unui brevet de invenție soli
citat astăzi și la export.

Analizînd condițiile de rea
lizare a unor mașini și agre
gate, secretarul general al parti
dului recomandă specialiștilor 
de față, ca paralel cu diversi
ficarea producției de utilaje 
prin autodotare, să nu se scape 
nici un moment din vedere, 
problema reducerii continue a 
consumului de metal, proble
mă națională de cea mai mare 
importanță, să se depună efor
turi pentru găsirea de înlocui
tori de metal cu proprietăți su
perioare.

în sectorul întreprinderilor 
constructoare de rulmenți, a- 
trage atenția dispozitivul semi
automat de sortare și asam
blare a rulmenților, conceput 
și construit de colectivul uzi
nelor „Rulmentul" din Brașov, 
iar în standurile Centralei in
dustriale de mecanică fină și 
scule se află o gamă largă de 
utilaje și mașini realizate prin 
autodotare pentru diferite sec
toare ale construcției de ma
șini. Aici specialiștii prezintă 
tehnologii noi de turnare și 
formare, de tratamente termice, 
proiecte proprii de utilaje, a- 
parate de măsură și control. 
Secretarul generai al partidu
lui subliniază necesitatea im
pulsionării activității științifice 
și de concepție pentru ca a- 
ceasta să-și aducă o contribu
ție mai substanțială la înfăptu
irea sarcinilor pe care partidul 
le pune în domeniul autouti- 
lării in momentul de față. Se 
subliniază necesitatea rezol
vării în țară a unor probleme 
tehnologice complexe pentru a 
nu se nai recurge decit in 
măsuiâ minimă la import de 
liciențe. De asemenea, în discu
țiile cu specialul ii de la aite 
standuri se subliniază necesi
tatea ca fiecare fabrică, fiecare 
secție, fiecare inginer, tehni
cian și muncitor sâ fie antre- 
nat în această acțiune de con
cepție și realizare de noi ma- 
șini-unelte.

>int reprezentate în expozi
ție cu rezultate remarcabile, 
domeniile de vîrf ale tehnicii 
contemporane — electroteh
nica. electronica, mecanica ti
nă tehnica vidului. în actualul 
plan cincinal acestor ramuri 
de producție le revine o sar
cină deosebit de importantă 
fttît fn direcția dezvoltării pro
ducției si diversificării ei cît 
și a modernizării sortimentelor 
fabricate. Se remarcă, printre 
multe alte exponate, aparatura 
de încercare la tensiuni ‘nalte, 
agregate pentru montarea au
tomată a condensatorilor, echi
pamente de iluminat și încăl
zit. Secretarul general al parti
dului subliniază necesitatea 
intensificării eforturilor pen
tru dezvoltarea in ritm rapid 
a industriei electrotehnice si 
electronice, ramuri care în 
condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane sînt 
chemate să participe într-un 
înalt grad la modei nizarea tu
turor proceselor de producție 
In industrie, informatică, trans
porturi, agricultură, a bazei 
materiale a cercetării științi
fice.

Un film documentar intitu
lat „Autoutilarea în întreprin
derile industriei construcțiilor 
de mașini" a înfățișat cele mai

<5t seamă realizări abținute 
prin acțiunea de autoutilare 
de M.I.C.M.

în final sînt vizitate cele mai 
noi produse realizate de între
prinderile Centralei de autoca
mioane și tractoare expuse în 
aer liber, In fața pavilionului 
expozițional și ale grupului de 
uzine constructoare de autotu
risme i un autoturism „Dacia- 
Lux", autoturismul de teren 
ARO-240, tractorul universal 
de 45 CP echipat cu ridicător 
hidraulic, tractorul universal 
de 55 CP echipat cu mecanisme 
hidraulice de suspendare a dis
pozitivelor de ridicare, un U- 
niversal de 80 CP. tractorul tip 
industrial pe șenile de 65 CP, 
ecnipat cu scarificator — cupă 
de 0,8 sau 1,2 mc. cîteva tipuri 
de motostivuitoare, o automa
cara hidraulică pe șasiu de 
camioane S. R.—113, cu cîrlig, 
avînd saicina pînă la 2.5 tone. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați asupra ca
racteristicilor acestor produse, 
asupra stadiului de fabricație 
si perspectivele dezvoltării 
producției lor în actualul plan 
cincinal.

Secretarul general al parti
dului, apreciind preocuparea 
pentru înnoirea și moderniza
rea produselor, recomandă 
constructorilor de mașini — ca 
de altfel tuturor celor prezenți 
cu exponate — să stăruie în 
egală măsură în sporirea per
formanțelor tehnice paralel cu 
reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale. cu 
reducerea continuă a prețului 
de cost. Numai astfel produ
sele gîndirii tehnice românești 
vor putea aduce o contribuție 
tot mai eficientă la creșterea 
potențialului industriei noas
tre. la ridicarea continuă a 
productivității muncii, la afir
marea tot mai competitivă a 
uioduselor românești de înaltă 
tehnicitate pe piața externă — 
sarcini de bază stabilite de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Constructorii de mașini 
sînt felicitați pentru rezulta
tele frumoase obținute în ma
rea acțiune de autoutilare re- 
Cumandîndu-Ii-se insistent să 
persevereze în extinderea ei.

Moment sărbătoresc. La In
spectoratul general al muzicilor 
militare din Capitală a avut loc 
inaugurarea „Punctului muzeis
tic al muzicilor militare". Do
cumente purtînd patina vremii,S 
fotografii și alte exponate vor
besc în graiul lor despre locul 
și rolul acestor formații în pro
cesul dezvoltării vieții muzicale, 
în armata noastră și pe plan 
național.

Bogata bază documentară a 
punctului muzeistic ca și con
cepția în care a fost realizat 
fac din acesta un lăcaș de cul
tură și educație care reprezintă 
un viu îndemn pentru tinerii ce 
și-au ales profesia de muzicieni 
militari, un puternic imbold în 
formarea lor ca artiști de o 
înaltă ținută și competență pro
fesională.

Cadrele Inspectoratului gene
ral al muzicilor militare, între
gul personal au avut cinstea de 
a fi onorați de prezența în 
mijlocul lor a generalului-colo- 
nel Ion Coman, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate și 
secretar al Consiliului politic 
superior, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitori
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, Nicolae Călinoiu, direc
tor al Direcției Muzicii din Con
siliul Culturii și Educației 
Socialiste, Victor Giuleanu, rec
torul Conservatorului de muzică 
„Ciprian Porumbescu", compo
zitori și muzicologi, generali 
ofițeri superiori, ofițeri șefi 
muzică și de rezervă, elevi 
Școlii militare de muzică.

Festivitatea a prilejuit 
adevărată lecție de 
patriotică șl ostășească. După ce 
generalul-maior Dumitru Ere- 
mia, inspectorul general al mu
zicilor militare, artist emerit, a 
vorbit despre procesul formării 
și dezvoltării muzicilor militare, 
tovarășii Ion Dumitrescu, Nico
lae Călinoiu, muzicologul Viorel 
Cosma și Petre Giugaru, ve
teran al muzicilor militare, au 
adus salutul lor celor care au 
plămădit prin muncă și pasiune 
prestigiul muzicii militare ro
mânești, urîndu-le 
tot mai mari în nobila 
ce o slujesc.

în numele conducerii 
trului Forțelor Armate, 
lul-colonel Ion Coman a 
călduros pe organizatori, pe toți 
cei care au realizat „Punctul 
muzeistic al muzicilor militare" 
românești.

Și de 
ai

o
educație

succese 
sarcină
minis- 

genera- 
feli citat

C. ZAMFIR

Pentru candidații

la școlile

profesionale

și ucenicie

• ••••••••••
N. POPESCU- 

BOGDANEȘTI 
MIRCEA S. IONESCU

Recent a apărut îndrumă
torul pentru admiterea în 
școlile profesionale și uceni
cie pentru anul școlar 1972— 
1973. broșură care se adre
sează absolvenților școlii ge
nerale sau celor care au pro
movat clasa a VUI-a a școlii 
generale și doresc să devină 
muncitori calificați, precum 
și muncitorilor din produc
ție. care doresc să-și ridice 
calificarea urmînd cursurile 
serale ale școlii profesionale, 
îndrumătorul cuprinde bogate 
informații legate dc rețeaua 
școlilor profesionale din toa
te județele tării și din Capi
tală. de condițiile de admi
tere. organizarea, conținutul 
și desfășurarea concursului, 
în anexele broșurii sînt men
ționate studiile echivalente, 
care dau dreptul de înscriere, 
probele diferențiate pentru 
absolvenții clasei a VIII-a și 
școlii generale de 10 ani ia : 
matematică, fizică, chimie, 
științe biologice, geogra
fia R.S.R., limba și litera
tura română, precum și for
mularele contractelor pe care 
le vor încheia candidații ad
miși cu școala și întreprin
derea. Broșura poate fi pro
curată Ia toate oficiile de di
fuzare a presei din întreaga 
tară. Prețul unui exemplar— 
4 Iei.

Bogăția și varietatea ideilor, 
sentimentul răspunderilor pro
prii și al responsabilității pro
fesionale, analiza concisă și ac
tivă, convingerea în uriașul po
tențial al gîndirii tehnice româ
nești, au marcat pregnant fie
care intervenție, fiecare luare de 
cuvînt — în plen, ca și în cadrul 
comisiilor pe specialități — a 
delegaților la Conferința pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor, în 
cele trei zile de fructuoase 
dezbateri. Acest fapt — sub pu
ternicul impuls al cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
valoros document programatic 
pentru propășirea științei, teh
nicii și industriei noastre so
cialiste — a conferit lucrărilor 
un pronunțat caracter de lucru 
și elaborare. Prețioasele indicații 
ale secretarunii general al parti
dului, observațiile sale, sarcinile 
actuale și de perspectivă ale e- 
conomiei naționale au constituit 
punctul de plecare în discuții, 
fundamentarea lor, au constituit 
pretextul afirmării hotărîrii fie
cărui inginer și tehnician, a fie
cărui specialist de a-și mobiliza 
întreaga energie intelectuală, în
treaga pasiune pentru a răspun
de îndemnului partidului, pen
tru a da un nou avînt creației 
tehnice românești, pentru a-și 
amplifica participarea la înfăp
tuirea și depășirea mărețelor 
sarcini ale actualului cincinal.

Cerința — imperios subliniată 
de secretarul general al partidu
lui — ca toți specialiștii să se 
afle în permanență acolo unde se 
hotărăște soarta perfecționării și 
dezvoltării producției, unde-și 
pot valorifica cel mai bine ex
periența și pregătirea tehnico- 
științifică, a revenit ca un leit
motiv în dezbaterile conferinței. 
„Nici nu se poate altfel — spu
nea în cuvîntul său ing. Virgil 
Gărduș de la Uzinele „23 Au
gust" din București — pentru că 
încrederii partidului, eforturilor 
extraordinare pe care le-a în
treprins și le întreprinde statul 
pentru continua împroaspătare 
și dezvoltare a forțelor noastre 
inginerești și de specialiști, tre
buie să-i răspundem prin concre
tețea faptelor noastre, prin ri
dicarea tehnicii și producției in
dustriei românești la nivelul 
condițiilor mai riale asigurate, 
la nivelul competitiv mondial. Și 
acest lucru nu este pe deplin 
posibil atîta timp cît mulți ingi
neri. tehnicieni, economiști sînt 
în afara miezului producției, 
doar în tangență cu ea, sufocați 
de atribuțiuni birocratice, func
ționărești".

Valorificarea plenară și cît mai 
operativă a rezultatelor gîndirii 
tehnice proprii pentru soluțio
narea problemelor impuse de 
dezvoltarea producției industria
le și agricole, în scopul conti
nuei sale modernizări. în scopul 
creșterii radicale a productivită
ții muncii — o altă generoasă 
idee asupra căreia a insistat to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
fost amplu dezbătută. Exempli- 
ficînd cum nu se poate mai con
vingător această idee cu situații 
reale de la locurile lor de mun
că, numeroși participanți, printre 
care inginerii Eugenia Părău de 
la Uzina de anvelope „Victoria"- 
Florești, Negoiță Ștefan de la 
Șantierul Naval Drobeta Tumu- i 
Severin, Nicolae Eustațiu, cerce
tător la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea, au demonstrat cît de 
fertile și de valoroase pot fi cer
cetările și concepțiile proprii, 
cîtă eficiență economică pot a- 
duce în producție, soluțiile gîn- 
dite de specialiștii noștri dacă 
ei sînt antrenați și sprijiniți în 
activitatea pe care o depun, dacă I 
în fiecare întreprindere, institut | 
și instituție de specialitate se I 
creează ambianța în care cadrele I 
tehnice să se poată afirma în I 
toată plenitudinea capacității lor I 
pe planul 
creației.

Inginerul
Combinatul
nise în cuvîntul său de la acel 
paragraf din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în care 
se arată că „inginerii, tehnicie
nii. toți specialiștii trebuie să fie

înflăcărați promotori ai tehnicii 
noi. să se situeze în primele rîn- 
duri ale luptei pentru mo
dernizarea producției și a 
procesului de fabricație, pen
tru dezvoltarea mișcării de 
inovații și raționalizări, pen
tru afirmarea noului în pro
ducție, în tehnică, împotriva 
inerției și conservatorismului, a 
practicilor și metodelor de mun
că perimate care se mai întîl- 
nesc în unele din întreprinde
rile noastre". în lumina acestor 
observații inginerul Racz preciza 
că în ultimii ani în mina Bălan 
s-au introdus numeroase proce
dee noi în tehnologia de extrac
ție a minereurilor, care asigură 
o însemnată reducere a pierde
rilor și a diluției, s-au meca
nizat majoritatea operațiunilor 
cu volum mare de muncă din 
subteran. „Dar în același timp, 
spunea el, se reclamă o mai lar
gă preocupare a inginerilor și 
tehnicienilor din industria mi
nieră în vederea cercetării, des
chiderii și pregătirii zăcăminte
lor. Va trebui să ne orientăm 
spre promovarea unor tehnolo
gii și utilaje mai perfecționate 
care să ne ajute în sporirea 
randamentelor în abataje, la 
metode si modalități tehnologice 
care să determine o continuă re
ducere a consumului de lemn de 
mină și a altor materiale.

O prezență masivă și activă au

Conferința pe
țară a inginerilor
si tehnicienilor

avut-o la această conferință ti
nerii specialiști, cei ce reprezintă 
tînăra generație a inginerilor și 
tehnicienilor din țara noastră. 
Referindu-se la activitatea aces
tora, la rolul organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, institu
ții și institute pentru sporirea 
participării tinerilor în sfera 
cercetărilor șl promovării nou
lui în producție, tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., spunea printre altele ; 
„In organizația noastră tși des
fășoară activitatea aproape o 
sută de mii de tineri specialiști 
— ingineri, economiști, tehni
cieni. Organizațiile U.T.O. au a- 
cordat In ultimul timp o atenție 
mai mare inițierii unor acțiuni 
politico-educative în rfndul a- 
cestora, în raport cu complexi
tatea problemelor pe care le 
ridică activitatea lor. împreună 
cu sindicatele, comisiile ingine
rilor și tehnicienilor, ministerele 
economice și institutele speciali
zate au organizat conferințe,

simpozioane, lectorate economi
ce, prelegeri de estetică indus
trială, schimburi de experiență, 
diferite acțiuni cu cartea tehni
că, concursuri ale tinerilor ino
vatori și raționalizatori. Organi
zațiile U.T.C. vor trebui să reali
zeze însă o mai bună conlucrare 
cu ■sindicatul, cu comisiile ingi
nerilor și tehnicienilor, cu con
ducerile tehnico-administrative, 
<în vederea realizării unui număr 
mai mare de acțiuni cu tinerii 
specialiști, în vederea creșterii 
contribuției acestora la vasta ac
tivitate de îmbunătățire a pro
ceselor de producție, la autoper- 
fecționare precum și la pregă
tirea profesională și tehnico- 
științifică a tuturor categoriilor 
de tineri. Paralel cu preocuparea 
pentru stimularea interesului 
pentru creația tehnică și reali
zarea unor propuneri de inven
ții și inovații, organizațiile 
U.T.C. vor sprijini eforturile 
sindicatelor, ale comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor pentru 
cuprinderea unui număr cît mai 
mare de tineri în activitatea 
cercurilor inovatorilor din între
prinderi, pentru realizarea și 
aplicarea fără întârziere a tu
turor propunerilor valoroase în 
procesul de producție".

Dar paralel cu propunerile lor 
pentru o radicală îmbunătățire 
a activității de concepție și cer
cetare a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești, corespunzător sarcinilor 
actualului cincinal, participanții 
la discuții s-au referit pe larg și 
la unele neajunsuri din activi
tatea Consiliului Național al in
ginerilor și tehnicienilor, au su
gerat o mai mare perseverență 
în urmărirea îndeplinirii cu 
rigurozitate a propriului său 
program de activitate. Atmosfe
ra care a dominat întreaga des
fășurare a lucrărilor conferinței 
a fost entuziasmul cu care ingi
nerii și tehnicienii, ceilalți spe
cialiști au adoptat cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
P la tf or mă-program a activității 
lor viitoare, angajamentul parti- 
cipanților. în numele tuturor in
ginerilor și tehnicienilor pe care 
fi reprezintă, de a-și mobiliza 
toate eforturile pentru întîmpi
narea cu cele mai remarcabile 
succese pe planul creației tehni
ce. a îndeplinirii planurilor de 
producție, a Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân. Prin întregul său conținut, 
prin rezultatele sale, Conferința 
inginerilor și tehnicienilor a con
stituit un important eveniment 
în viața științifică și economică 
a țării și ea își va arăta fără 
îndoială roadele în dinamizarea 
participării tuturor specialiști
lor la continua perfecționare și 
dezvoltare a industriei noastre 
socialiste.

ROMULUS LAL

țgțfnema

C. S.

descoperirilor și a

Racz Attila de la 
minier Bălan por-

( Urmare din pag. 1) 
că, chiar dacă va fi la țară. Ar
gumentul principal în alegerea 
profesiunii a fost dragostea fața 
de copii și nu văd ce m-ar îm
piedica să mă dedic cu aceeași 
pasiune profesiunii în afara me
diului urban. Ceea ce m-a deran
jat însă, ca studentă, a fost 
existența unui anume conservato
rism în acumularea cunoștințelor 
noastre de specialitate. De pildă, 
noi vorbim foarte bine limba lui 
Voltaire, mai puțin limba 
ceză a zilelor noastre. Or, 
tru a oferi elevilor noștri 
trebuie să tecuperăm 
handicap prin documentări 
viduale, îngreunate și de numă
rul mic de cărți de specialitate 
din bibliotecile noastre. Acest 
fapt impietează și asupra calității 
lucrărilor noastre de diplomă. Eu, 
de pildă, a trebuit să merg la 
București la biblioteca I.A.T.C.- 
ului pentru a citi volume dedica
te dramaturgiei franceze contem
porane. Datoriile facultății față 
de absolvenți se rezumă numai 
la acest aspect, care însă ni se 
pare esențial, atît pentru calita
tea primului contact cu catedra, 
cît și pentru valorificarea inte
grală a cercetării ce o presupune 
o lucrare de stat".

Gabriela Tanascovici, absol
ventă a Facultății de geologie- 
geografie : „Ceea ce ne derutea
ză acum nu este momentul op- 
iunii pentru o localitate sau 
.Ita, ci necesitatea predării unor 
Ite discipline : istorie, educație 
izică, chiar muzică și desen, în 
izul, cînd nu toți profesorii unei

fran- 
pen- 

totul, 
acest 
indi-

STUDENȚIA Șl CONTACTUL
DIRECT CU PRODUCȚIA

școli sînt calificați. Această po
sibilitate reclamă o pregătire 
„din mers" care va impieta asu
pra achitării în bune condiții a 
tuturor obligațiilor reclamate de 
propria specialitate : planuri de 
lecții, planificări, tematici de di- 
rigenție. Apoi, în profesiunea 
noastră nu am reușit să cunoaș
tem efectiv aspectele disciplinei 
ce o vom susține la catedră. Cînd 
mergem pe teren, cunoștințele 
noastre practice nu sînt cu mult 
superioare unui filolog sau eco
nomist. Pentru pregătirea noas
tră practică (nu mă refer, aici, 
la cea pedagogică), o excursie de 
studii pe an m.i se pare prea puțin 
pentru cunoașterea detaliată a 
specialității noastre Ar trebui 
schimbat, pentru promoțiile ur
mătoare. raportul între teorie și 
practică, acordîndu-se celei din 
urmă o pondere mai însemnată 
ca buget de timp și o atenție mai 
mare față de diversitatea formu
lelor de materializare".

Maria Cadaru, anul VI, Facul
tatea de pediatrie : „Volumul de 
cunoștințe acumulat în cei șase 
ani, cred că este, fără exagerare, 
imens. Dar valabilitatea și cali-

tatea acumulării nu se poate ve
rifica decît prin confruntare cu 
practica, adică printr-o relație 
nemijlocită între, noi și pacienți. 
Stagiu] de policlinică, care ar fi 
suplinit în mare măsură acest lu
cru, s-a desfășurat 
prea scurt.

Dacă în primii 3 
de cursuri teoretice 
tor, în ultimii 3 ani verificarea 
lor practică nu se poate realiza 
echilibrat. Apoi, singurul contact 
cu o circumscripție sanitară ru
rală a avut loc în timpul unei 
excursii de o jumătate de zi (e 
drept, organizată de facultate). 
Aceasta ne imprimă conștiința 
unui handicap pe care trebuie 
să-1 recuperăm cu propriile 
noastre forțe și care putea fi 
evitat printr-un stagiu de cel 
puțin două săptămîni la țară, 
acolo unde aspectele profesiunii 
noastre sînt total diferite față de 
condițiile de spital sau policlini
că. în ceea ce privește progra
mele analitice, și acestea pot fi 
îmbunătățite printr-o mai bună 
corelare a lor. De pildă, farma
cologia poate deveni o disciplină 
paralelă cu chirurgia sau medi-

într-un timp

ani volumul 
este covîrși-

cina internă. Complexitatea pro
fesiunii de medic impune renun
țarea la acumulări cantitative 
determinate de studiul unor disci
pline ale căror relații le putem 
urmări, doar cu mari hiatusuri, 
în timp de 2—4 ani".

loan Condor, absolvent al Fa
cultății de agronomie : „Nu mă 
pot gîndi decît cu nerăbdare la 
primul meu loc de muncă. Aco
lo, datoriile de student se vor 
transforma în responsabilități 
precise și, de pe acum știu, ca 
și colegii mei, că în producție 
restanțele nu pot fi recuperate 
atît de ușor „într-o sesiune" De 
altfel, prin practica noastră des
fășurată în cooperative agricole 
de producție, întreprinderi agri
cole de stat sau stațiuni experi
mentale am avut prileiul să cu
noaștem mijte din aspectele pro
fesiunii de inginer agronom. De 
un real folos ne-au fost, în spe
cial, ultimele stagii în care am 
fost personalele principale în ve
ritabile avanpremiere ale debu
tului în meserie, avînd sarcini 
clare în munca de conducere și 
organizare la T.A.S.-Apahida. Nu 
este mai puțin adevărat că la

succesul în acest examen, un rol 
l-a jucat și cunoașterea deplină 
a activității specifice unui I.A.S., 
dobîndită în perioadele de prac
tică din primii ani de facultate".

Petru Hidan, absolvent al Fa
cultății de economie a industriei, 
nu confirmă aprecierile colegului 
său cu privire la practica din 
timpul studiilor, apreciind că : 
„Majoritatea aspectelor concrete 
ale viitoarei profesiuni nu le-am 
putut cunoaște într-un context 
normal, în producție, ci în fami
lie, unde profesia de economist 
are o tradiție. Cauzele sînt mul
tiple, mergînd de la o superfi
cială înțelegere a rolului practi
cii, pînă la formalismul prezenței 
noastre în unități industriale, 
unde datorită unor rigori birocra
tice nu am putut intra în contact 
cu elementele concrete, prezente 
obișnuite în profesiune : conturi, 
state, balanțe financiare etc. De
zinteresul întreprinderilor față de 
pregătirea absolvenților apare cel 
puțin ciudat. Apoi, chiar și în 
cadrul unor cursuri 
tate, cum ar fi, de ,____ „__
grafia economică a R. S, Româ
nia" nivelul mi s-a părut foarte

scăzut, neîntrecînd prin nimic 
volumul de cunoștințe existent în 
manualele de liceu. în progra
mele analitice din învățămîntul 
superior economic se ține prea 
puțin seamă de tendințele actua
le ale economiei naționale, un ar
gument în acest sens fiind și pre
zența a numai 15 cursuri dedicate 
prognozei economice, în timp ce 
majoritatea absolvenților din 
promoția 1971, cît și o mare 
parte dintre noi vom fi integrați 
în comisii de prognoză".

Toate aceste gînduri, axate, în 
special, pe ce ar mai fi trebuit 
să ofere facultatea absolvenților 
săi acum, în preajma unui anga- 
jant început de drum, într-o pro
fesie sau alta au fost însoțite de 
unanime aprecieri la adresa ma
jorității cadrelor didactice, care 
au contribuit decisiv, nu numai 
prin transmiterea de cunoștințe, 
dar și prin exemplul lor la for
marea specialiștilor, care, în cu- 
rînd, își vor ocupa locurile în 1 

este mai puțin 
remarci vi
de structu- 

ale core- 
analitice, ale 

în special,

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20.45) .
CÎND SE IVESC ZORILE : ru

lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,30; 20,45).

TRAFIC : rulează la Patria (o- 
rele 12,15; 15; 17,45; 20,30), Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18.30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Grădina Capitol 
(ora 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Bucegi (orele 16;
19.45) , Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Grădina Bucegi (ora 19,45).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

GOYA : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD ; rulează Ia Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 10; 12.30; 15,30; 18; 20,30)» 
Grădina Doina (ora 20)

ASTA SEARA DANSAM TN 
FAMILIE : rulează Ia Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Dacia (orele 9; 11,15. 13.30: 16; 
18,15: 20,30), Volga (orele 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30). Miorița
(orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15;
20.30), Grădina Select (ora 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL <! 
rulează la Excelsior (orele 9: 11,15 • 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Modem (o- 
rele 9; 11,15; 13.30: 16: 18.J5; 20,30), 
Grădina Modem (ora 20).

SILVIA : rulează Ia Buzești (ore
le 15.30; 18), Grădina Buzești (o- 
rele 20,15).

TOAMNA CHEYENILOR : rulea- 
16; 
18; 
16;

16),

leazâ la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15), Arta 
(orele 15,30; 17,45), Grădina Arta 
(ora 20).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

LOVE STORY : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17.45; 20).

INCIDENTUL : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18: 20).

TAINA SOFIEI GRUSKO : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : 
lează la Popular (orele 15,30;

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Aurora (ora 20).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Grădina Vitan (ora 20,15)

REGELE NEAPOLELUT (orele 
10: 12; 14) ; PIAȚA CAMPO
D’FIORI (ora 16) — rulează la Ci
nematica „Union".

ru-
18;

ru-
19).
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : IADUL ȘI 
PASAREA — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara” (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA. D-LE WILDS — 
ora 19.30: Teatrul „>;ucia Sturdza 
Bulandra'* (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 20; 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 

20.

de la facul- 
pildă, „Geo-

producție. Nu t 
adevărat că unele 
zează defecțiuni 
ră ale practicii, 
lării programelor 
bugetului acordat, 
contactului cu universul concret 
al viitoarei profesiuni. De aceste 
aspecte trebuie să se țină seama, 
în primul rînd la elaborarea vi
itoarelor calendare și forme de 
practică în producție — acest 
element esențial, după cum a re
ieșit și din spusele interlocuto
rilor noștri — care cimentează 
încă de pe băncile facultății cu
noașterea necesară a coordonate
lor profesionale.

ză la Gri vița (orele 9: 12,15; 
19,30), Melodia (orele 9; 12,30-
19.30) , Gloria (orele 9,15; 12.30;
19.30) . Tomis (orele 9; 12,30; 
Grădina Tomls (ora 19.45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Munca (orele 15.30; 19).

MARY POPPINS : rulează la 
Doina (orele 11,15; 14.15: 17.15; 20). 
(Program pentru copii la ora 10).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Viitorul (orele 15.45; 18;
20.15) .

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Lira (orele 
15.30: 18). Glulești (orele 15.30: 18;
20.30) , Grădina Lira (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30: 17.45: 20). Mo
șilor (orele 15.30 17.45). Grădina 
Moșilor (ora 20).

POLONEZA DE OGHINSKI : 
rulează la Crîngași (orele 15.30: 18:
20.15)

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15.30: Î8). Grădina 
Unirea (ora 20).

PENTRU CA SE IUBESC : 
lează la Cosmos (orele 15.30: 18:
20.15) .

AVENTURI TN ONTARIO : ... 
lează la Timpuri Noi (orele 9—20.15 
în continuare).

19 FETE ȘI UN MARINAR ; ru-
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PROGRAMUL I

ru-

ru-

ru-

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 15-a — reluare. 17,40 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18.00 Căminul. 18,40 
Ecranul. 18,50 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român. Dinamica 
societății românești. Creativitatea 
— dimensiune a progresului socie
tății socialiste. 19,15 Avanpremie
ră. 19.zw 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20.10 Reportaj TV. 20,25 
Publicitate. 20.30 Film serial : Sa
lut Germain - (episodul II). 21,20 
Drumuri în istorie. Muzeul de is
torie al R.S.R. (I). Columna. 21,40 
•Să înțelegem muzica — (reluare). 
22.30 ..24 de ore**. 22,45 Contraste 
tn lumea capitalului.

PROGRAMUL n

20.00 Cupa primăverii — compe
tiție de mini-baschet 20,40 Ghișeul. 
21.00 Romantic-club. 22.40 Cronica 
literară. Ediție specială. Conferin
ța Națională a scriitorilor — re
portaj.



D
ialogul româno-iu- 
goslav la nivel 
înalt, desfășurat în 
ambianța sărbăto
rească de la Porți
le de Fier, a dat 

expresie unei prietenii solide, 
frățești, generatoare de exem
plare raporturi de fructuoasă 
colaborare. Intîlnirea dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Io- 
sip Broz Tito — prilejuită de 
inaugurarea giganticei construc
ții pe Dunăre — a reprezentat 
în actualitatea internațională un 
eveniment cu multiple semnifi
cații. Colaborarea dintre cele 
două ț&ri vecine care găsește un 
teren de afirmare mereu mai 
amplu, pozițiile identice sau 
foarte apropiate în problemele 
esențiale ale lumii contempora
ne, conștiința răspunderilor ce 
revin fiecărui stat — indiferent 
de dimensiunile sale — în e- 
fort'ul pentru reglementarea po
zitivă a situațiilor complicate 
de pe Terra — au conferit o de
osebită profunzime convorbirilor 
româno-iugoslave, evidențiind 
năzuința comună de a adinei 
legături cu adinei rădăcini în 
istorie.

Pentru România întărirea re
lațiilor de prietenie, solidarita
te și cooperare cu toate țările 
socialiste constituie un element 
fundamental al politicii sale ex
terne, reliefat cu consecvență. 
Țara noastră acționează stator
nic, cu spirit de inițiativă, pen
tru ca aceste relații să se dez
volte pe cele mai multiple pla
nuri în conformitate cu intere
sele popoarelor noastre, ale cau
zei socialismului. în acest con
text s-a înscris recenta vizită 
pe care au întreprins-o în țara 
noastră tovarășii Erich Hone
cker și Willi Stoph, eveniment 
marcat prin semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între România și 
R.D. Germană. Peste cîteva zile 
locuitorii Bucureștiului vor sa
luta pe tovarășul Fidel Castro, 
conducătorul Cubei socialiste. 
Pămîntul acela din Caraibi este 
apropiat inimilor noastre pen
tru că insula — în fața căreia 
Columb exclama : „Cel mai fru
mos pămfnt pe care l-au văzut 
vreodată ochii omenești..." — a 
reprezentat primul teritoriu al 
libertății din America latină. Se 
scrie, deseori, despre faptul că

miile de kilometri, mările, ocea
nele, munții și cîmpiile, depărtă
rile de la un continent Ia altul, 
nu mai pot fi o piedică în ca
lea prieteniei între popoare. In
tr-adevăr, viața demonstrează 
forța acestei prietenii care în
vinge distanțele geografice, mai 
ales cînd această prietenie se în
temeiază pe idealurile comune 
ale socialismului. Poporul nostru 
a fost alături de Cuba revoluțio
nară în toate împrejurările iar. 
în prezent, salutîndu-1 pe Fidel 
Castro își manifestă simpatia și 
solidaritatea fermă cu o țară

ferei politice de pe continent. 
Eforturile cabinetului Brandt- 
Scheel se loveau de obstrucțio- 
nismul opoziției și existau te
meri că aritmetica parlamenta
ră — cu jocurile ei complicate 
și subtile — va bloca procesul 
ratificării celor două docu
mente. A trebuit să se parcur
gă un drum lung, spinos, pre
sărat cu momente de tensiune 
pînă în această săptămînă cînd 
atît Bundestagul, cît și Bundes- 
ratul au ratificat cele două tra
tate. Este, fără îndoială, o vic
torie a realismului, un succes

zilele care urmează vor aduce 
clarificări. Oricum, sînt de aș
teptat confruntări ascuțite.

V
izita pe care pre
ședintele S.U.A. o 
întreprinde la Mos
cova, perspectivei» 
dialogului «ovieto- 
american, s-«.u im

pus în atenția comentatorilor. 
Astăzi, Richard Nixon sosește 
în capitala sovietică, după un 
week-end petrecut în peisajul 
austriac. In ultima săptămînă 
s-au publicat amănunte privind

SĂPTĂMÎNĂ PE GLOB

socialistă care, în condiții spe
cifice, înaintează pe drumul 
construcției unei vieți noi.

Relațiile României cu toate 
țările socialiste cunosc un curs 
ascendent, faptele pe care cro
nicarul le-a înregistrat în a- 
ceastă săptămînă venind să con
firme, încă o dată, această evo
luție pozitivă.

P
rivirile au fost în
dreptate, în ultime
le zile, către scena 
politică vest-germa- 
nă. Votul care ur
ma să aibă loc în 

Bundestag însemna nu numai o 
decizie cu repercusiuni interne. 
Deputății de la Bonn erau puși 
în fața unei alegeri pe care Eu
ropa o aștepta cu emoție. în 
fond, trebuia să se hotărască 
dacă nefastul capitol al „războ
iului rece", cu urmările sale, va 
fi sau nu definitiv închis. Soar
ta tratatelor pe care R.F.G. le-a 
încheiat cu U.R.S.S. și Polonia 
avea o importanță de prim or
din pentru normalizarea în con
tinuare a relațiilor intereurope- 
ne, pentru ameliorarea atmos-

al forțelor care se pronunță 
pentru o politică în spirit con
structiv. Votul de Ia Bonn des
chide cale liberă pentru o îm
bunătățire substanțială a clima
tului politic european, creează 
premise favorabile pentru în
făptuirea aspirațiilor de secu
ritate europeană — afirmate e- 
nergic de opinia publică și de 
factori de răspundere din nu
meroase țări.

Desigur, pe plan intern vest- 
german satisfacția prilejuită de 
biruința obținută de promotorii 
unei orientări lucide este dubla
tă de preocuparea față de si
tuația creată pe plan parla
mentar. „Echilibrul relativ" din
tre guvern și opoziție poate în
greuna activitatea echipei mi
nisteriale. „Din actuala situație 
parlamentară rezultă o dorință 
puternică de a se ajunge la o 
situație majoritară clară — ară
ta cancelarul Brandt. Acest lu
cru se poate obține numai pe 
calea unor noi alegeri". Dar o- 
poziția — s-ar părea — ia în 
considerare unele combinații 
parlamentare care să-i îngăduie 
să înlăture guvernul fără a se 
trece imediat la urne. Probabil,

desfășurarea vizitei, componen
ța delegației care ii va însoți 
pe președinte etc. „Pravda", co
mentând evenimentul, sublinia 
intr-un articol că îmbunătățirea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. 'este posibilă și de dorit. 
In Uniunea Sovietică — arăta 
ziarul — se înțelege foarte bine 
ce importanță are stadiul rela
țiilor sovieto-americane atît 
pentru viața popoarelor celor 
două țări, cît și pentru întrea
ga situație internațională. „Prav
da" observa că „tocmai particu
laritățile perioadei în care tră
im impun opțiunea între con
fruntare și colaborare, între 
ascuțirea și slăbirea încordării".

F
rămîntările de Ia 
Tananarive au a- 
dus în titlurile ga
zetelor o zonă a lu
mii socotită calmă : 
Republica Malga- 

șă. Gloanțele care l-au lovit pe 
George Wallace au repus în dis
cuție problema violenței în 
S.U.A. în plus, s-ar putea să 
intervină și unele implicații în 
ceea ce privește competiția elec
torală pentru Casa Albă. După

27 de ani, Okinawa a revenit 
sub administrație japoneză. Ten
tativa de lovitură de stat — e- 
șuată — la Brazzaville indică 
problemele complicate cărora 
trebuie să le facă față o serie 
de tinere state independente 
din Africa. Criza, de guvern din 
Turcia s-ar părea că va fi în
cheiată prin consultările lui Fe
rit Melen. La Santiago de Chile 
lucrările U.N.C.T.A.D. — III 
continuă în ritm alert, adoptîn- 
du-se documente concludente 
pentru preocupările statelor în 
curs de dezvoltare.

In cele șapte zile ale acestei 
săptămîni abundența de eveni
mente — semnalate de telegra
mele agențiilor de presă — a 
fost remarcabilă. Firește, dimen
siunile acestora, consecințele 
lor pe plan mai larg, nu sînt 
identice. Unele evenimente de
pășesc granița dintre săptămîni 
— prezența lor în atenția gene
rală le acordă o importanță pe 
care scurgerea timpului nu o 
poate diminua. Este vorba, mai 
ales, de ceea ce se întâmplă în 
peninsula indochineză. Acțiunile 
întreprinse de S.U.A. au agravat 
situația în această parte a lu
mii. Bombardamentele împotri
va R.D. Vietnam, ca și celelalte 
acte ale S.U.A. împotriva aces
tui stat socialist suveran, au 
continuat în pofida dezaprobă
rii opiniei publice. Evoluția si
tuației pe cîmpul de luptă dez
văluie, însă, impasul americano- 
saigonez. Forțele patriotice sud- 
vietnameze dețin inițiativa, des
fășurând cu o mobilitate admi
rabilă și o capacitate de luptă 
deosebită acțiuni ofensive pe 
toate fronturile.

In acest moment, în care Was
hingtonul prin măsurile luate a 
creat o situație primejdioasă 
în Indochina, se afirmă puter
nic chemarea Ia rațiune, Ia so
luționarea negociată, politică, a 
acestui conflict, Ia instaurarea 
unei păci drepte, juste, potrivit 
cu interesele popoarelor. „Calea 
convorbirilor serioase este cea 
mai bună cale pentru poporul 
vietnamez, pentru poporul a- 
merican, pentru pacea în Asia 
de sud-est și din lumea întrea
gă" — a spus, la Paris, Le Duc 
Tho. Este un punct de vedere 
în concordanță c| gîndurlle și 
năzuințele oamenilor iubitori de 
pace de pretutindeni.

EUGENIU OBREA

5. U. A. : După alte cinci „preliminare"

McGovern se menține în
fruntea candidaților democrați

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Senatorul George McGovern 
și-a consolidat poziția de favo
rit al cursei pentru obținerea 
învestiturii Partidului Democrat 
pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie, anunță agențiile 
de presă Associated Press și u-

DUSSELDORF

Plenara
conducerii

P. C. German
BONN 21 (Agerpres). — La 

Dusseldorf s-a deschis sîmbătă 
plenara Conducerii Partidului 
Comunist German. Kurt Bach
mann, președintele P.C.G., 
prezentat un raport despre 
tuatia politică și sarcinile 
lupta pentru transpunerea 
viată a tratatelor semnate 
R.F.G. cu U.R.S.S. și cu Polo
nia, pentru pace și securitate în 
Europa. Raportorul a subliniat 
importanța ratificării celor două 
tratate, relevînd că ele constituie 
baza pentru o cotitură radicală 
în relațiile R.F.G. cu țările so
cialiste. Tratatele, a continuat 
el, contribuie la convocarea 
grabnică a conferinței general- 
europene în problemele securită
ții și colaborării.

Kurt Bachmann a subliniat 
contribuția de seamă a P.C.G. 
la lupta pentru ratificarea trata
tului. Comuniștii vest-germani, 
a spus el, luptă de mulți ani 
pentru înfăptuirea unei politici 
a rațiunii, pentru recunoașterea 
realităților politice și teritoriale, 
pentru dezvoltarea de relații nor
male și prietenești cu U.R.S.S., 
R.D.G. și celelalte state socia
liste, pentru recunoașterea fron
tierelor existente și renunțarea 
la folosirea forței.

nited Press International. în ca
drul alegerilor preliminare or
ganizate sîmbătă în cinci state, 
McGovern și-a asigurat spriji
nul a încă 24 de delegați, pu
țind conta, în prezent, pe votul 
a 436 din cei 1 509 delegați care 
vor participa la convenția națio
nală a Partidului Democrat, con
vocată în luna august la Miami 
Beach. Principalul său adversar, 
guvernatorul statului Alabama, 
George Wallace, dispune pînă 
acum doar de sprijinul a 323 de 
delegați.

în timpul alegerilor prelimi
nare din statul California, can
didatul democrat Eugene Mc
Carthy, a cerut simpatizanților 
săi să voteze în favoarea lui 
McGovern, datorită poziției 
critice a acestuia față de răz
boiul dus de Statele Unite în 
Vietnam, precizează agenția Uni
ted Press International.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII AUSTRIA. Franz 
Jonas, și-a încheiat sîmbătă 
vizita oficială de cinci zile în 
Finlanda.

Rudolf Kirchschlaeger, mi
nistrul afacerilor externe 
care J-a însoțit pe președin
tele Austriei în Finlanda, a 
declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că în centrul 
convorbirilor dintre Franz 
Jonas și Urho Kekkonen 
s-au situat probleme privind 
convocarea conferinței gene- 
ral-europene pentru secu
ritate și cooperare, precum 
și relațiile celor două tari cu 
Piața comună.

După cum relevă agenția 
France Presse, șeful diplo
mației austriece s-a omnun- 
țat în favoarea începerii, în 
principiu, în luna septem
brie, la Helsinki, a lucrărilor 
pregătitoare pentru stabi * 
lirea ordinii de zi a confe
rinței europene pentru secu
ritate.

patrioților sud-vietnamezi
VIETNAMUL DE SUD

(Agerpres) — De 24 de
21

. „ „ , ore
— informează agenția France 
Presse, citind
tară saigoneză din Pleiku — 
forțele patriotice atacă fără 
încetare pozițiile de apărare 
ale trupelor regimului Thieu de 
la est și nord-est de Kontum. 
Sîmbătă, aeroportul orașului a 
fost bombardat cu rachete. 14 
aparate de zbor și instalațiile au 
fost distruse. A fost, de aseme
nea, lovit un avion de transport, 
care a luat foc. în cursul lupte-

De

o sursă mili-

lor de sîmbătă, din noaptea 
sîmbătă spre duminică și dumi
nică dimineața, forțele patrio
tice au provocat grele pierderi 
inamicului.

Lupte violente s-au dat în 
toată ziua de sîmbătă pe șoseaua 
nr. 13, la sud de An Loc între 
unitățile de eliberare și trupele 
saigoneze aflate în acest oraș, 
asediat de peste o lună. In rîn- 
dul trupelor saigoneze s-au înre
gistrat numeroși morți și răniți, 
precum și pierderi de material 
militar.

de

Patrioți sud-vietnamezi în cursul unei operațiuni de lupta.

HANOI 21 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam — anunță agen
ția V.N.A. — a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
guvernul S.U.A. care continuă 
să mineze și să blocheze portu
rile nord-vietnameze și să atace 
localitățile din Vietnamul 
Nord. în zilele de 19 și 20 mai, 
se arată în declarație, au con
tinuat acțiunile de minare și 
blocare a porturilor R.D. Viet
nam, iar aviația americană a 
atacat mai multe regiuni popu
late din zona orașului Haifong, 
din provinciile Thai Rinh, Ninh 
Binh, Thanh Boa, Nghe 
Ha Tinh. Quang Binh și 
Zona Vinb Linh. La 20 
aviația americană a atacat 
nou suburbiile orașului 
și a aruncat bombe, fără discri
minare. asupra mai multor car
tiere, localități, școli, diguri, u- 
zine și ferme agricole, omorind 
și rănind numeroase persoane 
civile, printre care femei și co
pii, distmgind un mare număr 
de locuințe, edificii economice și 
culturale.

de

An, 
din 
mai 
din 

Hanoi

Succese ale
patrioților P.A.I.G.C
• ÎN CURSUL LUNII MAR

TIE, forțele patriotice au scos 
din luptă 155 de soldați și ofi
țeri din armata colonialistă por
tugheză, se arată într-un comu
nicat al Partidului African al 
Independentei din Guineea Por
tugheză și Insulele Capului Ver
de — PAIGC, dat publicității la 
Conakry.

în cursul aceleiași perioade, 
arată comunicatul, patriot» au 
distrus 14 vehicule militare si 
au fost capturate însemnate can
tități de muniții.

• APROXIMATIV 5 000 DE 
FILIPINEZI au demonstrat sîm 
bătă la Manila, pentru a-și ex
prima protestul față de războiul 
dus de Statele Unite in Vietnam 
șî față de prezența bazelor mi
litare americane pe teritoriul 
Filipinelor — informează agen
ția Associated Press. Poliția a 
intervenit pentru a dispersa ma- 
nifestanții. In cursul ciocnirilor 
ce au avut Ioc, mai 
soane au fost rănite.

Arestări 
la Johannesburg
SUTE DE AFRICANI au

multe per-

•
participat sîmbătă ■ la o mani
festație organizată în orașul 
Johannesburg, pentru a protesta 
împotriva politicii de apartheid 
practicată de guvernul R.S.A. 
între manifestanți și forțele po
liției, care au intervenit cu bru
talitate pentru a-i dispersa, au

economice. Agenția relevă că 
părțile au încheiat un acord ini
țial în privința unor aspecte 
tehnice referitoare la traficul 
aerian între Canada si R. P. 
Chineză.

Grevă la „Lufthansa"

Țăranii norvegieni 
împotriva aderării 

la C.E.E.
de• UN SONDAJ efectuat 

Uniunea țăranilor norvegieni in 
rindurile membrilor săi a arătat 
că 92 la sută dintre cei chestio
nat; se opun intrării tării în 
C.E.E.

• PREZIDIUL* SOVIETULUI 
SUPREM al U.R.S.S. — infor
mează agenția TASS — a nu
mit pe Piotr Selest, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Piotr Șelest. 
— menționează agenția — este 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina.

avut loc ciocniri violente. Nu
meroși africani au fost arestați.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că a luat sfîrșiț vizita 
în R. P. Chineză a delegației 
guvernamentale canadiene pen
tru aviația civilă. în cursul șe
derii în R. P. Chineză, delegația 
a purtat convorbiri cu repre
zentanți ai conducerii Adminis
trației generale a aviației civile 
din China și ai altor organizații

• CONDUCEREA COMPA
NIEI AERIENE VEST-GERMA- 
NE „LUFTHANSA" a suspen
dat sîmbătă 21 de zboruri pe 
liniile interne, ca urmare a unei 
greve a personalului de zbor, 
care revendică condiții mai 
bune de muncă și de trai. Prin
tre altele, au fost afectate 
cursele aeriene cu decolarea din 
Frankfurt pe Main, Munchen. 
Dusseldorf, Hamburg și Koln.

• GUVERNATORUL GENE
RAL AL GIBRALTARULUI a 
dizolvat la cererea primului mi
nistru, Robert Peliza. Parla
mentul Gibraltarului și a anun
țat organizarea de alegeri ge
nerale pentru 23 iunie.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam, se subli
niază în declarație, condamnă în 
mod sever aceste acte de răz
boi și cere cu hotărîre să se 
pună capăt imediat minării și 
blocadei porturilor nord-viet- 
nameze, să înceteze imediat 
bombardamentele ‘ și celelalte 
acte care încalcă suveranitatea 
și securitatea R.D. Vietnam.

• LA CAIRO s-au des
chis lucrările Conferinței in
ternaționale extraordinare în 
sprijinul popoarelor din In
dochina, convocată de Orga
nizația de solidaritate a po
poarelor Asiei ‘ 
(O.S.P.A.A.). La 
ță participă delegați ai or
ganizațiilor membre ale 
O.S.P.A.A., reprezentanți ai 
altor organizații naționale 
de solidaritate cu popoa
rele afro-asiatice.

Din partea conducerii Li
gii Române de prietenie cu 
popoarele din Africa și Asia, 
participă, ca invitat, Ion 
Alexandru Trestieni, redac
tor șef-adjunct al redacției 
publicațiilor pentru străi
nătate.

în cuvintarea de deschi
dere. secretarul general al 
Organizației de solidarita
te a popoarelor Asiei și A- 
fricii, Youssef El Sebai, a 
condamnat războiul dus de 
S.U.A. în Indochina. El a 
cerut Statelor Unite să-și 
retragă imediat toate for
țele, să evacueze . toate ba
zele militare pe care le de
țin în această regiune a lu
mii, și să înceteze acțiuni
le agresive împotriva R.D. 
Vietnam.

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației Republicii Democrate 
Vietnam a condamnat cu 
hotărîre măsurile adoptate 
de Administrația S.U.A. pen
tru escaladarea războiului 
din Vietnam și a cerut Sta
telor Unite să pună capăt 
imediat minării și blocării 
porturilor R.D. Vietnam, să 
înceteze bombardamentele și 
toate celelalte acte îndrep
tate împotriva suveranității 
și securității R.D. 
El a cerut, de 
Statelor Unite să 
din nou la lucrările 
ferinței de la Paris, și 
stabilească un termen defi
nitiv pentru retragerea to
tală a trupelor lor din Viet
namul de Sud.

și Africii 
Conferin-

Vietnam. 
asemenea, 

participe 
Con- 

să

N
e îndreptăm spre 
comuna populară 
Lu Go Cean. în 
zare, șoseaua dis
pare în umbra plo
pilor ce-o însoțesc.

Cred că nu există drum sau po
tecă în această parte a Chinei 
care să nu fie străjuite de plan
tații de plopi, sălcii sau alte spe
cii de arbori. Pînă și canalele 
de irigații — imensă încrengă
tură de ape ce sfîrtecă cîmpia 
în fîșii liliputane — se strecoară, 
anevoie parcă, prin această ve- 
getațe luxuriantă.

Traversăm podul Lu Go Cean. 
In dreapta se înalță posomoriți 
munții de vest. Ce priveliște de
zolantă... Nimic vegetal, nici un 
arbore sau măcar arbust nu-i 
îndulcesc crestele abrupte, nu-i 
umbresc văile prăpăstioase. To
tul e stâncă, e piatră vînătă, 
bună pentru construcții, se pare 
de vreme ce Palatul de iarnă 
din centrul Pekinului a fost în- 
zidit cu această rocă iar la poa
lele lor a înflorit încă din anti
chitate acea aspră meserie a 
„cioplitorilor de piatră". Acești 
munți sînt, în schimb, cunoscuți 
în întreaga lume căci pe crestele 
lor se înalță falnic celebrul zid 
chinezesc.

Am vizitat această construc
ție unica în lume cîteva zile 
mai târziu. Faima Marelui Zid 
a trecut de mult granițele țării 
iar dimensiunile ca și ingenio
zitatea și dificultățile construc
ției îl așează printre minunile 
lumii, printre mărturiile de 
frunte ale forței constructive, 
creatoare, ale speței umane. 
Lungimea lui, incluzînd și nu
meroasele ramificații, măsoară 
circa 6.000 de kilometri și, pen
tru a fi înălțat, s-a cheltuit o 
cantitate fabuloasă de muncă și 
materiale de construcție. Con
struit pentru apărarea împotri
va frecventelor năvăliri, pînă 
la urmă valoarea lui strategică 
s-a dovedit a fi destul de re
dusă, mi se spune, pentru că 
năvălirea altor seminții s-a iz
bit doar momentan de zid, apoi 
l-au ocolit. El rămîne, însă, peste 
veacuri ca una dintre cele mai 
elocvente mărturii ale geniu
lui uman, ale forței creatoare a 
acestui popor de mai multe sute 
de milioane.

Dar să părăsim istoria și să 
ne întoarcem la prezent. Ne 
aflăm în mănoasa cîmpie a Pe
kinului. Străbatem cîmpuri de 
porumb, ajuns la vremea cule
sului, de bumbac și orez, imense 
grădini de legume.

A
cest colț de țară 
poate fi o mărtu
rie — imagine sim
bol — a ofensivei 
generale pe care 
sutele de milioane 

de țărani chinezi, acum liberi 
și stăpîni pe soarta lor, o desfă
șoară de mai bine de douăzeci 
de ani pentru dezvoltarea ra
pidă și multilaterală a agricul
turii. Aici, în această zonă ce 
înconjoară ca o veritabilă cen
tură vegetală capitala țării, ac
centul cade pe intensificarea 
producției. Și nu numai faptul 
că întreaga suprafață e irigată 
îți formează această convingere 
sau proporția ridicată a meca
nizării lucrărilor, cit mai ales 
organizarea producției și a 
muncii. Căci iată : într-o tarla 
se culege porumbul, dincolo se 
taie coceni, alături — resturile 
vegetale au și fost strînse iar 
tractoarele au trecut la pregăti
rea ogorului, pentru ca în tar
laua vecină, care a parcurs în 
cîteva zile fazele amintite, să se 
însămînțeze culturile de sezon.

Pămîntul nu-i lăsat nici un 
moment să se „odihnească". In 
fața acestei imagini realizez 
mai exact sensul cuvintelor lui 
Cian Tî Sin, care, la Pekin, îmi 
caracteriza drept excelentă si
tuația agriculturii chineze. Avea 
dreptate, căci anul 1971 avea să 
fie al zecelea consecutiv în care 
agricultura Chinei înregistra o 
recoltă bună după ce în 1970 a- 
tinsese nivelul record de 240 mi
lioane tone. Această expansiune 
productivă continuă, pentru că 
în 1971, în treisprezece regiuni, 
recolta de vară a fost cea mai 
mare din întreaga istorie a Chi
nei. Saltul e uriaș dacă ne gîn- 
dim că în primul an de după e- 
liberare producția de cereale nu 
depășea 100 de milioane tone. 
„Dar, adăuga Cian Tî Sin, creș
terea producției nu rămîne sin
gura caracteristică a agricultu
rii noastre. Alte fapte sînt la 
fel de semnificative. In anii 
1970—1971 regiunile cunoscute 
în general printr-o activitate 
prosperă au obținut cele mai ri
dicate randamente, în timp ce 
numeroase regiuni cu o produc
ție mai scăzută au depășit pe 
cele avansate. în anul trecut 
cinci provincii și orașe depăși
seră deja nivelele prevăzute în 
programul național dc dezvol
tare a agriculturii pentru pe
rioada 1971—1975. Și, fapt deo
sebit de semnificativ, nordul ță
rii ca și zonele Ho Pei, Ce Sien 
și Cuantong au ajuns să-și aco
pere din resurse proprii consu
mul de produse agricole. Cerea
lele nu se mai scurg acum din 
sud spre nord, ceea ce e o mare 
victorie".

Aceste succese sînt, fără îndo
ială, rezultatul prefacerilor a- 
dînci pe care le-a suferit satul 
chinez după 1949. în primul 
rînd. al instaurării relațiilor so
cialiste de producție cu tot cor
tegiul de urmări favorabile pe 
care o asemenea operă le pre
supune. își au, apoi, izvorul în 
politica promovată de partidul 
comunist și statul chinez pentru 
elevarea întregii economii. Ele 
reflectă, în sfîrșit, entuziasmul 
și abnegația cu care milioanele 
de țărani chinezi au urmat și 
transpus în viață această poli
tică.

C
omuna populară 
Lu Go Cean, spre 
care ne îndreptam 
în acea splendidă
zi, e un exemplu
din alte zeci de

mii posibile. Actuala structură
datează din 1958 cînd a luat
ființă prin unirea a cinci coo

perative de producție de tip su
perior. Suprafața arabilă nu 
depășește 2.400 hectare dar e su
ficientă pentru a asigura pro
dusele agro-alimentare necesa
re celor 47.000 de locuitori și 
a furniza în același timp canti
tăți importante de produse ve
getale și animale pe piețele 
Pekinului. Această posibilitate 
e dată de faptul că în cei 22 de 
ani de la eliberare producția a- 
gricolă aproape s-a dublat ; în 
legumicultură, care ocupă și 
cea mai întinsă suprafață, a 
crescut de la circa 50.000 kg la 
75.000 kilograme, în timp ce la 
cereale sporul este și mai spec
taculos — de la 3.000 la 6.250 
kg la hectar.

„Nu-i nici un miracol la mij
loc", îmi spune Li Li Sian, vi
cepreședinte al comitetului re
voluționar al comunei popu
lare. Spectaculoase, am adăuga 
noi, sînt doar prefacerile a-

află în apropierea Capitalei, 
nu duce lipsă de forță de mun
că".

D
ar dezvoltarea în- 
vățămîntului, lăr
girea bazei sale 
materiale, prin 
construirea de noi 
localuri sau săli 

de clasă, laboratoare etc. este 
doar una dintre urmările favo
rabile ale prefacerilor structu
rale de care aminteam. Comuna 
populară numără 10.100 familii. 
Aproape o treime din totalul 
famiilor locuiesc acum în case 
noi. Casele acestea se con
struiesc și ele cu ajutorul co
munei populare care pune la 
dispoziția celor interesați, con
tra cost evident, mina de lucru 
calificată și mijloacele de 
transport necesare. Fiecare lo
cuință e prevăzută cu curte, cu 
o anumită suprafață a cărei

SATUL
CHINEZ
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dînci care au avut Ioc în pro
ducția materială. „înainte de 
eliberare, continuă interlocu
torul meu, pămîntul se lucra 
cu sapa, transportul se făcea cu 
cobilița și erau doar cîteva pu
țuri simple din care apa se sco
tea cu ajutorul animalelor și 
era cu totul insuficientă pen
tru udatul grădinii de legume. 
Astăzi...". Li Li Sian face o 
pauză și încercarea de reme
morare a etapelor parcurse îi 
aduce pe față o urmă de zîm- 
bet. Pînă Ia urmă renunță și 
continuă repezit... „Astăzi avem 
26 de tractoare obișnuite și 40 
mici și alte mașini agricole, 
avem 50 de camioane și 920 de 
căruțe cu roți de cauciuc. îna
inte, numai boierii^ aveau ase
menea căruțe. Astăzi. întreaga 
suprafață arabilă e irigată. Apa 
o luam dintr-un rîu din apro
piere dar, pentru că era insu
ficientă, a trebuit să săpăm pu
țuri, nenumărate puțuri. Ime
diat după eliberare am avut 
pompe simple, apoi pompe cu 
motor, acum avem 520 de mo
toare electrice. Cu aceste insta
lații putem uda pămîntul timp 
de trei zile la rînd în perioada 
de secetă".

„întrebați de tineri. Au con
stituit și constituie principala 
forță de myncă a comunei 
populare — ^răspunde, la o altă 
întrebare a mea, Lia Su Sin, o 
fată de vreo douăzeci și ceva 
de ani. Tot ce s-a făcut in a- 
ceastă comună — amenajarea 
terenurilor pentru irigații, fo
rarea puțurilor de apă, nenu
măratele construcții producti
ve sau social-culturale — încor
porează și munca lor. Nu există 
sector de activitate pe raza co
munei care să nu beneficieze 
de participarea lor harnică și 
entuziastă. Dar în primul rînd 
învață, se pregătesc pentru pro
fesiile impuse de dezvoltarea 
economică și socială a comunei. 
Avem optsprezece școli ele
mentare și cinci licee, aici, in 
localitatea noastră. Dacă plea
că ? Sigur, mai și pleacă. Dar 
această plecare nu-i anarhică, 
ci dirijată. Numai în ultimii 
doi ani șaizeci de tineri ai co
munei au devenit studenți ai 
Facultății de medicină, Institu
tului pedagogic și Universității 
din Pekin. După absolvire vor 
merge acolo unde vor fi repar
tizați, unde are nevoie societa
tea de munca și pregătirea lor. 
Alții, mult mai numeroși, se 
află acum pe șantierele de con
strucții sau în fabricile din îm
prejurimi, pentru că expansiu
nea industrială a Capitalei a 
adus noile obiective economice 
în apropierea comunei noastre 
Sînt acum muncitori calificați, 
tehnicieni sau elevi în școlile 
de calificare, profesionale sau 
tehnice, care ființează pe lingă 
aceste întreprinderi. Repet, a- 
ceastă transferare a forței de 
muncă nu are loc la voia în
tâmplării ci se desfășoară în 
mod organizat. Tocmai de a- 
ceea, deși comuna noastră se

arie se stabilește în funcție de 
numărul membrilor de familie. 
La aceasta se adaugă fotul per
sonal — un mu (a cincispreze
cea parte dintr-un hectar) la 
două persoane. Această situație 
a permis să apară înfjoritoare 
gospodării personale, fără a se 
aduce vreun prejudiciu activi
tății economice a unității agri
cole socialiste. Contribuie, în 
schimb, la ridicarea nivelului 
de trai ceea ce a și făcut apa
riția în localitate, a nu mai pu
țin de 80 de magazine comer
ciale.

In a doua jumătate a dece
niului trecut s-a trecut la siste
mul de asistență medicală co
lectivă. Asta înseamnă că fie
care membru al comunei plă
tește anual doi yoani și benefi
ciază de îngrijirea medicală o-, 
de cite ori are nevoie. ComuaM 
populară dispune de 21 de po
liclinici și un spital, deservite 
de cadre medicale cu o bună 
pregătire profesională. La data 
vizitei noastre se afla în con
strucție localul noului spital — 
o clădire modernă care nu va 
fi cu nimic mai prejos decîl 
instituțiile de acest gen întâlni
te în marile aglomerări urba
ne ale Chinei. In plus, mi s-a 
spus, mai au 420 de medici 
„fără a fi scoși din producție". 
Sint celebrii „medici desculți" 
— cîte unul sau doi la fiecare 
echipă de lucru — care asigură 
vindecarea bolilor ușoare, si
milari ca pregătire cu foștii 
noștri sanitari. în cea mai 
mare parte sînt tineri, acești 
„medici desculți" pentru că 
sistemul, cum arătam, a fost in
trodus de curînd și atunci s-a 
pus și problema pregătirii lor 
,.în felul acesta, afirma Li Li 
Sen, a fost soluționată pentru 
totdeauna problema asistenței 
medicale aflată de sute de ani 
nerezolvată".

Revenind la activitatea pro
ductivă, trebuie adăugat că lo
cuitorii Lu Go Gean-ului, a- 
preciind rezultatele bune obți
nute pînă acum, se găsesc la 
urcarea unor noi trepte pe dru
mul propășirii comunei lor 
populare. Producția agricolă va 
rămîne și in viitor ramura de 
bază iar pentru dezvoltarea sa 
se preconizează ridicarea, în 
continuare, a gradului de me
canizare prin achiziționarea sau 
producerea cu mijloace proprii 
a noi tractoare și mașini agri
cole, amplificarea chimizării și 
mai ales extinderea și introdu
cerea de tehnologii moderne de 
producție.

In dorința lor de a lărgi di
mensiunile producției agricole 
și a sectoarelor industriale sau 
prestatoare de servicii locuito
rii comunei populare Lu Go 
Cean se bizuie, așa cum au fă
cut și pină acum, pe „forțele 
proprii", pe hărnicia și inteli
gența proprie. Tocmai de aceea 
o parte însemnată din venitu
rile anuale este repartizată 
pentru constituirea fondurilor 
de acumulare. în plus — la fel 
ca toate unitățile agricole so
cialiste din China — „învață 
din experiența brigăzii de pro
ducție Tatchai".
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