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9 Cerințele funcțio
nalității in construc
ția spitalului modern 
© Eficiența econo
mică in relație directă 
cu organizarea supe
rioară a producției

Tovarășul Santiago Carrillo 
a părăsit Capitala

Sîmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația C.C. al 
P.C.R, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Nicolae Ceaușescu,

secretar general al C.C. al P.C.R., 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.O, 
al P.C.R., de activiști de partid. ,

COMUNICAT 
cu privire la îndeplinirea planului de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Socialiste România pe anul 1967
în cursul anului 1967 — cel de-al doilea an 

al cincinalului — s-au obținut noi și impor
tante succese în dezvoltarea economiei națio
nale. Planul producției globale în industrie a 
fost îndeplinit și depășit de toate ministerele 
și organizațiile economice; rezultate bune 
s-au obținut în agricultură, atît la producția 
vegetală cît și la producția animală ; volu
mul de investiții planificat a fost realizat

integral ; s-au intensificat și diversificat 
relațiile economice externe ale țării ; a cres
cut eficiența economică în toate domeniile de 
activitate și au fost obținute noi realizări în 
ridicarea nivelului de trai al populației.

Principalii indicatori care caracterizează 
dezvoltarea economiei naționale se prezintă 
astfel :

Producția efectivă 1967

U.M.
Date 

absolute

în % față de :
Plan
1967

Producția efectivă
1965 1966

1967 în procente față de

1965 1966

SOMA H DEIEGAJII

A PARIIDUEUI COMUNIST DIN ISRAEL
Sîmbătă a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist 
din Israel, formată din tovarășii 
Samuil Mikunis, secretar general 
al Partidului Comunist din Israel, 
și Moshe Sneh, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.I., care 
face o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C R., Mihai Dalea, secretar cil 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului
Just Lîppe

Sîmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Just Lippe, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Norvegia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea

sa, oaspetele a fost condus de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Produsul social
Venitul național
Producția globală industrială
Producția de construcții-montaj
Producția globală agricolă
Volumul comerțului exterior
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale statului 
Productivitatea muncii în industrie
Numărul salariaților
/eniturile bănești ale populației de la sectorul socialist

— veniturile bănești ale familiilor de salariați
— veniturile bănești ale familiilor de țărani 
Vînzările de mărfuri prin comerțul socialist 
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat

120,8
118,1
126,8
135.7
115.6
134.8
129.6
118,4
108.7
120,1
120.3
119.4
120.7
123.5

109.5
107.5
113.5
120.6
101.0
122.4
117.1
109.4
104,0
109.1
108,9
109,8
109,8
114.5

I. INDUSTRIE
Planul producției globale industriale în anul 

1967 a fost îndeplinit în proporție de 102,7%. 
Prin realizarea peste prevederi a unei 
producții de 5,7 miliarde lei, nevoile econo
miei au fost mai bine satisfăcute, s-au pus 
la dispoziția populației mai multe bunuri de

consum și ș-au creat disponibilități pentru 
export.

Pe principalele ministere, organizații eco
nomice centrale și unități industriale ale 
sfaturilor populare, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit astfel :

Procente

Ministerul Energiei Electrice 102,1
Ministerul Minelor 102,8
Ministerul Petrolului 102,1
Ministerul Industriei Metalurgice 103,8
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 104,6
Ministerul Industriei Chimice 100.8
Ministerul Industriei Construcțiilor 103,3
Ministerul Economiei Forestiere 101,1
Ministerul Industriei Ușoare 103,9
Ministerul Industriei Alimentare 100,5
Unitățile industriale ale Ministerului Transporturilor Auto,

Navale și Aeriene 103,4
Unitățile industriale ale Consiliului Superior al Agriculturii 105.8
Unitățile industriale ale sfaturilor populare 102,6

Locomotive Diesel si electrice ma
gistrale

Vagoane de marfă pentru linii ma
gistrale (echivalent 4 osii)

Autocamioane și autotractoare 
Tractoare
Rulmenți
Produse sodice
Acid sulfuric monohidrat 
îngrășăminte chimice (100% sub

stanță activă)
Antidăunători (100% substanță ac

tivă)
Negru de fum
Cauciuc sintetic
Materiale plastice și rășini sintetice 

(100%)
Fibre și fire chimice
Anvelope auto-tractor-avion
Celuloză și semiceluloză (100%) 
Hîrtie
Ciment
Geamuri trase (echivalent 2 mm 

grosime)
Cherestea
Plăci din particule aglomerate și 

fibrolemnoase
Mobilă
Țesături
Tricotaje
Confecții textile (inclusiv din poli- 

clorură de vinii)
încălțăminte
Televizoare
Aparate de radio
Frigidere
Mașini electrice de spălat rufe pen

tru uz casnic
Carne
Slănină
Preparate din carne
Conserve de carne
Peste
Lapte de consum (inclusiv lapte 

praf)
Brînzeturi
Unt
Zahăr
Ulei comestibil

buc. 133 . 102 121 106

buc. 7015 98 100,3 102
buc. 20569 103 144 119
buc. 17571 100,4 111 95
mii buc. 17443 100,2 129 114
mii tone 650 102 110 103
mii tone 679 92 126 110

mii tone 537 82 183 128

tone 25047 100,5 107 104
tone 52473 99 143 137
tone 51275 103 166 145

mii tone 108 95 143 114
tone 47300 94 226 138
mii buc. 1660 102 136 108
mii tone 361 103 155 122
mii tone 336 101 138 117
mii tone 6339 100 117 108

mii mp 27435 105 105 104
mii mc 5311 99,5 106 98

mii tone’ "" 309 98 118 .<113
mii. lei 3858 104 139 114
mii. mp 498 101 114 108
mii buc. 96331 101 124 112

mii. lei 9660 106 137 116
mii per. 56552 103 133 124
mii buc. 142 101 141 135
mii buc. 367 102 114 113
inii buc. 153 100,4 122 109

mii buc. 127 105 170 125
mii tone 399 98 130 116
tone 57731 95 115 104
tone 75338 102 127 112
tone 19428 109 145 112
tone 46710 - 103 102 107

mii hl. 3400 101 129 112
tone 53062 95 100 98
tone 30139 102 139 107
mii tone 445 94 111 101
mii tone 256 110 149 124

Față de anul 1966, producția globală in
dustrială a crescut cu 13,5°/o.

în primii doi ani ai planului cincinal, pro
ducția globală industrială a înregistrat un 
ritm mediu anual de creștere de 12.6% 
care depășește prevederile pentru această 
perioadă ; industria mijloacelor de producție 
s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de

12,8%, iar producția bunurilor de consum 
într-un ritm mediu de 12,3%.

Producția industrială a anului 1967 echi
valează cu producția realizată în decursul 
primului plan cincinal 1951—1955.

Pe principalele ramuri ale industriei pro
ducția a crescut după cum urmează i

Energie electrică și termică
Metalurgia feroasă (inclusiv extracția mi

nereurilor feroase)
Metalurgia neferoasă (inclusiv extracția 

minereurilor neferoase)
Construcții de mașini și prelucrarea me

talelor
Chimie
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului 
Industria ușoară
Alimentară

Concomitent cu dezvoltarea în ritmuri sus
ținute a ramurilor de bază pentru reproducția 
lărgită, a avut loc o accelerare a ritmului în 
industria ușoară, ceea ce a făcut posibil ca 
producția realizată în anul 1967 în această ra
mură să atingă aproape nivelul producției

globale prevăzut în planul cincinal pentru 
anul 1968

Nivelul producției principalelor produse în 
anul 1967, comparativ cu planul și cu realiză
rile din 1965 și 1966, se prezintă astfel i

Nivelul anului 1967 în % 
față de

Ritmul mediu 
anual de creș
tere 1966—1967

- % —1965 1966

150 122 22,6

127 116 12,5

137 111 17,0

133 117 15,5
150 123 22.4
120 112 9,5
112 107 5.8
128 114 13,4
119 109 9.3

Producția efectivă 1967

[ U.M. Date 
absolute

In % față
Plan
1967

de :
Producția efectivă

1965 1966

Oțel
din care:
— oțel aliat

Fontă
Laminate finite bline
Cărbune extras
Țiței extras
Gaz metan extras
Energie electrică
Aluminiu primar' și aliaje de alu

miniu
Mașini-unelte pentru așchierea me

talelor )
Motoare electrice peste 0.25 kW
Transformatoare, de forță peste 5 

kVA j
Mijloace de automatizare

mii tone 4088 101 119 111

mii tone 277 109 144 115
mii tone 2456 101 122 112
mii tone 2908 102 124 113
mii tone 15019 102 124 112
mii tone 13206 101 105 103
mii. mc 16036 100,2 123 113
mii. kWh 24766 102 144 119

tone 52801 105 *) 113

buc. 9689 107 135 114
MW 1679 103 134 111

MVA 5261 103 127 115
mii. lei 292 112 201 154

*) Producția dh aluminiu primar a început în 1965.

Sarcinile de plan au fost îndeplinite și de
pășite la marea majoritate a produselor in
dustriale. din care cele mai importante sînt t 
oțel, fontă, laminate, cărbune, energie elec
trică, aluminiu, mașini-unelte, autocamioane, 
cauciuc sintetic, mobilă, confecții, țesături, 
încălțăminte, preparate și conserve de carne, 
ulei comestibil și altele.

Producția unor sortimente principale nu a 
atins nivelul planificat, datorită neintrării în 
funcțiune la termenele prevăzute a unor 
obiective și neatingerii parametrilor tehnico- 
economici proiectați.

Ca urmare a importantelor investiții alo
cate industriei, în anul 1967 au intrat în func
țiune circa 200 capacități și obiective indus
triale importante, printre care : grupuri elec
trogene cu o putere instalată de peste 700 
MW. Fabrica de motoare electrice Pitești, in
stalația de cracare catalitică cu fracționare a 
gazelor și hidrofinarea motorinei de la Rafi
năria Brazi, fabricile de amoniac, uree, acid 
azotic azotat de amoniu de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, Fa
brica de cartoane de la Combinatul de celu
loză și hîrtie Brăila, fabricile de mobilă la 
Vaslui și Constanța

în industria ușoară au intrat în funcțiune 
Fabrica de confecții „Oltenia" Craiova, Fa
brica de nasturi București ; au fost dezvol
tate unele întreprinderi, printre care între
prinderea „Dacia" și Țesătoria „Aurora" din 
București, întreprinderea „Dorobanțul" Plo
iești, Combinatul de cauciuc Jilava, întreprin
derea de piele și încălțăminte Cluj, Fabrica 
de porțelan Cluj în industria alimentară au 
intrat în funcțiune Fabrica de produse lactate 
Bîrlad, Fabrica de brînză telemea de la Ca
racal, Antrepozitele frigorifere de la Timi
șoara și Galați.

în anul 1967 a continuat acțiunea de ridi
care a nivelului tehnic al producției, prin do
tarea întreprinderilor noi cu utilaje avînd ca
racteristici tehnice superioare, prin moderni
zarea parcului existent de utilaje, mașini și 
instalații și aplicarea pe scară largă a proce
deelor tehnologice avansate. A crescut nive
lul de mecanizare a lucrărilor grele și cu vo
lum mare de muncă, îndeosebi în industria 
extractivă a minereurilor și cărbunilor, la 
unele operații din turnătorii, in exploatări 
forestiere S-a extins automatizarea procese
lor de producție în centralele electrice, în in
dustria siderurgică, chimică, petrolului, ma
terialelor de construcții, alimentară și ușoară.

în toate ramurile industriei s-au obținut 
rezultate bune în diversificarea producției 
Industria constructoare de mașini și-a lărgit 
nomenclatorul de produse prin asimilarea în 
fabricație a circa 500 mașini și utilaje noi cu 
tehnicitate ridicată Au fost puse în fabrica
ție noi tipuri de mașini-unelte ca : mașini 
portale de frezat longitudinale, mașini orizon

tale de alezat și frezat, grupul turbogenerator 
de 50 MW, tractorul forestier, locomotiva 
electrică de 6950 CP și locomotiva Diesel hi
draulică de 1250 CP, autocamionul de 5 tone 
cu dublă tracțiune tip SR 114, linii de îmbute
liat vin și altele în industria bunurilor de 
consum au fost produse noi sortimente de țe
sături în amestec cu fibre sintetice, tricotaje, 
confecții. încălțăminte, obiecte de uz casnic 
și produse alimentare cerințele populației 
fiind satisfăcute în condiții mai bune ; au fost 
însă și cazuri cînd unele produse ale între
prinderilor din industria mobilei, ușoară și 
alimentară au fost refuzate de către benefi
ciari din cauza calității necorespunzătoare.

Prin creșterea gradului de prelucrare și re
ducerea consumurilor specifice, s-au obținut 
rezultate mai bune în valorificarea superioară 
a materiilor Drime A fost redus consumul 
de metal la unele tipuri de autocamioane, va
goane cisternă, vagoane marfă acoperite de 
60 tone, combine de cereale pâioase, genera
toare și motoare electrice Totuși, mai sînt 
încă rezerve importante pentru micșorarea 
cheltuielilor materiale, în special prin redu
cerea consumurilor specifice la metal, lemn, 
combustibil, energie electrică

Măsurile luate pentru promovarea progre
sului tehnic, de folosire mai bună a forței de 
muncă, s-au reflectat în creșterea producti
vității muncii, reducerea prețului de cost și 
realizarea de beneficii suplimentare.

Planul productivității muncii în industria 
republicană a fost depășit cu 3,3°/o Față de 
anul 1966, productivitatea muncii pe ansam
blul industriei a crescut cu 9,4% fiecărui 
procent de creștere a productivității muncii 
corespunzîndu-i un plus de producție de circa 
2 miliarde lei

De asemenea, a fost îndeplinită sarcina de 
reducere a prețului de cost în industria re
publicană, realizîndu-se față de prețul de cost 
mediu din anul precedent o reducere de 
2,8o/o

Calitatea producției a continuat să se îmbu
nătățească în toate ramurile industriei, asigu- 
rîndu-se astfel produse cu caracteristici teh
nice și economice superioare. La unele sorti
mente, calitatea obținută nu a atins încă ni
velul exigenței crescînde a consumatorilor, 
ceea ce impune ca întreprinderile și minis
terele economice să acorde toată atenția ridi
cării calității producției, condiție esențială 
pentru o economie modernă.

în anul 1967 s-a desfășurat în industrie, 
din inițiativa conducerii partidului, o am
plă acțiune de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, de creștere a eficienței 
activității economice. Aplicarea măsurilor sta
bilite în cadrul acestei acțiuni a dus la mai

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine de pe Șantierul naval Galați (Foto: S. Cristian)

NAVE DE
NAVE DE MÎINE

reportaj de Victor BÎRLĂDEANU

Eroul lui Camil Petrescu vedea i- 
dei. Despre un mare liric se spunea 
că vede mituri. Un matematician a 
declarat că vede propoziții algebrice.

Cunosc un om care vede nave. 
Preocupat, obsedat de nave. Tră
iește, prin ele și pentru ele. îl cheamă 
Gelu Kahu și este directorul 
ICEPRON AV-ului din Galați, primul 
institut românesc de cercetări și pro
iectări în domeniul construcției de 
nave — institut în vîrstă doar de 
un an și jumătate. Intr-o după a- 
miază de ianuarie geros am purtat 
o lungă convorbire despre ziua de 
azi, dar îndeosebi despre cea de 
mîine a construcțiilor navale în ța
ra noastră și în lume.

— Să nu vi se pară o afirmație 
hazardată, dar în construcția de nave 
se concentrează la ora actuală, ca 
într-un veritabil focar, tendințele 
cele mai semnificative ale gîndirii 
tehnice și economice contemporane. 
Fenomenul are, firește, explicații în 
primul rînd economice : aici com
petitivitatea e la vedere, în ochii 
întregii lumi. O competitivitate ex
terioară, care ascunde marea com
petiție mondială a creierelor. Dacă 
există vreun loc care, într-adevăr, 
să se poată numi punct de intersec
ție între trecut, prezent și viitor, 
apoi fără îndoială, acesta e șantierul 
naval...

Omul tînăr și viguros din fața mea 
s-a ridicat agil de la birou și s-a 
îndreptat spre fereastră. Prin geam 
sclipea, sub vîlvătăile reci ale amur
gului, o Dunăre străvezie și apa
rent imuabilă. Aproape de tot se ză
rea șantierul naval oălățean (ICE- 
PRONAV-ul îsi are sediul într-o clă
dire de lingă șantier), cu obișnuita 
lui forfotă cotidiană, cu corpurile 
suple ale navelor gata de pornire 
ori abia în eșafodare, conturîndu-se 
în bizare împreunări de umbre si 
lumini pe fundalul scînteietor al ape
lor. Printre ele se distingea silueta 
maiestuoasă a mineralierului de 
12 500 tone.

— lată cea mai elocventă ilustrare 
a ideii de mai înainte : însuși mine
ralierul. Deși prima navă de acest 
tonaj se află de, cum știți, abia în 
probe tehnologice, iar calitățile ei 
sînt neîndoielnice, noi lucrăm de a- 
cum la perfecționări, la modernizări, 
la introducerea unor noi cuceriri 
ale tehnicii navale. Principalul efort 
se îndreaptă spre transformarea în 
viitor a mineralierului, pornind de la

aceleași dimensiuni și principii cons
tructive de bază, într-o navă cu în
trebuințări mai largi pentru trans
portarea tuturor așa-numitelor „măr
furi în vrac" : minereu, cereale, fos
fați, cărbune. Mineralierul este, 
aș spune, un simbol al acelei in
terferențe atît de mobile între trecut, 
prezent și viitor. La fel aș putea 
vorbi și despre cargoul de 4 500 de 
tone. Cine crede că mai seamănă 
cumva cargourile de astăzi cu pri
mul „născut" al seriei „Galați", lan
sat la apă în I960, se înșeală. Se 
poate vorbi pur și simplu de o nouă 
navă, cu o viteză de 13,5 noduri 
pe oră fată de 12,5 la cel de atunci,

(Continuare în pag. a V-a)

Ml SPAȚII 
UNIVERSITARE

La patru mari instituții de în- 
vățămînt superior din tara noas
tră — Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", A- 
cademia de studii economice, 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" și Institutul agronomic 
„Ion Ionescu de Ia Brad" din 
Iași — se vor da parțial în fo
losință în cursul acestui an noi 
săli de curs, amfiteatre și labo
ratoare, însumînd mai bine de 
52 000 mp. Vor continua, de ase
menea, lucrările de construcție 
a noului local pentru Institutul 
pedagogic din orașul Suceava, 
urmînd să înceapă lucrările și 
la noua clădire a Institutului de 
petrol din cel mai tînăr centru 
universitar al țării, Ploieștiul. 
Concomitent, spa'b'i de î-’văță- 
mînt al Universității din Cluj si 
ai institutelor politehnice din 
Timișoara si Iași se va extinde 
prin noi laboratoare de lucrări 
practice. Vor fi construite, de 
asemenea, pentru studenți. noi 
cămine în București, Iași, Timi
șoara. Cluj și Suceava.

(Agerpres)
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Ptemiș# judicioaseMunicipiul
Noua pohclinicâ din orașul lași Foto : Gh. Vințili

Turnu Severin ale organizării

„Tot pe 
drum, pe 
drum

Drumul Iași — Răducăneni — 
I Albița (60 km) este în lucru. De 
I 4 ani se asfaltează și nu se mai 

termină. Secția de resort a Sfa- 
I tului popular regional Iași alocă 
I în fieoare an fonduri doar pen

tru 10 km de drum. Lucrurile 
I se petrec ca în legendă: „Ce 
i ziua zidea, noaptea se surpa"... 

Constructorii merg înainte cu 
I asfaltarea, iar din turnă vine dez- 

asfaltarea. Nu-i deloc o treabă 
gospodărească. Asfaltarea cu... 
țîrîita (10 km pe an 
plan) e păgubitoare, 
ceilalți constructori nu 
același drum I

Bine 
merg

după 
că 
pe

PnpwmsrSe pmna Qrgsnkarea
județelor și ssswicipill&r

Ce aveți
9

lacob ?
cu

lui Con-Birocrația i-a produs 
stantin N. lacob (întreprinderea 
de foraj Craiova) două senzații 
tari. 1. Serviciul personal i-a 
reținut din salariu 400 lei „pen
tru pensie alimentară". 11 făcuse 
tată, fără să știe, la 18 ani I Ex
plicația ? O confuzie de nume. 
2. în noiembrie, întreprinderea 
respectivă îl trimite la un curs 
de specializare la Uzina Poiana 
Cîmpina și două luni mai tîrziu 
primește, de la același „serviciu 
personal" o înștiințare că i s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
Explicația ? Din nou o confuzie 
de nume. Nu vă mai spunem ce 
neplăceri i-au creat în familie, 
aceste două erori (mai ales aceea 
cu pensia...). Tînărul lacob îi 
întreabă pe funcționarii nea- 
tenți: „La acordarea primelor, 
nu faceți... confuzii ?"

spaimei
Un autobuz al întreprinderii 

de transporturi Iași circula pe 
traseul Iași — motelul Bucium, 
situat la vreo 6 km pe dealul 
Repedea. Cînd cobora panta cea 
— — ----- » ~ „j i s~a de—mai mare, autobuzului i „ „ 
feotat frîna. Mașina a pornit la 
vale ca un bolid.
Nicolae Iftimie (17

Șoferul 
.... ani de 

meserie) nu și-â pierdut’ stajt>î- 
nirea de sine. A condus mai de
parte, clacsonînd neîntrerupt, 
pentru a i se deschide cale li
beră. A depășit fără incidente 
autovehiculele ajunse din urmă 
și s-a oprit în panta următoare. 
Cei 40 de pasageri, revenindu-și 
de pe urma emoțiilor s-au repe
zit k șofer să-i mulțumească, 
să-l sărute. Cîte emoții din cauza 
controlului tehnic necorespunză
tor din garaj...

Surpriză 
la muzeu

O descoperire... valoroasă a fost 
făcută zilele trecute în muzeul 
„Theodor Aman" din Capitală. 
In cîteva blocuri de beton au 
fost găsite (de lucrătorii miliției) 
176 monede de aur și o însem
nată cantitate de valută străină. 
Aceste valori erau deținute ilegal 
de familia Vasile și Alexandrina 
Paula Melinte (str. 11 Iunie nr. 
29 București). Cum au ajuns în 
muzeu ? Pe vremea cînd lucra 
aci ca juristconsult, Vasile Me
linte a găurit blocurile de beton, 
introducînd monedele. Această 
descoperire nu va fi înregistrată 
în nici un catalog artistic. Are însă 
un loc sigur în codul penal.

Barometrul
politețe!

Ieri dimineață, ora 9^5, auto
buzul 40 (turul 13, nr. 31-B-7617). 
Pasageri: în picioare, opt femei 
și doi bărbați; pe scaune patru 
femei și 15 bărbați (valizi). Pro
porția s-a păstrat aproape ne
schimbată pe distanța Foișorul de 
Foc—Piața Cosmonauților. După 
cum se vede politețea 
lor) din acest autobuz a 
stație. La dv., care a 
situația ?

(bărbați- 
rămas în 
fost ieri

I Alături de toti oamenii muncii din 
tara noastră am primit cu deosebit 
interes si satisfacție recentele pro
puneri ale Comisiei centrale de 
partid și de stat cu privire la orga
nizarea județelor si municipiilor. E- 

I vident, împărțirea administrativ te- 
I ritorială adoptată în urmă cu aproa

pe 20 de ani nu mai corespunde ac
tualelor condiții social-economice ale 
României socialiste. Noilor realități,

I legate indisolubil si de ansamblul 
măsurilor referitoare la perfectiona
rea conducerii 
miei naționale, 
pundă — fără 
adecvat pentru 
ritm si mai susținut a industriei, a- 
griculturii, a tuturor celorlalte 
ramuri si sectoare de activitate.

Apropierea conducerii centrale de 
unitățile de la bază, locul unde se 
îndeplinesc în mod nemijlocit hotă- 
rîrile partidului și guvernului, creș
terea eficientei activității organelor 
locale, sporirea inițiativei si opera
tivității acestora, condițiile mai fa
vorabile pentru repartizarea cît mai 
rațională a forțelor de producție și, 
pe această bază, ridicarea mai rapidă 
a zonelor mai puțin 
iată numai cîteva din 
contestabile ale noii 
ministrativ-teritoriale ______

Referindu-mă Ia propunerile Comi
siei centrale de a se constitui pe 
raza actualului teritoriu al regiunii 
Banat și a unei părți din regiunea 
Crișana, județele Timiș, Arad si Ca- 
raș-Severin, precum si municipiile 
Timișoara, Arad și Reșița, aș dori 
să subliniez justețea și profundul lor 
realism, deoarece s-a ținut seamă, 
cumulativ, de condițiile economice- 
sociale, politice, istorice si geografice 
existente, ceea ce conferă fiecăruia 
caracterul unei unități administrativ- 
teritoriale complexe din punct de ve
dere economic si social-culttiral.

Citind materialul apărut în ziarul 
„Scînteia" din 19 ianuarie a.c., sem
nat de tovarășul Marius Bizerea. lec
tor la Universitatea din Timișoara, 
privind atașarea la județul Caraș- 
Severin a unor localități propuse a 
fi cuprinse în municipiul Turnu-Se- 
verin, personal le consider doar par
țial judicioase. Dacă privim lucru
rile prin prizma tradiției, a faptului 
că unii locuitori au contacte mai 
dese cu localitățile cuprinse în vii
torul județ CarașrSeverin, tovarășul, 
profesor pare să aibă dreptate. 
Dar, după părerea mea, la actuala 
împărțire administrativ-teritorială 
s-a tinut cont și a avut prioritate 
potențialul economic si numai după 
aceea s-a tinut cont de alte conside
rente ca tradiție, folclor etc. Propu
nerile Comisiei centrale de partid și 
de stat referitoare la atașarea ora
șului Orșova și a comunelor men
ționate în articolul tov. Bizerea la 
județul Gorj ni se par foarte juste 
din punct de vedere al strînselor 
legături economice pe care le au a- 
cestea cu orașul Turnu Severin si 
mai ales sub aspectul conducerii 
execuției lucrărilor de la Porțile de 
Fier, precum si a exploatării în vii
tor a cascadei de puncte turistice ce 
se vor crea aici. Viitoarele amena
jări ce vor apărea o dată cu termina
rea lucrărilor de construire a hidro
centralei de la Porțile de Fier si a 
lacului de acumulare ce se va întin
de aproape 100 km în amonte pînă 
la noul port de la Moldova Veche 
vor atrage an de an un număr spo
rit de turiști din tară și de peste 
hotare. De asemenea, Orșova — cu 
tesătoria „Cazanele", șantierul naval, 
porturile industrial si civil vor con
stitui o puternică zonă industrială, 
care va absorbi o importantă canti
tate de forță de muncă din locali
tățile de pe clisura Dunării. Legat 
de distantele dintre aceste localități 
si reședința județului Gorj (Tg. Jiu), 
acestea nu vor fi nici prea mari și 
nici nu vor reclama să fie des stră
bătute, deoarece în noile condiții 
marea majoritate a diverselor inte
rese ale locuitorilor se vor rezolva 
la comună si oraș, respectiv la mu
nicipiul Turnu Severin, numărul ce
lor care vor necesita o deplasare în 
capitala județului fiind minim. Ti- 
nînd seama de toate aceste conside
rente, socotesc judicioasă propune
rea ca atît Orșova, cît și localită
țile din jur să facă parte din viito
rul municipiu Turnu Severin. Cu a- 
tît mai mult cu cît hidrocentrala, 
zona industrială, ca si punctele tu
ristice amintite vor constitui un tot 
unitar, care va trebui condus și 
coordonat de la un centru apropiat 
și acesta nu poate fi altul decît ora
șul Turnu Severin.

și planificării econo- 
trebuie să le cores- 

îndoială — un cadru 
dezvoltarea într-un

dezvoltate — 
avantajele in- 
organizări ad- 
propuse.

Prasilă
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tîrzie

Vasile NINI
• economist

directorul Direcfiei regionale 
de statistică — Banat

Cu un deosebit inte
res — amplificat și a- 
dîncit de înseși preo
cupările pe care le 
comportă specialitatea 
mea profesională — 
am luat cunoștință de 
propunerile 
centrale de 
de stat cu 
organizarea 
și municipiilor, 
vins de justețea prin
cipiilor ce stau Ia baza 
lor și exprimîndu-mi 
și eu, alături de cei
lalți cetățeni ai patriei, 
adeziunea față de mă
surile privind îmbună
tățirea organizării ad
ministrativ - teritoriale 
a țării, 
subliniez 
științific 
măsuri, 
lor cu schimbările sur
venite în dezvoltarea 
economică și social- 
culturală. Mă voi opri 
doar asupra unui sin
gur exemplu, suficient 
de concludent : este 
vorba de sectorul te
ritorial unde urmează 
să fie constituit jude
țul Sibiu. L-am ales 
spre exemplificare de
oarece mi-a devenit 
mai cunoscut în urma 
cercetărilor științifice- 
geografice pe care 
le-am efectuat aici în 
ultimul deceniu.

în cadrul actualei 
regiuni Brașov există 
două centre principale 
de polarizare a vieții 
economice -- orașele 
Brașov și Sibiu. Zona 
de gravitație sibiană 
cuprinde depresiunea ta corespunde, de ase- 
Sibiului cu salba. de me.nea, unor necesități

Comisiei 
partid și 

privire la 
județelor 

Con-

doresc să 
. caracterul 
al acestor 
concordanța

sate mărginașe de la 
poalele Munților Cibi- 
nului, partea 
a depresiunii 
șului, întreg 
Hîrtibaciului, 
mijlocie a 1 
Tîrnavei Mari, 
Oltului,
Făgăraș pînă în defi
leul de la Turnu Roșu, 
Valea Cibinului împre
ună cu Văile Hîrtiba
ciului și Tîrnavei Mari 
din aval de Sighișoa
ra, pînă la Copșa Mi
că. în același timp, în
tre limitele pentru vii
torul județ Sibiu se 
cuprind zone geogra
fice cu resurse diferi
te, începînd de la* 
munții din sud, cu pă
duri, pășuni, cariere 
de piatră și surse hi
drologice, pînă la dea
lurile Tîrnavelor din 
nord, cu podgorii re
numite, livezi, culturi 
cerealiere, păduri de 
gorun etc. Această îm
binare de resurse eco
nomice variate consti
tuie, evident, bune 
premise pentru reali
zarea unui organism 
economic puternic și 
echilibrat în cadrul 
teritorial al viitorului 
județ Sibiu. în felul 
acesta, individualiza
rea județului apare te
meinic fundamentată 
științific și, în conse
cință, se justifică pe 
deplin.

în ceea ce privește 
ridicarea la rangul de 
municipii ă orașelor 
Sibiu și Mediaș, aceas-

Drumuri

vestică 
i Făgăra- 
; bazinul 

partea 
bazinului 

Valea 
din aval de

izvorite atît din reali
tățile prezentului, cît 
și din perspectivele 
de viitor. Pentru Si
biu. promovarea este 
reclamată de potenția
lul său uman (peste 
110 000 locuitori) și in
dustrial, de complexi
tatea funcțiilor sale 
în continuă dezvolta
re ; la aceasta se a- 
daugă vechi și bogate 
tradiții de cultură și 
viață spirituală. Si
biul prezintă condiții 
favorabile pentru sus
ținerea unei activități 
de învățămînt la nivel 
superior, fapt care ar 
merita poate analizat 
cu prilejul repartiză
rii teritoriale a rețe
lei instituțiilor de în
vățămînt superior din 
țara noastră. Cît pri
vește orașul Mediaș, 
populația sa de circa 
50 000 locuitori, dar 
mai ales potențialul 
său industrial ridicat, 
pledează, de asemenea, 
pentru transformarea 
lui în municipiu.

în concluzie, se poa
te afirma cu toată 
certitudinea că viitorul 
județ Sibiu va consti
tui o unitate adminis
trativ-teritorială pu
ternică, capabilă să a- 
sigure înflorirea vieții 
economice și culturale 
din interiorul său și, 
totodată, să aducă o 
contribuție substanția
lă la prosperitatea ge
nerală a patriei.

prof. Ion ȘONERIU 
doctor în științe 
geografice Institutul 
pedagogic-Brașov

MODERN

Legătura rutieră între diferitele localități din Dobrogea se îmbună
tățește de la un an la altul. în momentul de față, lungimea drumurilor 
modernizate măsoară 880 km. Lor li se vor adăuga anul acesta 90 km, 
obiectivul principal constituindu-1 noua șosea turistică Tulcea-Muri- 
ghiol, care va înlesni accesul în zona sudică a Deltei. De asemenea, sînt 
prevăzute lucrări de modernizare a drumurilor care leagă comunele 
Jurilovca, Tariverde, Rasova, Chirnogeni și alte localități cu trafic ru
tier mal intens. (Agerpres)

Aproape 35 la sută din 
totalul investițiilor pentru 
ocrotirea sănătății se vor 
aloca. în actualul cincinal, 
pentru dezvoltarea și îm
bunătățirea asistentei me
dicale spitalicești. Se vor 
da în funcțiune circa 7 000 
de paturi în spitale moder
ne. de mare capacitate si 
se va începe construirea 
unor unități însumînd 
circa 5 000 de paturi, care 
vor intra în funcțiune după 
1970. Pentru realizarea a- 
cestui vast 
tintă finală 
unui indice 
piat de 10 
de locuitori.
concentrate eforturile arhi- 
tectilor. inginerilor si spe
cialiștilor din acest dome
niu care, la fel cu colegii 
lor de peste hotare. își 
propun găsirea celor mai 
bune soluții ale spitalului 
contemporan. Realizarea 
..spitalului contemporan 
optim". în jurul căruia au 
loc numeroase schimburi 
de opinii în cadrul mani
festărilor internaționale sau 
în cuprinsul publicațiilor 
de specialitate. imprimă 
astăzi un caracter de o 
deosebită varietate si difi
cultate aspectelor arhitec
turale. funcționale, con
structive si economice.

■ Recentele realizări spita
licești din tara noastră sau 
cele în curs de concretiza
re. cum sînt de pildă, spi
talele din Suceava, orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Hune
doara, Constanta si Craio
va. maternitatea și spitalul 
de pediatrie din Bacău, si 
încă altele, situează de pe 
acum — după aprecierile 
factorilor noștri competenti 
dar și ale numeroșilor spe
cialiști străini care le-au 
vizitat — actuala școală de 
concepție medicală si de 
arhitectură spitalicească 
din tara noastră la nivelul 
realizărilor din străinătate, 
în prezent, pe planșetele

proiectantilor sau în șan
tiere deschise, sînt în curs 
de realizare — printre al
tele — noi spitale la Baia 
Mare. Galați, Pitești. Bra
șov. Ploiești si Tg. Mureș, 
spitale de 500 paturi la Sla
tina si Bîrlad. spitalul de 
300 paturi din Caransebeș, 
la care se adaugă o serie 
de unități spitalicești cu 
profile speciale la Iași. 
Cluj, Oradea. Timișoara 
etc. Un loc de seamă îl

cută în acest sens, de către 
un reprezentant al delega
ției suedeze la cel de-al 
XIV-lea Congres interna
țional pentru construcții 
spitalicești de la Stockholm, 
în 1965. Acesta afirma că. 
după minuțioase experi
mentări și calcule între
prinse în Suedia, s-a dove
dit că totalul cheltuielilor 
determinate de functiona
rea unui spital modern, pe 
o perioadă de circa 3 ani.

olan, a cărui 
este obținerea 
cit mai apro- 
paturi la mia 

sînt astăzi cronica de
arhitectura

B3

ocupă si obiectivele medi
cale cu caracter clinic cum 
sînt. de pildă. complexul 
clinic și institutul hernato- 
gastro din București, sau 
clinica de interne-chirurgie 
din Timișoara.

Preocuparea de căpetenie 
a proiectării rămîne asigu
rarea unor funcționalități 
generale optime, obținută 
însă în condiții de rațio
nală eficientă economică. 

.. Acest ultim aspect, al eco
nomicității se răsfrînge atît 
asupra costului imediat al 
investiției cît si. în special, 
asupra cheltuielilor ulte
rioare impuse de exploata
rea obiectivului spitalicesc. 
Aș sublinia importanta pe 
care trebuie să o acordăm 
găsirii acelor soluții care, 
începînd chiar de la elabo
rarea temei program si ter- 
minînd cu cele mai eficien
te măsuri de organizare 
medical-administrativă. tre
buie să genereze economi
citatea în exploatare a unui 
spital modern, mentionînd 
interesanta comunicare fă-

O asemenea reali- 
care nici noile 
spitale nu vor fi 
este explicabilă

Pînă în 1959, Vasile Gîrlea (45 
de ani) suferise opt condamnări. 
Se eliberează în ianuarie 1961. Își 
întocmește o diplomă falsă de in
giner agronom și pe baza unei 
simple cereri (!) iată-l inginer șef 
la I.A.S. Lunca (Istria). Apoi, prin 
transferuri a lucrat timp de 
șapte ani ca inginer șef sau 
șef de secție în alte patru unități. 
(Mai mult, în această pe
rioadă a „eliberat", contra cost, 
încă două adeverințe false de in
giner, unor indivizi de teapa lui). 
O galerie întreagă de gură-cască 
l-a ajutat. Este adevărat că în 
agricultură se folosesc, ca stimu
lente puternic nutritive, îngrășă
minte chimice. Pentru buruieni 
însă, se recomandă hîrlețul. Și, la 
nevoie, tăvălugul l

De »a

Club Român

de îRubrică redactată
Stefan ZIDÂRIȚA
Ștefan DINICĂ 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Automobil Clubul Român organi
zează în perioada 12 februarie—25 
martie un curs de oficiali pentru 
competițiile auto. Cursul va pre
găti un corp de oficiali care să asi
gure buna organizare și desfășurare 
a competițiilor automobilistice. Pot 
participa iubitorii sportului auto, po
sesori de autoturisme. Cursul va a- 
vea două părți, teoretică și practică. 
După terminarea părții teoretice, 
cursanții vor da o lucrare scrisă eli
minatorie. Cei admiși la această pro
bă vor putea participa la ciclul prac
tic. Absolvenții cursului vor putea 
primi diferite funcții în organizarea 
și desfășurarea acțiunilor sportive, 
înscrierile se 
de 29 ianuarie 
sediul central 
Beloiannis nr.
se preconizează a fi organizate și în 
alte orașe ale țării.

fac începînd din ziua 
pînă la 5 februarie, la 
al A.C.R. str. Nikos 
27. Asemenea cursuri

foileton de Nicuță TĂNASEun

VI.

și cerc-i 
un corn

ii 
un

Capitală, co
ceni audiență 
iar Costică se

ce 
pe

m-ai ascul- 
vocea inte-

din 
astea 
com-

alocaseră
21 de mili-

un 
de-

duce spre 
la barieră, 

ridice, măre, 
complex de 

lucra și ziua

șantier începu
Și 

cel 
se

Intr-o zi mai

alt termen : 30

complexului de de- 
nu știa cum să-i

mai îndrăcit 
dinainte. Acum, 

lucra și în zilele 
în calendar cu 

Unde pui că s-a

adică unele din 
se degradau și

VOCEA INTERIOARA
Comerțul socialist din 

Craiova ducea lipsă de de
pozite. I.C.R.A., I.C.R.T.I.- 
ul, I.C.R.M.-ul depozitau 
mărfurile în diferite 
depozite improvizate. Măr
furile, 
mărfuri, 
aduceau astfel pagube în
semnate.
marele acestor întreprin
deri comerciale oltenești 
întoreîndu-se foarte abătut 
dintr-un control auzi: 
„Du-te la Ministerul Co
merțului Interior 
să-ți construiască 
plex de depozite".

— Ai zis ceva 
întrebă el pe

Costivă ? 
șoferul 

care-și cumpărase cu două 
săptămîni înainte mobilă 
în rate și care avea 
frate la București.

— N-am zis nimic.
„Du-te la minister 

cere să-ți construiască 
complex".

Mai marele comerțului 
craiovean își dădu seama 
că îndemnul venea din 
partea vocii sale interioare 
și fără să mai pună vreo 
întrebare îi spuse lui Cos
tică s-o ia pe Calea Bucu- 
reștiului.

Ajuns în 
merciantul 
la minister, 
duse să-l vadă pe frate- 
său, fată de care se scuză 
că-l vizitează cu damigeana 
goală. în ultima vreme nu 
mai trecuse pe la Segarcea.

La minister, însă, pro
blema complexului de de
pozite era de mult rezol
vată. Se luase legătura cu 
D.S.A.P.C. Craiova, cu în
treprinderea 6 construcții, 
cu Trustul 21 instalații etc. 
Mai mult, a aflat că se sem
nase la minister finanțarea 
construcției. Se 
pentru aceasta 
oane lei.

Vezi dacă 
Se fălitai’?"

rioară și viitorul proprie
tar al 
pozite
mulțumească. O întrebă el 
dacă are nevoie de lapte 
praf, ce 'nu se prea găsește 
pe piață, dar vocea interi
oară îi răspunse că nu fo
losește asemenea produs.

Pe șoseaua 
Caracal, cam 
începu să se 
un ditamai 
depozite. Se 
și noaptea, ba — prin ro
tație — chiar și în pauzele 
de prînz. Din cînd în c.înd, 
proprietarul complexului 
dădea pe-acolo și părăsea 
șantierul foarte mulțumit. 
Vocea interioară însă nu 
dormea. Odată îi spuse 
proprietarului: „Nu te lua 
după iureșul pe care-l vezi 
pe șantier; aparențele în- 
șală de multe ori. Dă con
structorilor un termen..."

Avînd încredere în vocea

„Mai dă-le un termen, nu 
fi rău".

își ascultă vocea inte
rioară și s-adunară din 
nou, într-un fel de ședință 
de doliu, pentru stabilirea 
noului termen care a fost... 
sfîrșitul anului 1967.

— Veniți la recepție I Se 
auzi la sfîrșitul anului 
1967 o voce, tiu era vocea 
interioară. Era vocea con
structorilor care termina
seră cele 21 de milioane 
(de complex e vorba).

în timpul lor liber, cra- 
iovenii, cu mic cu mare, cu 
bătrîni și copii, bărbați și 
femei se duceau la bariera

lui interioară, îi convocă pe 
mai marii întreprinderii de 
construcții nr. 6 și pe 
ceilalți și se stabili terme
nul de dare în folosință 
31. XII. 1966.

31. XII. 1966 sosi cu ză
padă, cu colinde, cu reve- 
lioane, dar fără darea în 
folosință a complexului.

„Cheamă pe mai marii 
mai marilor constructori
lor din Craiova și ștabiliți 
alt termen, dar precis".

Mai marii comerțului din 
Craiova se adunară într-o 
ședință în care s-au dezbă
tut cauzele nedării în folo
sință în termen a com
plexului și după ce se ară
tară cauzele „obiective" se 

' stabili
1967.

Pe 
iureș 
cît 
aici 
trecute 
roșu, 
lucrat și de Drăgaică. Con
structorii și-au adus și ru
dele apropiate, ba chiar și 
pe cele din a șaptea spiță, 
să le dea o mînă de ajutor. 
S-a apelat, zice-se și la a- 
portul unei grădinițe de co
pii cu program redus 
apropiere. Cu toate 
trecu și 30. VI. 1967 și 
plexul de depozite...

orașului să-și desfete ochii 
privind pe dinafară mîn- 
drețea de complex. Linie 
elegantă, modernă... Mulți 
au renunțat chiar la fil
mul „Fantomas". ca să vadă 
complexul. S-au auzit chiar 
exclamații de felul acesta : 
„Vai. dar clădirea asta e 
mai frumoasă și mai- ele
gantă decît Brigitte Bardot"

Si. în sfîrșit. recepția s-a 
făcut. Cum ? Asta 
să-mi dau seama, 
că s-a așteptat cea 
tunecoasă noapte 
semnat procesul verbal 
întuneric. Or, pentru a 
raporta la centru că 
sfîrșit s-a sfîrșit cu com
plexul de 
Craiova și să 
la gratificații.

Nu-mi place 
de depozite de 
ce duce spre Caracal ? Sînt 
mai pretențios decît comi
sia de recepție ? Vai de 
mine I Pe dinafară e. su
blim, dacă afară nu era (gir 
mai stăteam și astăzi 
contemplu. Stăteam 
mult chiar decît am 
la Capela Sixtină. Am 
cut însă imprudența 
văd și pe dinăuntru. Și 
fugit cu primul tren.

Cum e pe dinăuntru ? 
vizitat vreodată (eu 
din curiozitate) interiorul 
unui măr care pe dinafară

nu pot 
eu cred 
mai
Și

în- 
s-a 
pe 
se 
în

depozite din 
fie trecuți
complexul 

pe șoseaua

să-l 
mai 
stat 
fă- 

să-l 
am

Ați 
da,

e colosal, iar cînd bagi 
dinții în el e... Complexul 
ăsta este mai găunos decît 
un măr. Instalația de în
călzire 
apă în 
a uitat 
țat în 
gheț s-au spart 
inundat birouri, s-au spart 
uși și geamuri pentru a 
închide robineții, ori a da 
apa afară. Parchetul din 
birouri gîlgîie în apă. Zi
durile au crăpături în care 
te poți ascunde, dacă-ți 
vine să te joci de-a v-ați 
ascunselea. Planșeul pe 
care trebuie să circule 
cărucioare cu marfă e on
dulat și sfărîmicios. în aer, 
praf mai mult decît în- 
tr-o carieră de calcar. Ca 
să stropești nu se poate 
pentru că nu curge apa. 
Cărucioarele dau în gropi 
(■').

Viscolul (cînd am vizitat 
complexul era viscol) bagă 
zăpadă cu duiumul în sala 
de recepție, care, din eco
nomie, n-a fost prevăzută 
cu o copertină. Dar zăpada 
nu se așterne pe planșeu, 
asta ar fi bine, se așază 
pe saci cu orez, cu făină, 
cu zahăr, arpacaș, pe mo
bilă, piese electrice etc. 
Pentru că stăpînul com
plexului, după recepție, și-a 
adus marfa aici. încărcă
torii și descărcătorii, pre
cum și ceilalți salariați din 
complex lucrează în șube. 
Cînd îi vezi ai impresia că 
sînt undeva prin Antarc
tica și nicidecum într-un 
complex modern. Din sută 
în sută de metri găleți cu 
cărbuni aprinși dezgheață 
mîinile 
cetățean 
niciodată 
clădirea pe dinafară, apoi 
pe dinăuntru, si-a zis : „E 
gras curcanul dar e mort".

Mai marele comerțului 
din Craiova văzînd că acum 
mărfurile se degradează 
mai rău decît înainte cînd 
nu aveau complex, mergea 
posomorit spre casă. Cam 
prin dreptul poștei auzi : 
„Ce să-ți fac dacă n-ai 
baftă !... încearcă la loz în 
plic".

Era vocea interioară.

spartă, s-a 
ea pentru 
s-o scoată, 
instalație.

introdus 
probe și 
a înghe- 
La dez- 
țevi, au

lucrătorilor. Un 
care n-a avut 
platfus nrivind

echivalează valoarea de in
vestiție a construcției res
pective.
tate. de 
noastre 
departe.
dacă ținem seama că. de 
pildă. într-un spital mo
dern de 1 000 de paturi 
trebuie să lucreze astăzi 
2 000 de salariați — perso
nal medical și auxiliar — 
că varietatea și complexi
tatea instalațiilor si dotă
rilor tehnico-medicgle pre
supun o întreținere si 
funcționare costisitoare.

Iată de ce a apărut ne
cesitatea de a asigura ma
rilor si modernelor com
plexe spitalicești cadre de 
conducere administrativă 
de strictă specialitate. A- 
devărate școli si din ce în 
ce mai frecvente congrese 
si simpozioane internațio
nale au ca scop perfecțio
narea metodelor si princi
piilor de organizare si con
ducere spitalicească, cu a- 
jutorul cărora acest nou 
domeniu, adevărat ..scien
tific management", se ală
tură conducerii medicale 
cu care urmează să colabo
reze.

Amploarea planului de 
construcții spitalicești, mo
derne. în care își dau as
tăzi întîlnire ultimele cu
ceriri ale tehnicii medica
le. cele mai perfecționate 
aparataje si instalații de 
înaltă tehnicitate si în con
tinuă evoluție — fără de 
care spitalul contemporan 
și medicina actuală nu mai 
pot fi concepute — impu
ne anticiparea dotării cu 
echipament medical si uti
laj specific. Această măsu
ră. rămasă evident în urma 
ritmului rapid în care prind 
viată prevederile planului 
nostru de stat de obiective 
spitalicești moderne, pri
vește lărgirea imediată a 
profilului industriei noas
tre tehnico-medicale în ve
derea acoperirii cantitative 
si calitative a necesarului 
de dotări cu echipament și 
aparataj tehnico-medical.. 
impus de noile unități crea
te si în curs de realizare. 
Mă refer în special la ace
le dotări pentru care — de 
la caz la caz — se apelea
ză la formula importului, 
fie la formule improvizate 
si necorespunzătoare, de 
cele mai multe ori rămase 
la latitudini și rezolvări lo
cale si întîmplătoare.

Urgența si operativitatea 
trebuie să-si facă loc pen
tru ca. de nildă. în spitale 
moderne si date de curînd 
în funcțiune ca cele din 
Suceava si orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — si nu nu
mai. în cele noi — mînca- 
rea bolnavilor să fie trans
portată ne lungile circuite 
intraspitalicesti cu căru
cioare izoterme, etanșe, 
dotarea unor servicii ca 
baia de arși, spălătoria,' 
dezinfecția sau prosec
tura să fie realități la nive
lul exigentelor de as
tăzi și în armonioasă 
conviețuire cu restul ca
drului material ne care e- 
forturile proiectantilor, 
constructorilor si industriei 
noastre îl realizează în 
bune condiții. Lărgirea și 
îmbunătățirea 
sortimentului 
tehnice
noastre spitale, trebuie să 
cuprindă treptat si acele 
utilaje, instalații si acceso
rii pe care încă le obținem 
din import si care, privite 
la scara numărului mare 
de obiective spitalicești în 
curs de realizare sau în 
perspectiva viitorului apro
piat. reprezintă valori ridi
cate de cumpărare pentru 
economia noastră.

Pentru arhitectii ce acti
vează în acest domeniu.

(.

continuă a 
de 

necesare
dotări 
noilor

problema majoră o consti
tuie îmbunătățirea conti
nuă a rezolvării sectorului 
de spitalizare a bolnavilor. 
Gradul de confort al celor 
internați, care vor dispune 
de saloane cu un număr 
redus de paturi, de toate 
dotările electrice începînd 
cu sistemul de semnaliza
re si comunicare ..soră- 
bolnav" și terminînd cu 
casca de radio sau telefo
nul proprii, va contribui si 
la unul din obiectivele de 
maximă importantă pe plan 
național și anume : redu
cerea duratei medii de in
ternare în spitale. Si în a- 
ceastă privință, cercetările 
și, statisticile au ajuns la 
însemnate concluzii cum 
sînt, de pildă, cele ale Mi
nisterului Sănătății publice 
din Franța care arată că o 
scădere cu numai 2 zile a 
acestei durate-medii exis
tente azi în această tară. . 
ar conduce la o economie 
sau eliberare a 20 000 pa- ' 
turi anual. O cifră impre
sionantă, care pledează su
ficient în favoarea 
nătățirii continue si 
rale a condițiilor de 
lizare și tratament.
ce acționează direct asupra 
reducerii duratei de inter
nare a bolnavilor.

în afara acestui obiectiv., 
problemele pe care ni le 
pune proiectarea mai cu
prind scurtarea circulații
lor intraspitalicesti — as
pect de o deosebită impor
tantă întrucît de el este 
legat direct timpul și efi
ciența activității persona
lului medical și evitarea in
fecțiilor intraspitalicesti — 
care poate începe o dată 
cu elaborarea soluției de 
arhitectură. Sînt. de ase
menea. urmărite rezolvări 
de ansamblu sau detaliu 
care să permită — în con
dițiile unei ușoare flexibi
lități — posibile reamena- 
iări ulterioare. în funcție 
de cerințele în continuă e- 
volutie ale medifeinii cura
tive. ■

în sfîrșit. as insista în 
mod deosebit asupra unui 
ultim aspect cu caracter de 
deziderat, pînă mai ieri 
neluat în seamă, și anume 
asupra factorului psiholo
gic legat de bolnavul inter
nat. căruia îi este destinat 
întregul decor. întreaga 
ambiantă în care el își va 
petrece cele cîteva zile ne
dorite dar necesare. La a- 
cest capitol — despre care 
s-a vorbit de către unii 
fruntași ai medicinii noas
tre. si care poate fi denu
mit ..umanitatea spitalului- 
— trebuie menționat că, 
dacă din punct de vedere 
tehnic si al scopului pur 
..tehnologic", spitalul poate 
căpăta numele de ..uzină de 
vindecat", din punct de ve- 

■ dere al tratării arhitecto
nice. al cadrului interior șl 
al tuturor acelor detalii pe 
care proiectantul trebuie 
să le aibă în vedere, spi
talul contribuie la vindeca
rea bolnavului prin imagi
ne si ambiantă.

Este știut că moralul pa
cientului internat este in
fluențat de imaginile spe
cifice spitalului, imagini pe 
care căutăm să le facem 
cît mai reconfortante și op
timiste. Importanta acestui 
factor, ce cuprinde un com
plex de detalii, rezultă si 
din diferitele studii si tes
tări ale reacției psiho-fizio- 
logice a bolnavilor, în 
fata unor elemente de de
cor sau culoare, care au 
condus la importante con
cluzii legate chiar de tera
peutica unor boli. De acest 
important aspect. ignorat 
pînă în prezent este nece
sar să se tină seama în pro
iectarea noastră si vom in
sista în materializarea lui. 
El se adaugă tuturor celor
lalte funcțiuni și dotări cu 
caracter social-cultural pe 
care spitalul contemporan, 
în concepția noastră, le cu
prinde astăzi în mod obli
gatoriu si care pot fi nu
mite biblioteci, spatii de zi 
și destindere, terase-solarii, 
magazine intraspitalicesti. 
saloane de frizerie-coafură 
si cîteodată chiar săli de 
proiecții Cinematografice. 
Din păcate nu întotdeauna 
putem adăuga acestui fac
tor „umanizănt" prezenta 
lucrărilor da artă plastică 
în cadrul spitalelor, pre
zentă a cărei; menire nu 
mai este necesar a fi subli
niată si pe care 
șit s-o obținem 
ori. din partea 
competenti.

îmbu- 
gene- 
spita- 
factor

nu am reu- 
decît rare- 

factorilor

Arh. Mihai ENESCU j
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cu privire la îndeplinirea planului de stat pe anul 1967

(Urmare din pag. I)

buna folosire a capacităților de producție, la 
valorificarea superioară a materiilor prime, 
la utilizarea mai bună a forței de muncă. Ți- 
nînd seamă de rezultatele obținute pînă acum 

ii. AGRICULTURA
In anul 1967 au fost obținute în continuare 

rezultate însemnate în dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a producției agricole. S-a în
tărit baza tehnică materială a agriculturii, s-a 
perfecționat organizarea întreprinderilor agri
cole de stat, a continuat acțiunea de consoli
dare economico-organizatorică a cooperative
lor agricole de producție.

Producția globală agricolă obținută în anul 
1967 a fost mai mare decît în anul 1966. în 
primii doi ani ai cincinalului producția glo
bală agricolă a crescut într-un ritm mediu 
anual de 7,5%, depășind pe cel prevăzut în 
planul cincinal. Ca urmare a dezvoltării bazei 
tehnice și a mecanizării lucrărilor în agricul
tură, ritmul mediu anual de creștere a pro
ductivității muncii în anii 1966—1967 a fost 
de 9,5%.

Din fondurile centralizate ale statului s-au 
alocat pentru dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale din agricultură investiții însumînd 6 
miliarde lei, cu 13,8% mai mult decît în 
anul 1966. Agricultura a fost dotată în anul 
1967 cu aproape 8 300 tractoare fizice, 4 000 
semănători mecanice, peste 4 900 combine pen
tru păioase, 850 combine pentru porumb, pre
cum și cu alte mașini noi perfecționate care 
au asigurat în continuare extinderea și diver
sificarea mecanizării lucrărilor agricole. Su
prafața arabilă ce revine în medie pe un 
tractor fizic a scăzut de la 121 ha în 1965 la 
106 ha în anul 1967.

Stațiunile de mașini și tractoare au reali
zat un volum de lucrări de 39,6 milioane 
ha arătură normală, cu 12,1% mai mult decît 
în anul 1966 și cu 11,7% mai mult decît sar
cina de plan.

S-au extins lucrările de hidroameliorații și 
irigații. Suprafața amenajată pentru irigat 
în anul 1967 a fost de 127 mii ha, din care 
peste 90 mii ha în cooperativele agricole de 
producție. Planul de punere în funcțiune a su
prafețelor amenajate pentru irigat s-a rea
lizat însă numai în proporție de 80%. 
Au fost plantate în masiv, îndeosebi pe tere
nuri improprii altor culturi, circa 18 mii ha 
viță de vie și circa 17 mii ha cu pomi fruc
tiferi.

este necesar ca acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii să continue 
și să fie extinsă în toate compartimentele ac
tivității economice, în scopul ridicării gradu
lui de rentabilitate a fiecărei întreprinderi, a 
fiecărui produs.

Șl SILVICULTURA
S-a intensificat ritmul de chimizare a pro

ducției agricole. Cantitatea de îngrășăminte 
chimice folosită în agricultură a fost de peste
1 500 mii tone, cu 24°/o mai mare decît 
în anul 1966, revenind 158 kg la un ha arabil.

In întreprinderile agricole de stat au in
trat în producție noi complexe avicole cu 
o capacitate de 520 mii locuri, a crescut capa
citatea în complexele de creștere și îngrășare 
industrială a porcilor, precum și în îngrășăto- 
riile de taurine ; au intrat în funcțiune fa
brica de nutrețuri combinate de la între
prinderea agricolă de stat Băilești, regiunea 
Oltenia, cu o capacitate de 97 mii tone/an, 
s-au dat în folosință 33 ha sere legumicole 
și altele.

Din fondurile proprii și din creditele acor
date de stat, cooperativele agricole de pro
ducție au dat în funcțiune 971 grajduri 
cu o capacitate de 92 mii capete, 419 îngră- 
șătorii și maternități pentru porcine cu o ca
pacitate de 66 mii capete și 568 saivane 
pentru oi cu o capacitate de peste 400 mii 
capete. De asemenea, au fost date în folosință 
145 sere cu o suprafață de 41 ha.

Producția totală de cereale obținută în anul 
1967 a depășit 13,5 milioane tone, din care 
grîu-secară 5,9 milioane tone, porumb peste 
6,8 milioane tone, situîndu-se printre produc
țiile cele mai mari din agricultura României. 
Producția de cereale realizată în primii doi 
ani ai cincinalului este în medie mai mare cu 
circa un milion tone decît prevederile pla
nului cincinal pentru această perioadă. La 
floarea-soarelui s-a înregistrat o producție de 
715 mii tone, la sfeclă de zahăr 3 824 mii 
tone, la cartofi 3 100 mii tone și la legume
2 000 mii tone. La unele culturi principale 
cum sînt porumbul, legumele, planul nu a 
fost îndeplinit și ca urmare a neînsămîn- 
țării integrale a suprafețelor planificate.

Rezultate însemnate s-au obținut și în 
ramura creșterii animalelor. Potrivit datelor 
recensămîntului animalelor din 3 I 1968, efec
tivele de animale prezintă creșteri la toate 
speciile, după cum urmează :

producție, modernizarea și reutilarea cel ar 
existente, peste 3,4 miliarde lei, cu 34,1% mai 
mult decît în anul 1966.

în anul 1967 au continuat în ritm susținut 
lucrările pe marile șantiere, unde se con
struiesc obiective importante ale cincinalu
lui : Sistemul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, Hidrocentrala de pe Lotru, 
Centrala electrică de termoficare Craiova 
etapa a Il-a, Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ Galați, Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Combinatul chimic Rîmnicu 
Vîlcea, Combinatul petrochimic Ploiești, Fa
brica de autoturisme Pitești.

Planul anual de punere în funcțiune a fon
durilor fixe nu a fost îndeplinit integral. Ră- 
mîneri în urmă în ce privește punerea în 
funcțiune a capacităților sînt, în principal, la 
Ministerele Industriei Metalurgice, Industriei 
Chimice, Industriei Alimentare, la Consiliul 
Superior al Agriculturii și la sfaturile popu
lare. Neîndeplinirea planului anual de punere 
în funcțiune a fost determinată de unele ne
ajunsuri în asigurarea la timp a documen
tației tehnico-economice, a utilajelor și insta
lațiilor tehnologice, în organizarea șantierelor 
de construcții și aprovizionarea ritmică a 
acestora cu materiale de construcții.

Pentru construcții de locuințe s-au investit 
din fondurile statului 3,3 miliarde lei, cu 
1,7% mai mult decît în anul 1966. Planul 
anual de dare în folosință a suprafeței locui
bile a fost îndeplinit doar în proporție de 
83,5%.

Sporul față de efectivul de la
3.1.1968 3.1. 1967

Mii capete Mii capete In procente

Bovine — total 5331,1 133,2 2,6
din care :

— vaci și juninci 2532,8 61,4 2.5
Porcine — total 5739,3 339,7 6,3

din care :
— scroafe de prăsilă 537,0 52,3 10,8
Ovine — total 14369,1 260,0 L8

din care :
— oi și mioare 10831,7 361.0 3,4
Păsări 46756,1 2790,0 6,3

Producția animală realizată în anul 1967 a 
înregistrat creșteri față de anul 1966 la toate 
produsele. în întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de producție, pro
ducția de carne în greutate vie a crescut cu 
6,4% față de 1966, cea de lapte cu 5,6%, de 
lînă cu 11,9%, de ouă cu 3,4%.

Comparativ cu anul 1966, intrările în fon
dul de stat la principalele produse agricole 
au sporit la grîu-secară cu 29,7%, la floarea-

soarelui cu 8,1%, la carne cu 13,6%, la lapte 
de vacă cu 6,7%, la lînă cu 10,3%, la ouă 
cu 5,6%.

In silvicultură au fost efectuate lucrări de 
împăduriri pe o suprafață de 52,7 mii ha, 
planul fiind îndeplinit în proporție de 105,4%. 
în plantațiile tinere create prin împăduriri 
s-au executat lucrări de întreținere pe o su
prafață de 307 mii ha.

V. CIRCULAȚIA
Volumul vînzărilor de mărfuri prin co

merțul socialist a fost, în anul 1967, de 81,4 
miliarde lei, planul fiind îndeplinit în pro
porție de 100,4%. In comparație cu anul 
precedent, volumul total al vînzărilor a cres
cut cu 9,8% (în prețuri comparabile), cu 
7,7% la mărfuri alimentare — inclusiv 
alimentația publică — și cu . ll,7°/o la 
mărfuri nealimentare. Cumulat pe primii doi 
ani ai cincinalului, vînzările de mărfuri au 
crescut cu 20,7%, într-un ritm mediu 
anual de 9,9%, ceea ce depășește limita 
maximă prevăzută pentru perioada 1966—1970.

La unele produse, vînzările față de anul 
precedent au crescut astfel : pîine albă și 
specialități cu 14%, carne cu 5%, conserve 
de carne cu 16%, preparate de carne cu 10%, 
lapte cu 16%, brînzeturi cu 8%, unt cu 6%, 
pește proaspăt și congelat cu 18%, conserve 
de pește cu 7%, zahăr cu 4%, produse za
haroase cu 14%, conserve de legume cu 8%, 
vin cu 10%, bere cu 7%, țesături de lînă și 
de bumbac cu cite 3%, țesături de mătase 
cu 5%, tricotaje cu 12%, confecții cu 13%, în
călțăminte cu 5%. S-au vîndut, totodată, mai 
multe mărfuri de folosință îndelungată decît 
în 1966 și anume : mobilă cu 10%, frigidere 
și televizoare cu cite 2%, mașini de spălat 
rufe cu 9%, mașini cu gaze cu 24%, mașini 
de cusut cu 37%, aspiratoare de praf cu 7%.

Ca urmare a diversificării producției a fost 
îmbunătățit fondul de mărfuri, fiind intro
duse în comerț un număr important de noi 
sortimente de produse alimentare și neali
mentare.

în anumite perioade au fost unele neajun
suri în aprovizionarea populației cu carne, 
pește, ouă, legume și fructe. Nu a fost satis-

Planul producției de construcții-montaj a 
fost. îndeplinit în proporție de 101,8%. Față 
de anul 1966 producția de construcții-montaj 
a crescut cu 20,6%. Organizațiile de con
strucții-montaj au fost dotate cu noi utilaje 
de construcție, ceea ce a dus la sporirea gra
dului de mecanizare a lucrărilor. A crescut 
gradul de industrializare a construcțiilor, vo
lumul prefabricatelor din beton utilizat fiind 
cu 23,7% mai mare decît în 1966.

Sarcina de creștere a productivității mun
cii în organizațiile de construcții-montaj a 
fost îndeplinită în proporție de 101,4%, reali
zările depășind cu 9,l°/o pe cele din anul pre
cedent.

*

în anul 1967, activitatea de cercetare știin
țifică a cunoscut o continuă dezvoltare. S-a 
extins rețeaua de cercetare științifică, îndeo
sebi în domeniile construcției de mașini, elec
tronicii și tehnicii, a calculului electronic și 
al agriculturii. Au fost obținute rezultate 
pozitive în cercetarea fundamentală și apli
cativă în. ramurile științelor matematice și 
fizice, chimie, construcția de mașini, meta
lurgie, arhitectură și construcții, agricultură, 
medicină și economie. De asemenea, prin a- 
plicarea și valorificarea unor cercetări în
cheiate, cercetarea științifică a contribuit la 
intensificarea promovării progresului tehnic, 
la organizarea științifică a producției și a 
muncii și la îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației.

MĂRFURILOR
făcută pe deplin cererea populației la unele 
sortimente de țesături, confecții și tricotaje 
de calitate superioară, precum și la articole 
de galanterie, unele articole mărunte de uz 
casnic și gospodăresc, combustibil, unele 
materiale de construcții. Aceste neajunsuri 
s-au datorat neasigurării de către producție 
și alți furnizori a unor sortimente de produse 
solicitate de populație, precum și unor lipsuri 
în distribuirea operativă a fondului de marfă 
în rețeaua comercială.

S-a dezvoltat și modernizat rețeaua de 
desfacere cu amănuntul, prin înființarea a 
numeroase magazine și reutilarea celor exis
tente ; în anul 1967 s-au mărit cu peste 200 
mii mp spațiile de desfacere. în scopul unei 
mai bune deserviri a populației, au fost ex
tinse unele forme de desfacere a mărfurilor 
ca': autoservirea, livrarea mărfurilor la do
miciliu pe bază de comenzi.

Volumul comerțului exterior planificat pe 
anul 1967 a fost îndeplinit și depășit, înregis- 
trîndu-se o creștere de 22,4% față de anul
1966 și de 34,8% față de anul 1965. în anul
1967 țările socialiste au continuat să dețină 
o pondere însemnată în volumul comerțului 
exterior al țării. Concomitent s-au dezvol
tat și diversificat relațiile comerciale și cu 
celelalte țări ale lumii.

S-a dezvoltat turismul internațional. In 
anul 1967 ne-au vizitat țara 1,2 milioane tu
riști, cu aproape 300 mii mai multi decît în 
anul 1966.

în anul 1967 Republica Socialistă România 
a avut relații comerciale cu peste 100 de țări 
și a participat la 52 tîrguri și expoziții in
ternaționale.
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in relație directă cu 
organizarea superioară 
a producției

III. TRANSPORTURI

VI. ImbunătAtirea nivelului
DE TRAI

în anul 1967, ca urmare a dezvoltării eco
nomiei naționale, transportul de mărfuri și 
călători a sporit în proporții însemnate.

Volumul mărfurilor expediate în anii 1966 
și 1967 depășește prevederile planului cincinal 
pentru această perioadă cu 4,1%.

în transportul feroviar planul a fost reali
zat în proporție de 100,8% la mărfuri expe
diate și de 103,8% la parcursul călătorilor. 
Față de anul precedent, volumul mărfurilor 
expediate a crescut cu 8,3%, iar numărul că
lătorilor transportați cu 7,6%. Căile ferate 
au fost înzestrate cu 75 locomotive Diesel 
electrice de 2100 CP, 6 locomotive electrice 
de 6950 CP, 22 locomotive Diesel și Diesel 
hidraulice, 4 220 vagoane de marfă cale nor
mală în echivalent 4 osii, 121 vagoane de 
călători; s-a terminat electrificarea căii fe
rate pe distanța Brașov—Ploiești. Transpor
turile efectuate cu tracțiunea Diesel și elec
trică au reprezentat 57,9% din volumul total 
al transporturilor de mărfuri și călători. A 
continuat acțiunea de modernizare și auto
matizare a proceselor de exploatare feroviară, 
executîndu-se lucrări de sistematizare și 
centralizare electrodinamică în unele stații de 
cale ferată, printre care : Bîrlad, Ciulnița, 
Alba Iulia, Piatra Olt, Radna.

In transportul auto planul a fost realizat

în proporție de 108,4% la mărfuri expediate 
și de 109,4% la parcursul călătorilor. Față de 
anul 1966 volumul mărfurilor expediate a 
crescut cu 18,2%, iar numărul călătorilor cu 
18,9%. Parcul auto de deservire generală a 
fost înzestrat cu 4 551 autocamioane și auto
basculante, 500 autotractoare, 103 autovehicule 
pentru transporturi internaționale, 800 auto
buze și microbuze și altele. S-au desfășurat, în 
ritm susținut, lucrările de construcție a podu
lui peste Dunăre din zona Giurgeni—Vadul 
Oii.

în transportul fluvial, volumul mărfurilor 
expediate a crescut față de anul 1966 cu 10,6%.

în transportul maritim, volumul mărfurilor 
expediate a crescut, față de 1966, cu 35,5%. 
In anul 1967, flota maritimă a fost înzestrată 
cu 4 mineraliere, un petrolier și un cargou în
sumînd o capacitate de 142 150 tdw. La sfîrși- 
tul anului capacitatea totală a flotei maritime 
comerciale era de 430 840 tdw. în anul 1967 
s-au terminat lucrările la digul de iarg, impor
tant obiectiv în cadrul acțiunii de sistemati
zare și extindere a portului Constanța.

în transportul aerian, planul a fost înde
plinit în proporție de 109,7% la parcursul 
călătorilor. Numărul călătorilor transportați a 
crescut față de 1966 cu 19,4%.

IV. INVESTIȚII-CONSTRUCȚII
Volumul investițiilor economice și social- 

culturale realizat din fondurile centralizate 
ale statului în anul 1967 a fost de 52,2 miliarde 
lei, planul fiind îndeplinit integral. Investi
țiile realizate în 1967 depășesc cu 17,1% 
realizările anului 1966 și sînt aproximativ

egale cu realizările din cursul primului cin
cinal 1951—1955.

Pe principalele ramuri ale economiei națio
nale, volumul de investiții realizat se repar
tizează astfel :

Investiții realizate în 1967

Miliarde 
lei Procente

In % față de :
1965 1966

Total investiții
din care :

Industrie 
Construcții 
Agricultură 
Transporturi 
învățămînt, cultură, știință, 

ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe
Gospodăria comunală

Din volumul investițiilor alocate industriei 
15,0% au revenit industriei energiei electrice 
și termice, 17,7% industriei combustibilului, 
15,4% industriei metalurgiei feroase și nefe-

șini, 18.9% industriei chimiei, celulozei și hîr- 
tiei. în industria ușoară și alimentară s-au 
investit pentru crearea de noi capacități de

52,2 100,0 129,6 117,1

30,1 57,6 133,7 123.8
2.3 4,4 130,9 112,1
6.0 11,4 123,4 113,8
5,4 10.3 133,1 107,1

1,7 3,2 149,7 102,0
3,3 6.4 108,2 101,7
1,2 2,3 106,3 96,7

roase, 9,2% industriei construcțiilor de ma-

Realizările obținute în dezvoltarea tuturor 
ramurilor producției materiale au asigurat 
creșterea venitului național cu 7.5% față 
de anul 1966.

Prin intrarea în funcțiune a noi întreprin
deri și dezvoltarea celor existente, a sporit 
numărul locurilor de muncă, ceea ce a de
terminat creșterea numărului de salariați și 
mărirea gradului de ocupare a forței de mun
că. Numărul mediu al salariaților a ajuns în 
anul 1967 la 4 678 mii, cu peste 180 mii mai 
mare decît în 1966, iar al muncitorilor a fost 
de 3 401 mii, cu 148 mii mai mare decît în 
anul precedent.

în anul 1967 au fost luate noi măsuri care 
au dus la sporirea veniturilor bănești ale 
populației cu 9,1% față de anul 1966 Veni
turile bănești ale familiilor de salariați au 
crescut cu 8.9%. iar cele ale familiilor de ță
rani cu 9,8%. începînd cu data de 1 ianuarie 
1967 s-au majorat pensiile și s-a aplicat noua 
lege privind pensiile de asigurări sociale și 
pensia suplimentară De asemenea s-a orga
nizat și generalizat sistemul de pensionare a 
membrilor cooperativelor agricole de produc
ție. Creșterea veniturilor este reflectată și de 
sporirea economiilor populației păstrate la 
C.E.C.. soldul acestora fiind la sfîrșitul anului 
1967 cu 26,4% mai mare decît în 1966.

Cheltuielile bugetului de stat pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale destinate 
populației au fost de 25,9 miliarde lei, din 
care pentru i învățămînt, cultură și artă 8.2 
miliarde lei. sănătate și prevederi sociale 6.5 
miliarde lei, ajutorul de stat pentru copii 3,0 
miliarde lei, asigurări sociale 8,0 miliarde lei.

A continuat să se'dezvolte baza materială 
a învățămîntului și culturii. S-au construit 
pentru învățămîntul de cultură generală a- 
proape 2 000 săli de clasă. Au fost date în fo
losință pentru studenți cămine cu circa 3 500 
locuri și cantine cu o capacitate de deservire 
pentru 2 300 studenți.

în școlile de toate gradele au fost cuprinși 
In anul școlar 1967/1968 circa 3 620 000 elevi. 
Numărul elevilor înscriși în învățămîntul pro
fesional a ajuns la circa 220 000, al celor din 
învățămîntul tehnic la 57 000, iar al celor din 
liceele de specialitate la circa 61 500 In învă
țămîntul superior au fost cuprinși 141 600 stu
denți, cu 3% mai mulți decît în anul univer
sitar precedent învățămîntul profesional și 
tehnic a dat economiei naționale în anul 1967 
un număr de 83 400 tehnicieni, maiștri și 
muncitori calificați, iar învățămîntul superior 
circa 21 800 ingineri, economiști, medici, cadre 
didactice și alți specialiști.

în anul 1967, numărul spectatorilor la cine
matografe a fost de 209 milioane, iar la teatre 
și instituții muzicale de circa 13 milioane. 
Numărul abonamentelor la televiziune a ajuns 
la 916 mii, fiind cu 28,6% mai mare decît în 
anul precedent. Au fost editate de către edi
turile de stat 3 678 titluri de cărți și broșuri,

cu 14,9% mai multe comparativ cu anul pre
cedent, într-un tiraj de circa 76 milioane 
exemplare.

Pentru ocrotirea sănătății populației s-au 
dat în folosință spitalul cu 700 paturi de la 
Hunedoara, noi policlinici și dispensare și s-au 
înzestrat în continuare cu aparatură modernă 
unitățile sanitare existente. Numărul paturilor 
de asistență medicală a crescut cu 4,7%. In 
stațiunile balneo-climaterice au beneficiat de 
odihnă și tratament circa 750 mii persoane.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit 
ale populației, în anul 1967 au fost date în 
folosință din fondurile statului circa 51 mii 
apartamente cu o suprafață locuibilă de 1,6 
milioane mp. Populația și-a construit din 
fonduri proprii circa 69 mii locuințe, majori
tatea situate în mediul rural. S-au luat noi 
măsuri de stimulare și extindere a construcției 
de locuințe proprietate personală cu sprijinul 
statului, îndeosebi prin acordarea de credite 
pe termen lung și atribuirea de terenuri pen
tru construcții.

Pentru gospodăria comunală au fost in
vestite din fondurile centralizate ale statului 
1,2 miliarde lei. Rețeaua de distribuție a apei 
s-a mărit cu aproape 300 km, de canalizare 
cu peste 120 km, de gaze cu peste 100 km, 
de termoficare cu 38 km. Parcul de vehicule 
pentru transportul urban de călători a crescut 
cu 486 vehicule față de anul 1966. Au fost 
electrificate circa 1 000 sate, la sfîrșitul anului 
1967 existînd peste 9 500 sate electrificate.

La 1 ianuarie 1968 populația țării număra 
19 540 mii locuitori, cu 340 mii mai mult decît 
la 1 ianuarie 1967.

*
Tabloul însuflețitor al rezultatelor rodnicei 

activități desfășurate în anul 1967 demonstrea
ză realismul prevederilor planului cincinal, 
hotărîrea cu care clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, traduc în viață 
programul stabilit de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Realizările obținute constituie un izvor 
de îndreptățită mîndrie patriotică pentru în
tregul popor și un imbold în mobilizarea pen
tru dezvoltarea susținută în continuare a eco
nomiei naționale, pentru ridicarea eficienței 
economice în toate sectoarele de activitate.

în atmosfera de puternic elan generată de 
Conferința Națională a partidului, care a 
stabilit măsuri de mare însemnătate pentru 
perfecționarea conducerii economiei și a în
tregii vieți sociale, poporul nostru a trecut cu 
însuflețire la îndeplinirea planului de stat pe 
1968. Concentrîndu-și activitatea asupra în
făptuirii hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, oamenii muncii vor obține noi și 
importante realizări în dezvoltarea economiei, 
științei, artei, învățămîntului, în ridicarea 
bunăstării, asigurînd progresul continuu și 
multilateral al României socialiste pe drumul 
prosperității și civilizației.

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CENTRALĂ

DE STATISTICĂ

Cîțiva ani la rînd, la uzina „6 
Martie" Zărnești treburile nu au mers 
bine. Sarcinile de plan nu se înde
plineau integral, iar situația econo- 
mico-financiară era precară. Dar iată 
că, anul trecut, în această unitate in
dustrială s-a produs revirimentul aș
teptat. Planul anual la producția glo
bală a fost depășit cu 11,5 milioane 
lei, iar sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost depășită cu 3,1 
la sută. Ca rezultat al unei activități 
economice mai eficiente, s-au reali
zat beneficii suplimentare de 1 756 000 
lei.

în mod firesc se pune întrebarea : 
ce anume a determinat acest reviri
ment, care au fost factorii care au 
generat obținerea rezultatelor amin
tite? Redăm mai întîi, în această pri
vință, părerea ing. Costică Gavriluță, 
șeful serviciului plan.

— Principalii factori care au de
terminat această cotitură în activi
tatea uzinei rezidă atît în moderni
zarea bicicletei „Carpați". cît si în 
preluarea unor 
produse în cadrul 
planului de co
laborare cu alte

H întreprinderi. Fa
bricarea de pro
duse în cooperare 
ne-a dat posibili
tatea să folosim 
într-o proporție 
mai mare capaci
tățile de produc
ție rămase dispo
nibile prin res- 
trîngerea fabrica
ției la biciclete 
și motorete.

La cele arătate 
de șeful serviciului plan sînt ne
cesare cîteva precizări. După o 
tărăgănare de cîțiva ani s-a reu
șit. în sfîrșit. la începutul anu
lui trecut, să se treacă la fabri
cația unei biciclete mult îmbunătă
țite : „Tohan 28". Noua bicicletă este 
mai suplă, cu un aspect comercial 
superior bicicletei „Carpați". Totoda
tă, ea se produce într-o gamă mai 
largă de culori. Aceasta a făcut ca 
noul produs să fie bine primit atît 
de comerț, cît și de cumpărători, 
fapt dovedit de desfacerea loturilor 
ce se pun în vînzare. în ce privește 
reperele. în cooperare, uzina a tre
cut la fabricația cardanelor de au
tovehicule, accesoriilor pentru mași- 
nile-unelte, pieselor pentru mașinile 
agricole ș.a., acoperindu-și o însem
nată parte din capacitatea de pro
ducție.

în condițiile create prin însușirea 
fabricației noilor produse, s-a im
pus cu acuitate necesitatea trecerii 
la organizarea superioară a produc
ției și a muncii. Studiile întocmite 
în acest scop cuprind nu mai puțin 
de 40 de măsuri.

— Obiectivul central urmărit în 
cadrul acțiunii de organizare supe
rioară a producției a fost concen
trarea și organizarea întregii fabri
cații pe flux — ne-a spus ing. loan 
Chetrușcă, șeful serviciului organiza
rea producției și a muncii. Pînă în 
prezent am reușit să rezolvăm aceas
tă problemă la două din cele mai im
portante secții ale uzinei : secțiile 
mecanică grea și mecanică ușoară. 
Eficiența economică este vizibilă, în
deosebi prin saltul înregistrat la pro
ductivitatea muncii.

Ce s-a întreprins în mod practic ? 
în secția mecanică grea, producția 
a fost organizată pe patru ateliere, 
corespunzător celor patru produse 
principale ale căror operații de pre
lucrare mecanică se execută aici. în 
cadrul fiecărui atelier, mașinile au 
fost reamplasate în ordinea succesiu
nii operațiilor tehnologice. La fel s-â 
procedat și în cazul bicicletelor, a 
căror fabricație era dispersată în mai 
multe secții. în prezent, producția 
de biciclete este concentrată numai 
în secția mecanică ușoară. Paralel cu 
reamolasarea mașinilor în ordinea 
fluxului tehnologic, în cele două secții 
s-a mecanizat și transportul piese
lor cu ajutorul a 12 benzi transpor
toare suspendate.

Organizarea în flux a producției 
si mecanizarea transportului între o- 
peratii. în cele două secții, au avut 
drept efect eliminarea drumului 
lung si întortocheat, cu multe în
crucișări si reveniri, pe care-1 fă
ceau înainte piesele. în felul acesta, 
c>clul de fabricație s-a scurtat sim
țitor. Se cuvine amintit că prin, me
canizarea transporturilor, muncitorii 
nu mai sînt nevoiți să se aprovi
zioneze singuri cu piese ; ele sînt a- 
duse De benzile transportoare, nîna 
la mașină. S-a cîstisat astfel timp 
prețios pentru producție, ceea ce a 
avut o influentă pozitivă asupra 
creșterii productivității muncii. Si 
încă ceva : prin lichidarea stocurilor 
de piese care ocupau mult spațiu, 
s-a reușit să se asigure si o mai 
bună folosire a suprafețelor de pro
ducție. Concepția nouă de organiza
re se va aplica si în cazul altor ate
liere din uzină. Și, ca un fapt ce 
merită să fie menționat aparte este 
că toate lucrările de mecanizare s-au 
executat Drin utilizarea de credite 
bancare de mică mecanizare, care a- 
nul trecut au fost de circa 4 ori mai 
mari decît în anul 1966.

— Trecerea la fabricația noului tip 
de bicicletă si preluarea unor pro
duse în cadrul planului de colabo
rare cu alte întreprinderi — ne-a 
spus tov. Ion Șuraru, contabilul-șef 
al uzinei — n-au fost singurele mă
suri care au determinat redresarea 
situației economico-financiare a în
treprinderii noastre. Destul de vizi
bile au fost si efectele măsurilor 
luate pe linie financiară. Este vorba 
în primul rînd de perfecționarea și 
punerea la punct a sistemului de in
formare si evidentă. Producția mar
fă facturată si expediată din uzină 
nu era în trecut urmărită în mod 
practic. Erau frecvente cazurile cînd 
produsele „zăceau" timp îndelungat 
în magazia întreprinderii. Serviciile

tribuna 
experienței 
înaintate

uzinei nu acționau eficient în vede
rea expedierii și desfacerii lor. Si
tuația financiară se urmărea de că
tre conducerea uzinei numai deca
dal, în timp ce producția marfă vîn- 
dută si încasată se urmărea o dată 
pe lună. începînd cu anul 1967, rea
lizarea planului la producția marfă 
vîndută si încasată, ca și la benefi
cii, se urmărește zilnic. Conducerea 
întreprinderii cunoaște astfel în per
manență si în amănunțime întreaga 
situație financiară a uzinei.

Din cele relatate de contabilul-șef, 
am reținut că s-a acționat cu hoță- 
rîre si pentru lichidarea stocurilor 
supranormative de materii prime și 
materiale. Pentru ca uzina să se în
cadreze în normativele stabilite, s-a 
sistat aprovizionarea cu acele mate
rii prime si materiale care existau 
în stoc. Apoi s-a urmărit ca apro
vizionarea să se facă mai rațional, 
cu mai mult discernămînt. în acest 
scop, lunar se întocmește o balanță 
a materiilor prime si materialelor, 

pe baza unei ana
lize la care parti
cipă șefii servicii
lor plan, produc
ție și aprovizio
nare, asigurîn- 
du-se astfel o 
concordantă între 
planul de produc
ție și cel de apro
vizionare. Proce- 
dînd astfel, uzina 
a reușit să con
sume aproape în
treaga cantitate 
de materiale exis
tentă în stocuri 
supranormative la 

începutul anului trecut.
După cum era de așteptat, efec

tul acestor măsuri a fost destul de 
vizibil asupra situației financiare a 
întreprinderii. S-a redus considera
bil volumul împrumuturilor restan
te, au fost substanțial micșorate 
cheltuielile neeconomicoase, mai a- 
les sub forma dobînzilor si penali
zărilor. Depășirea sarcinilor de plan, 
rentabilizarea tuturor produselor au 
avut o influentă pozitivă asupra rea
lizării si depășirii beneficiilor pla
nificate.

Rezultatele obținute anul trecut de 
colectivul uzinei în ridicarea efi
cientei activității economice sînt e- 
vidente. Dar în întreprindere există, 
în acest domeniu, mari posibilități 
care așteaptă să fie valorificate. 
Calculele făcute arată că în uzină 
sînt rezerve de capacitate care pot 
asigura un volum de producție de 
încă circa 50 milioane lei. După 
cum ne-a spus tov. Gheorghe Barbu, 
inginerul-șef al uzinei, una din cau
zele principale care au generat a- 
ceastă situație constă în neînsuși- 
rea noului tip de motoretă, proble
mă care se tărăgănează de ani de 
zile datorită nerealizării motorașului 
de către uzina „Metrom". în discu
țiile avute cu cadre de răspundere 
de aici s-a emis ideea că ar trebui 
supus unei atente examinări între
gul profil actual al întreprinderii, 
menționîndu-se că economia națio
nală ar avea mai mult de cîștigat 
dacă uzina ar trece la însușirea în 
fabricație, parțială sau totală, a u- 
nor produse atît de necesare agri
culturii, cum sînt motocultoarele șl 
autocositoarele, mai ales că în a- 
ceastă privință unele cercetări șl 
studii au si fost întreprinse. în fe
lul acesta, potențialul tehnic si u- 
man ar putea fi mai bine fructifi
cat, iar uzina s-ar angaja în circui
tul economic cu toate rezervele sl 
resursele de care dispune.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*

Noi locuințe 
la Ploiești

La Ploiești au început lucrările 
la ultimele blocuri din noul cartier 
„Ploiești-nord", cu care se încheie 
sistematizarea acestei zone a ora
șului. Clădirile, însumînd 1 411 a- 
partamente, vor fi predate locata
rilor în cursul acestui an. Pentru 
populajia orașului, în continuă 
creștere, s-au construit, în ultimii 7 
ani, peste 10 000 de apartamente 
și toate dotările social-culturale ne
cesare. Infiinfarea municipiului 
Ploiești, care va avea plan și buget 
propriu, precum și largi compe
tente în conducerea treburilor lo
cale, va face ca proiectele de 
perspectivă privind dezvoltarea 
orașului să se înfăptuiască mult 
mai repede. Alături de importan
tele zone industriale ce se profi
lează in toate punctele cardinale se 
va construi în vest cel mai mare 
ansamblu de locuințe din localitate. 
Vor fi termoficafe cartierele Plo
iești-nord, Republicii și microraio- 
nul IV, a cărui construcție va în
cepe în curînd. Se vor înălfa, de 
asemenea, clădirile Institutului de 
petrol, se va dezvolta baza mate
rială a celor 5 institute de cercetări 
și de proiectări.

Noi șantiere pentru construcții 
de locuințe au fost deschise zilele 
acestea la Tîrgoviște, Cîmpina, 
Buzău și în alte localități din re
giune, unde în acest an se vor ri
dica 2 830 de apartamente.

(Agerpres)
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ZICAL
Cum se modelează zi de zi capacitățile, mate

rialul viu al purtătorului de talent, al copilului, 
cum se descoperă și desăvîrșesc aptitudinile na
tive ? Ne-am adresat pentru dezbaterea acestei 
teme unor proiesori universitari, profesori de li
ceu, absolvenți ai Facultății de pedagogie, edu
catori.

umanistă și aceasta în așa 
fel incit să se acorde elevi
lor timpul necesar studiu
lui instrumental de mini
mum 3—4 ore pe zi. „Ți- 
nînd seama că perioada de 
școlarizare durează între 
6—18 ani, perioadă care 
coincide cu formarea inte-
lectual-morală și artistică a 
tinerilor — spune Constan-

Sistemul 
depistării

„Pedagogia modernă a- 
rată că există predispoziții 
artistice înnăscute la fie
care copil — ne spune rec
torul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" prof. 
Victor Giuleanu, dar ele se 
dezvoltă numai dacă au un 
mediu ambiant corespunză
tor. întrucît la început, ori- 
cîte metode științifice am 
folosi, nu putem preciza 
care anume elemente vor 
avea perspective artistice 
reale, este bine ca în școala 
muzicală să fie admiși în 
primele clase un număr 
mai mare de elevi cu pre
dispoziții artistice eviden
te". „Talentul — precizează 
prof. Elîsabeta Suciu de la 
Liceul de muzică nr. 1 — 
reprezintă rezultatul unei 
dezvoltări multilaterale, al 
combinării specifice a apti
tudinilor individuale cu 
propriul caracter, ceea ce 
asigură posibilitatea de a 
excela într-un anumit do
meniu în mod creator și 
original".

Dată fiind complexitatea 
capacității muzicale care 
conține ca principal atri
but talentul, cunoscîndu- 
se varietatea dinamicii in
dividuale și avînd în vede
re sarcina de a selecționa 
talentele autentice prof, 
univ. A. Trifu socotea ne
cesar ca : „depistarea să 
constituie obiectul unui or
ganism științific anume 
constituit pentru aceasta". 
Descoperirea și cultivarea 
talentelor e bine să de
vină un proces continuu. 
„Observarea și selecționa
rea elementelor interesante 
din punct de vedere muzi
cal — arată conf. univ. Ma
ria Cernovodeanu — în
cepută la vîrsta de 2—3 ani 
în căminele de copii și în 
familie, trebuie continuată 
cu aceeași grijă în grădi
nițe, școli elementare și li
cee muzicale. Aceste obser
vări trebuie semnalate din 
timp profesorilor de specia
litate". Alăturîndu-se aces
tei opinii, prof. Grigore 
Jîărgăoanu, de la Liceul de 
muzică nr. 1 propunea ela
borarea unui sistem de de
pistare științifică, care să 
înceapă neapărat cu grădi
nița de copii și apoi să con
tinue „crescendo" și cu e- 
xigență sporită. Conside
răm că nu ar fi lipsit de 
interes dacă pe un plan 
foarte bine organizat ar fi 
reluată o veche și valoroasă 
inițiativă a liceelor de mu
zică : formarea unor comi
sii de profesori, care după 
o aprofundare a datelor le
gate de talentul muzical să 
treacă la efectuarea depis
tării în grădinițe și școli. 
„Pentru ca munca comisii
lor de acest fel să fie in
tr-adevăr eficientă — adău
ga Maricica Matei, direc
toarea Grădiniței cu orar 
normal nr. 1, trebuie o 
dată cu munca de depis
tare a talentelor să se e- 
fectueze și o susținută ac
tivitate de îndrumare a 
educatoarelor".

„Imperios necesară și ur
gentă trebuie să fie pregă
tirea educatoarelor din că
mine și grădinițe — con
stata M. Cernovodeanu — 
care au în grijă sub toate 
aspectele îndrumarea mi
cuților de la 2—7 ani. Este 
firesc ca ele înșile să po
sede temeinic noțiuni edu
cative, să cunoască psiho
logia copiilor, să-i iubească. 
Aceeași preocupare trebuie 
să aibă părinții sau persoa
nele în grija cărora a fost 
lăsată educația celor „7 ani 
de acasă". Poate că ar fi 
necesare în acest sens con
ferințe, în cartiere, la locul 
de muncă, organizări de 
mici serbări cu copiii unei 
străzi, etc. etc. „Aș propune 
înființarea în cadrul fie
cărui centru raional — spu
nea E. Suciu — a unei gră
dinițe speciale de muzică 
cu durată de 2 ani (între 
5—7 ani) în care să fie ad
miși toți copiii cu predispo
ziții muzicale, acestea con
stituind pepiniere ale școli
lor elementare de muzică, 
ale liceului muzical din o- 
rașul sau regiunea respecti
vă". „Este necesară inten
sificarea colaborării cu ca
dre de specialitate din lice
ele de muzică — ne su
gerează Vasilica Firimiță, 
directoarea Grădiniței de 
copii a Centrocoop. Cred 
că de un mare ajutor în 
această privință ne-ar pu
tea fi radio-televiziunea și 
cinematografia ; sau cara
vane cinematografice dacă 
ne-ar vizita, să spunem, bi
lunar oferind copiilor filme 
de cultură muzicală".

Fără îndoială activitatea 
muzicală în școlile elemen
tare are un rol precum
pănitor. Dacă nu este po
sibilă introducerea muzicii 
ca materie obligatorie în 
toți anii ciclului elementar, 
după părerea mea — preci
zează lectorul univ. Dra- 
goș Alexandrescu — ar 
trebui ca în cel mai scurt

timp să se înființeze în fie
care localitate reședință de 
județ cite o școală elemen
tară de muzică avînd 
sarcina să se ocupe de edu
cația muzicală a tuturor co
piilor talentați, pînă la ab
solvirea clasei a 8-a. La în
ceput, va fi suficient ca o 
astfel de școală să funcțio
neze doar cu trei profesori ; 
unul de solfegiu, unul pian 
și altul vioară. Profesorii 
acestei școli vor avea ca 
sarcină principală ca cel 
puțin o dată pe an să în
treprindă largi acțiuni de 
depistare a copiilor talen- 
t.ați“.

Procesul 
de 
invătămint •>

Un prim pas către găsi
rea unei soluții cît mai efi
ciente de îmbunătățire a 
învățămîntului muzical s-a 
făcut (teoretic) încă din a- 
nul 1963. Concluziile comi
siei de analiză a învățămîn
tului muzical profesional au 
fost prezentate în urma u- 
nei cercetări la care au 
participat cele mai valoroa
se cadre de specialitate. 
Constatăm însă cu regret 
că s-a realizat foarte pu
țin din ceea ce se preconiza. 
„O altă problemă dificilă 
— remarca I. Filipoi, direc
torul Liceului de muzică 
nr. 1 — o constituie prezen
tarea pe parcurs a unor e- 
levi, în special la clasele 
mari, care chiar dacă sînt 
dotați, este necesar un în
delungat proces de șlefuire 
în ce privește educația mu
zicală sau a unor deprin
deri greșite în practica in
strumentală, pînă să ajun
gă la nivelul colegilor lor 
care au intrat din clasa I 
în liceul de muzică. De 
foarte multe ori însă acest 
decalaj nu ajunge a fi re
cuperat nici pînă la exame
nul de bacalaureat". Modul 
în care este organizat exa
menul de admitere deter
mină în mare măsură efi
cienta învățămîntului mu
zical de mai tîrziu. Evolu
ția artistică a fiecărui co
pil va trebui urmărită foar
te atent, an cu an, adăugind 
observații și caracterizări 
în fișa individuală întocmi
tă la intrarea în școală.

Schimbarea de orientare 
ar urma să afecteze planu
rile de învățămînt, progra
mele, principiile, metodele, 
formele, procesul însuși, fi
nalitatea acestuia, cadrele 
didactice, și prin toate, 
mersul formării viitorului 
artist, realizarea lui. Ince- 
pînd cu cursurile medii, o 
revizuire completă a pro
gramelor de cultură gene
rală apare necesară. Tre
buie pus accentul pe latura

O @

ța Lungu, directoarea Li
ceului de muzică nr. 2 — este 
absolut necesar să existe 
o perfectă echilibrare a ac
tivității elevilor, asigurîn- 
du-se viitorului ta
lent condiții dintre cele 
mai bune din acest punct 
de vedere". De la înfiin
țarea învățămîntului mu
zical în țara noastră s-au 
făcut pași însemnați dar 
încă mai întimpinăm greu
tăți în ce privește supra
încărcarea elevilor, ca o 
consecință a întocmirii ne- 
judicioase a programei a- 
nalitice, „După părerea mea, 
afirma Dragoș Alexandres
cu, pe parcursul primelor 8 
clase, în momentul de față, 
planurile de învățămînt și 
programele analitice Ia li
ceul de muzică sînt extrem 
de încărcate, ceea ce dău
nează, în mod categoric, 
dezvoltării normale a ta
lentelor".

Credem că o participare 
largă la analizarea temei
nică a desfășurării proce
sului de învățămînt profe
sional muzical ar constitui 
o acțiune menită să îmbu
nătățească și să ridice la 
o nouă etapă de dezvol
tare acest învățămînt. Este 
absolut necesară continui
tatea organică, armonioasă 
a celor patru etape : pre
școlară, elementară, medie 
și superioară ; să nu se ab
dice de la calitate în for
marea profesională a viito
rilor muzicieni.

Ar fi interesant de aflat 
care este situația în mo
mentul de față a necesa
rului de cadre ce predau 
muzica în școlile de cul
tură generală în toate re
giunile țării, în raport cu 
numărul de posturi exis
tente în schemă ? în anul 
1963 la Cluj (ca să luăm 
numai un singur exemplu) 
din totalul de 578 cadre 
care predau muzica, numai 
66 aveau calificarea nece
sară, 14 se găseau în curs 
de calificare, iar 498 erau 
învățători sau profesori, ti
tulari în alte specialități 
(română, matematică, chi
mie. educație fizică etc.).

Găsirea celei mai juste 
soluții de îmbinare și asi
gurare a timpului material 
a studiului muzicii, atît în 
orele de curs cît și la do
miciliu, ar însemna un e- 
chilibru între studiile de 
cultură generală și cel al 
studiului muzicii. Nu tre
buie pierdut din vedere că 
studiul central pentru un 
elev al unei școli muzicale 
este studiul muzicii. Meni
rea acestora este de a crea 
muzicieni profesioniști 
printr-o creștere sistema
tică, metodică.

O dată remarcate, talen
tele trebuie să aibă condi
ții normale de dezvoltare, 
să fie urmărite cu grijă pe 
parcursul creșterii lor, să 
se evite prin toate mijloa
cele pierderea pe drum a 
acestor talente.

Anchetă realizată de : 
Maria SAVU, 
Constantin RAZVAN

B S O

Cu selecția compactă de studii 
și articole reunite în volumul inti
tulat „Masca geniului", Mircea 
Zaciu confirmă însușirile de isto
ric literar, sigur pe detaliul inedit 
ca și pe ansamblul datelor social- 
istorice pe care se sprijină feno
menul artistic românesc de-a lun
gul deceniilor, învățații săi iniția
tori, profesorii D. Popovici și I. 
Breazu, i-au transmis, intuindu-i 
vocația, o metodă care în dome- 

I niul istoriei noastre literare a dat 
rezultate dintre cele mai valoroase. 
Este aceea provenită din cerceta
rea minuțioasă a faptului social- 
istoric și rezonanța lui estetică. Pu
nerea în valoare a unor amănunte 
de ordin social și istoric se întîl- 
nește la Mircea Zaciu cu stator- 

Inica preocupare ca în raport cu 
aceasta să detașeze profilul unor 
scriitori dintre cei mai reprezen
tativi ai literaturii române moder
ne. Tonul general al studiilor este 
elevat, sobru, în tradiția ilustrată 
la noi atît de strălucit de profesori 
și istorici literari ca Tudor Vianu 
sau D. Popovici.

Mircea Zaciu tinde către sinteze, 
de unde și nevoia de a răspunde 
principalelor rigori ale istoriei li
terare. în sensul acesta se cuvin 
menționate, între altele, studiile 
despre Maiorescu, Duiliu Zamfi- 
rescu, I. Al. Brătescu-Voinești, Sa- 
doveanu, Hortensia Papadat-Ben- 
gescu, Agirbiceanu sau cele care 
alcătuiesc un compartiment sepa
rat dedicate „începutului romanu
lui" și „nuvelei" românești. Struc
turat în trei părți, volumul cuprinde 
articole și studii despre autori de 
prestigiu dar și despre alții de o 
mai mică însemnătate a căror o- 
peră, meritorie în perspectiva tim
pului, ne apare întrecută de nobi
lul atribut al animatorului cultu
ral (Al. Ciura, A. P. Bănuț).

Rolul îndrumătorului, al omului 
de o întinsă cultură și activitate, 
uneori contradictorie, apare preg
nant din studiul consacrat lui Titu 
Maiorescu. Schița de portret fă
cută lui Caragiale descinde dintr-o

teatre
o Filarmonica de stat „G. E- 
nescu" (la Ateneu) : Concert de 
muzică populară. Dirijor : Flo
rian Economu — 20.
© Opera română : Oedip — 11 ; 
Traviata — 19,30.
e O.S.T.A. (la Patinoarul 23 Au
gust) : Concert spectacol pe ghea
ță „Hochei-melody" — 19.
« Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 10,30 ; Țara
surîsulul — 19.30.
0 Teatrul Național „I. L. _ Cara- 
giale“ (sala Comedia) ; Regina de 
Navara — 10 ; 15 ; Oameni și șoa
reci — 19,30, (sala Studio) : Casti- 
liana — 10 ; 19,30 ; Jocul adevă
rului — 15.
0 Teatrul de Comedie : Capul de 
rățoi — 10,30 ; Sfîntul — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Privește înapoi cu 
mînie — 10 ; D-ale carnavalului
— 15 ; Un tramvai numit dorință
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Sîîntul Mitică Blajinu — 
10 ; Comedie pe întuneric — 15; 20. 
S Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Acest animal ciudat
— 10 ; Petru Rareș — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră
— 10,30 ; Absența unui violoncel
— 16 ; Jaguarul roșu — 20.
e Teatrul ,.Barbu Delavrancea" : 
Viforul — 10,30 ; Hoții — 19,30.
e Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu“ (la Sala Palatului) : Ca-n 
filme — 19,30.
0 Teatrul Mic : Bătrînele și ma
rea — 11 ; Medalion Vasile Alec- 
sandri — 15 ; Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Lucea
fărul dinspre ziuă — 9.30 ; Nota 
zero la purtare — 15 ; Toate pîn- 
zele sus — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle (spectacol de fol
clor evreiesc) — 11 ; Amintiri de 
revelion la T.E.S. (selecțiuni) — 20.

t V
9,00 — Ora exactă. Cum va fi

vremea.
9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Pentru copii și școlari : 

Filmul „Scott în Antarc
tica".

10.55 — Emisiunea pentru sate.
12.30 — Concert simfonic. Orches

tra Filarmonicii din Mos
cova. Simfonia a IX-a de 
D. Șostakovici. Dirijor : 
Kiril Kondrașin.

15,00 — Caleidoscop sportiv în 
imagini.

16.00 — Curierul artelor — emi
siune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică.

16.30 — Muzică populară româ
nească.

17,00 — Campionatul european de 
patinaj artistic (demon
strații). Transmisie de la 
Văsteras (Suedia).

19,00 — Magazin 111.
19.45 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Documente de piatră : Ce

tatea Bran.
20,15 - Varietăți.
21.45 — Film artistic „Recidiva".
22.55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — Telesport.

0 Război și pace (seriile III și IV) : 
PATRIA (completare In întîmpinarea 
viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20.
0 Căutați idolul : REPUBLICA — 
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; -21.
© Un bărbat și o femeie : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 încercuirea : CAPITOL (comple
tare București, oraș al muzicii) —
9.30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : FESTIVAL 
(completare Exerciții și aplicații mi
litare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 13,45 ; 21.
0 O sută unu dalmațieni : VICTORIA 
(completare Unirea) — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA (com
pletare Nălcă și veverița) — 8,15—14,30 
în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
0 Billy mincinosul : CENTRAL (com
pletare București, oraș al muzicii) 
— 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21. 
0 Que viva Mexico — 10 ; Melodii 
nemuritoare — 16,30 : CINEMATECA, 
e Cînd tu uu ești : LUMINA (com-

0 Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Mir- 
ceștii în pastel) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20. 
0 Dosarul XII : BUZEȘTI (comple
tare Unirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA 
(completare Mihail Kogălniceanu) — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : GRIVIȚA 
— 9,30 ; 11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Escroc fără voie : BUCEGI (com
pletare Invitație) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMU
RA (completare Dacă aș fi știut) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Ocolul : UNIREA (completare In
vitație) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Jocuri neschimbate : VITAN (com
pletare Hoțul iscusit) — 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
© Război și pace (seriile I și II) : 
MIORIȚA — 9,30—14 în continuare ; 
18,30.
© Un taxi pentru Tobruk : POPU
LAR (completare Viața începe la 40 
de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Regina zăpezii : MUNCA (comple
tare Sorinei șl soarele) — 14 ; 16.
® Haiducii : MUNCA — 18 ; 20.

Aurel Cojan este incon
testabil un artist care a 
trecut de faza promisiuni
lor, numele său consti
tuind chezășia unor. reali
zări valoroase. Expozițiile 
lui au suscitat totdeauna un 
viu interes. Animat de un 
nobil scepticism al creației, 
mereu nesatisfăcut, chiar 
atunci cînd realizările sale 
erau de o netăgăduită va
loare, pasionat investigator 
al unor noi modalități de 
expresie, A. Cojan ne-a re
levat de fiecare dată alte 
valențe ale personalității 
lui artistice.

Cojan s-a impus atenției 
publice în primul rînd ca 
grafician subtil, pictorul a- 
firmîndu-se mult mai tîr
ziu. dar, îndrăznim să spu
nem, dobîndind un apre
ciabil ascendent. Graficia
nul nu se estompează însă 
nici în uleiuri, în care se 
detectează un grafism ra
finat și discret. Interesant 
de evidențiat este cursul 
urmat de creația artistului 
care, debutînd sub zodia 
„clasicilor moderni ai se
colului al XX-lea“, dacă ne 
este permisă expresia, Pal- 
lady și Ghiată de pildă, îm
prumutând mai tîrziu ceva 
din dramatismul operei lui 
Petrașcu, dobîndește înce- 
pind de prin 1950 (data 
trebuie luată doar ca un 
punct de reper) o evidentă 
independentă și originali
tate. Cojan este un disci
pol, dar nu epigon, opera 
sa năzuiește spre creație 
nu spre mimetism. Lucră
rile din perioada anilor 
1950—1956 (Tăietorii de 
lemne, Stradă în București, 
Peisaj cu construcții, Peri
ferie, Odihna) t.rădînd 
disputa, emulatoare de 
fel, dintre grafician și 
tor, se revendică de la 
naivă, în cadrul căreia va
lorile continuă să fie amal
gamate, sensurile mai es
tompate. pentru ca lucră-

încă 
alt- 
pic- 
arta

accepțiune. Investigarea 
din acest punct de vedere 
a realității interioare va 
contribui la crearea speci
ficității artei noastre, situ- 
înd-o istoric și determinîn- 
d-o social. Marile dezbateri 
interioare ale omului tre
buie să reflecte complex și 
dinamic spiritul propul
siv al umanismului socie
tății noastre. Pentru a nu 
fi înțeleși greșit, precizăm 
că nu pledăm spre a res- 
trînge sfera tematică doar 
la acest aspect, dar insis
tăm că 
central, 
un caz 
potriva __ ...
să nu instaurăm altele mai 
dăunătoare, combătînd dog
matismul să nu ne situăm 
pe poziții mai agresiv dog
matice !

Modificările de viziune 
au operat o evoluție cores
punzătoare și a mijloacelor 
de expresie. Alături de 
organizarea spațială, bazată 
pe legile perspectivei clasi
ce, dar valorificate cu ine
rente libertăți de tratare, 
impuse de o stilizare plas
tică riguroasă, se desci
frează de asemenea preo
cuparea de a figura spațiul 
unidimensional prin juxta
punerea elementelor ta
bloului, interesul concen- 
trîndu-se asupra valorilor 
psihologice și semnificative. 
Adoptînd în unele lucrări 
o atare manieră, Cojan in
troduce, de asemenea, 
surprinderea prezenței u- 
mane într-un peisaj sau în
tr-un portret, un procedeu 
ce a dobîndit o mare ex
tensiune în sculptura con
temporană, acela al trans
parenței materiei, al spa
tiilor goale, cu mare capa
citate de sugerare a dina
micii psihologice. Conturul 
personajului lasă să trans
pară fundalul pe care se 
situează, înscriind anumite 
obiecte cu valoare simbo-

acest aspect major, 
nu poate fi în nici 
ocolit. Luptînd îm- 
unor prejudecăți,

în

pletare Republica la 20 de ani) — 
9—15,45 în continuare ; 18,30 ; 20,45,
LIRA (completare Sănătatea mintală 
a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10,15.
© Corigența domnului profesor : 
DOINA (completare Mai bine să 
prevenim. Profilaxia TBC) — 12 ; 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, CIULEȘTI (comple
tare File din istoria sportului româ
nesc) — 10 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, MO
DERN (completare București, oraș 
al muzicii) — 9.30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 : 
18,30 ; 20,45.
© Zece negri mititei : UNION (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967)
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, MOȘI
LOR (completare Mai bine să preve
nim. Profilaxia TBC) — 15,30; 18; 20.30. 
© Echipa — Pe drumul măiestriei
— O după-amiază plină de peripeții
— împlinire — Cei doi ursuleți — 
Pași spre Brâucuși — Vizita : 
TIMPURI NOI - 9—21 în continuare. 
0 Servus, Vera ! : FEROVIAR (com
pletare Viața începe la 40 de ani)
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
AURORA (completare Orizont științi
fic nr. 11/1967) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 : 
18 ; 20,30.

© Agonie șl extaz : FLACĂRA (com
pletare Douăzeci de ani de comerț)
— 14 ; 17 ; 20, VIITORUL (comple
tare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
O Al șaptelea continent : COLEN- 
TINA (completare A sosit vacanța 
mare) — 16 ; 18 ; 20.
© Loana : VOLGA (completare Repu
blica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII 
(completare In căutarea timpului 
pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Lordul din Alexanderplatz : FLO- 
REASCA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30. 
O O fată fericită : RAHOVA (com
pletare Sănătatea mintală a copilului)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Cerul începe la etajul III : PRO
GRESUL (completare Sorinei și soa
rele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Cea mai lungă noapte : COTRO- 
CENI (completare Opt minute de vis)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : CRINGAȘI (completare Prin 
satul românesc) — 15,30 ; 18 ; 20.30, 
FERENTARI (completare Cei doi ur
suleți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Spartacus (ambele serii) : COS
MOS — 11 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : PA
CEA (completare Efemere) — 15.45 ; 
18 ; 20,15.

Portret

AUREL
COJAN l

LA D. D. F.

Concurs de grafică
Direcția rețelei cinematografice yi difuzării filmelor instituie un 

concurs de grafică in vederea atragerii de colaboratori permanenți.
Înscrierile se pot face pină la data de 10 februarie a.c., numai 

personal, in str. lulius Fucik nr. 25. ia serviciul de presă, intre orele 
13—15.

MIRCEA ZACIU

swte d® lector

cunoaștere temeinică a operei ma
relui clasic, ca și reflecțiile în jurul 
poeziei lui Alecsandri.

în esență minoră, reminiscent- 
livrescă — ne apare poezia lui 
Duiliu Zamfirescu, spre deosebire 
de monografia lirică a satului ro
mânesc de odinioară realizată de 
Octavian Goga în registrul depli
nei originalități. Descrieri clare gă
sim și în studiile despre Al. Bră- 
tescu Voinești, Mihail Sadoveanu, 
iar Gala Galaction e înfățișat ca 
un virtuos al epitetului în opera sa 
de articlier și memorialist. 
Atrag atenția, de asemenea, pagi
nile despre Al. Rosetti, Iorga („Via 
Magna"), Ovid Densusianu. „Viața 
lui Eminescu" de G. Călinescu îi 
prilejuiește un comentariu fin cu 
privire la prospețimea acestei cărți 
și la satisfacțiile estetice pe care 
le oferă lectura ei. „Biografia că- 
linesciană întrunește nu numai a- 
deziunea tot mai largă a specialiș
tilor, dar repurtează și rîvnitul suc
ces de librărie, de atîtea ori re
fuzat lucrărilor savante". Publicis
tica aceluiași, reunită selectiv în 
„Cronicile optimistului", îi apare, 
metaforic, numai drept „o așchie" 
sărită „din dalta unui mare sculp
tor, în vreme ce acesta își desă- 
vîrșește o operă de mari dimen
siuni". E drept că aprecierea stă 
sub semnul unej întrebări retorice 
căreia i se substituie însă discret

convingerea că iac parte integran
tă dintr-o operă omogenă și unică. 
Cu cîțiva ani în urmă, Mircea Za
ciu a publicat, în colecția „Mica 
bibliotecă critică", un studiu închi
nat lui Agirbiceanu. în recentul 
volum revine cu noi glose asupra 
scriitorului ardelean, subliniind pa
siunea sa pentru cercetarea trep
tată, cu tentații exhaustive, antici- 
pînd deci monografia unei perso
nalități marcante. De fapt compar
timentul secund al volumului, unde 
a fost inclus și Agirbiceanu, apar
ține poeților, prozatorilor, publiciș
tilor ardeleni și reușește să pună în 
lumină o comunitate de idei, în 
linia școlii umaniste ardelene, cu 
confrații luminați de pe întreg teri
toriul României. După o scurtă și 
frumoasă evocare, studiul despre 
Emil Isac relevă o nuanță a aces
tei realități și anume existența în
tre colaboratorul „Familiei" și Ov. 
Densusianu, prin intermediul „Vie
ții noi", a unor asemănări pro
gramatice. Desigur, studiul despre 
Duiliu Zamfirescu în partea con
sacrată ciclului Comăneștenilor 
putea fi extins, ca și cel despre H. 
Papadat-Bengescu, două-trei arti
cole evident ocazionale puteau 
lipsi; dar asemenea observații nu 
pot umbri calitățile reale, vocația 
de istoric literar a lui Mircea 
Zaciu.

Liviu CALIN

Intr-una din sălile Bibliotecii centrale universitare din 
Capitală

rile ulterioare să probeze 
orientarea artistului spre 
un expresionism mai bogat 
în resurse, mai apt șă dez
văluie zonele 
sensibilității, 
cestei 
pare a 
propice 
bogate 
resurselor creatoare.

Proprie ■ artei moderne 
îi este, printre alte atribute, 
tentativa explorării apro
fundate a realității interi
oare. a microcosmosului u- 
man, într-o manieră _ care 
cultivă sugestia, eliminînd 
declarativul. Formulele tra
diționale de figurare a Spa
țiului și algebra cromatică 
încep să fie înlocuite cu 
mijloace de expresie care 
sînt „motivate" în concor
dantă cu funcția emina
mente sugestivă a artei. 
Aurel Cojan demonstrează 
că a intuit ca și alți pic
tori, de altfel, I. Gheorghiu 
sau I. Pacea, de pildă, — 
esența artei moderne, evo- 
luînd pe o linie sobră, nu 
lipsită de fluctuații, dar 
străină exceselor dizol
vante.

Pictorul este un artist al 
realității interioare, al u- 
niversului psihologic în 
plină efervescență, al stă
rilor de suflet care caută 
limpeziri. Avem în vedere 
nu numai lucrări ca Bubu- 
lina, Fata nebună. Păpușa 
dezarticulată, Groaza, dar 
chiar și o serie de peisaje 
(guașe sau acuarele ca 
Iarna, Stînci la mare, 
Toamna) în care ambianța 
naturală este cadrul unor 
agitate dezbateri lăuntrice, 
subtextul uman fiind de 
fapt factorul esențial. Des
cifrată ca tendință relativ 
vagă în lucrările dintr-o 
perioadă mai veche, vizi
unea aceasta ni se pare a 
caracteriza pregnant actu
ala etapă a creației lui Co
jan, una dintre cele mai 
particulare în contextul ar
tei noastre contemporane.

Remarcăm însă o res- 
trîngere a conținutului no
țiunii de realitate interi
oară doar 
răvășite de 
desfășurate 
nor obsesii 
Constatarea 
nu numai pentru A. Cojan, 
ci și pentru multi alți ar
tiști care. în căutarea inedi
tului, din dorința de a evita 
locurile comune, ignoră a- 
desea valorificarea multi
laterală a microcosmosului 
uman, 
tribuit, 
fluenta 
artiști 
creației 
Aceștia ignoră, 
fapt esențial, remarcat de 
J. Miiller în eseul său 
L’Art moderne : realitatea 
interioară este pentru ar
tistul occidental de cele 
mai multe ori un refugiu 
din realitatea exterioară, 
dintr-un macrocosmos con- 
centrationar, ostil individu
lui, oprimator. De aci sta
rea de anxietate si ten
dința de a crea un micro- 
univers autonom, rezultat 
al frondei și al izolării. în 
societatea noastră, proble
matica realității interioare 
este un reflex al realității 
obiective specifice, care 
este un mediu fertil dez
voltării valorilor robuste, 
umaniste în cea mai înaltă

profunde ale 
în cadrul a- 

formule, pictorul 
fi găsit un climat 
unei dezvoltări mai 
și mai nuanțate a

la psihologiile 
stări tulburi, 

sub zodia u- 
deprimante. 

este valabilă

lică în însăși anatomia per
sonajului. Procedeul este 
productiv și are fără în
doială o funcție de semni
ficare.

Pictura lui Cojan și nu 
numai a lui — atrage a- 
tentia autoritar și asupra 
modului cum sînt folosite 
resursele expresive ale cro
maticii, culoarea îndepli
nind adesea în operele sale 
și rolul tradițional, dar asu- 
mîndu-și de multe ori și 
funcția îndeplinită, de obi
cei. de desen. în excelentul 
studiu Peinture et societe, 
Pierre Francastel, dezvol- 
tînd cu finețe unele obser
vații ale lui F. Lâgâr sau 
Paul Klee, atrăgea atenția 
că în arta modernă culoa
rea dobîndește adesea un 
rol primordial, avînd posi
bilitatea de a exprima nu 
numai un simbol, dar și 
de a contribui la delimita
rea spațiului, spectrul cro
matic al unui tablou orga- 
nizîndu-i în fond compozi
ția și sugerîhdu-i adînci- 
mea. Perspectiva poate fi 
sugerată prin asocierea to
nurilor de culoare, așter
nute compact, intens. Cînd 
procedeul este susținut și 
plastic, efectele sînt remar
cabile. Privind lucrări ca 
Stradă în București, Copi
lul cu zmeul, Peisaj cu 
construcții descifrezi în- 
tr-însele tocmai aceste 
funcții cromatice. Volumele 
se delimitează cromatic, iar 
succesiunea culorilor orga
nizează compoziția. Evident 
un asemenea procedeu im
plică adesea folosirea con
vențională a culorii, dar 
autenticitatea lucrărilor, 
impresia de viată tumul
tuoasă, de realitate densă 
neputînd fi pusă nici un 
moment la îndoială cînd la 
baza lor stau idei 
clare.

Relevînd cîteva 
cedeele predilecte 
torului, salutînd efortul de 
înnoire a viziunii artistice, 
nu putem să nu subliniem 
însă ezitarea care se desci
frează uneori în utilizarea 
procedeelor. Năzuind să-și 
grefeze modernitatea pe 
valorificarea unor procedee 
tradiționale, artistul n-a 
ajuns totdeauna la o sin
teză unitară. în unele ca
zuri este resimțită o anu
mită lipsă de echilibru, e- 
moția artistică pierzîndu-și 
o parte din încărcătura ine
rentă. Dacă ne vom expri
ma din acest punct de ve
dere anumite rezerve fată 
de tablouri ca Fata nebună 
sau Cariatide, nu lipsite 
altfel de certe calități, ne 
exprimăm fără reticente 
prețuirea pentru uleiurile 
Flori, Natură statică, Flori 
din cană care ne oferă, 
cred, măsura posibilităților 
reale ale artistului.

Destăinuiod un generos 
potențial artistic, impunînd 
respect prin tensiunea cu 
care caută noul, fără să se 
dezică de însușirile de 
structură care l-au impus 
atenției, A. Cojan străbate 
un evident proces de evo
luție. Ce forme va cunoaște 
în continuare ? Cum va 
rezolva unele dificultăți de 
creație întîmpinate actual
mente ? Răspunsul ni—I vor 
oferi viitoarele lui lucrări, 
pe care le așteptăm cu le
gitim interes.

artistice

din pro- 
ale pic-

Balcica MĂCIUCĂ

Foto : Gh. Vințilă

La aceasta a con- 
fără îndoială, in- 
exercitată de unii 

occidentali asupra 
anumitor pictori, 

însă, un
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

In numele Comitetului Central și al meu personal, vă transmit feli
citările noastre cordiale cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, 
urîndu-vă în același timp deplin succes în activitatea dumneavoastră de 
înaltă responsabilitate pusă în slujba poporului român, a cauzei păcii 
mondiale și a socialismului.

LUIS COKVALAN
Secretar general

al Partidului Comunist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Socialist din Chile salutăm a 50-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de naștere.

Comitetul Central
al Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Turcia vă felicită din 

toată inima pe dumneavoastră, activist de seamă al mișcării muncitorești 
internaționale, fiu demn al poporului român, cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă urăm din toată inima multă sănătate și activitate rodnică în con
tinuare în folosul poporului român, păcii și socialismului în întreaga 
lume

Cu salutări comuniste,
In numele C.C. al P.C. din Turcia

Y DEMIR
Prim-secretar

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul aniversării zilei de naștere, Biroul Internațional al Parti

dului Socialist Italian și al Partidului Socialist Democrat Italian unificate 
vă urează succese în conducerea țării dumneavoastră, pentru întărirea 
colaborării și îmbunătățirea înțelegerii între popoarele europene, iar 
dumneavoastră personal — viață lungă și satisfacții în muncă.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere vă transmitem salutări frățești. Vă dorim toate cele bune și sănă
tate. Vă urăm dumneavoastră și întregului popor român noi succese în 
construcția socialismului.

Pe noi ne unește lupta pentru interesele clasei muncitoare și intere
sele popoarelor noastre, lupta pentru viitorul omenirii, pentru pace, de
mocrație și socialism.

Primiți asigurarea atașamentului nostru frățesc.

Comitetul Central
al Partidului Muncii din Elveția 

EDGAR WOOG 
Secretar general

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și Secretarului general al C.C. al P.C.R.,

NICOLAE CEAUȘESCU
Felicitările mele cele mai bune și urări de bine pentru viitor.

KNUT LOFSNES
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Norvegia

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, 
Excelență, sincerele mele felicitări, împreună cu cele ale poporului finlan
dez, în numele căruia vă transmit, Domnule Președinte al Consiliului de 
Stat, cele mai sincere urări pentru încununarea cu succes a importantei 
opere pe care o înfăptuiți spre binele poporului român.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe.
In numele tuturor membrilor Partidului Comunist din Israel, al tu

turor muncitorilor și partizanilor păcii din Israel vă rugăm să primiți 
urări cordiale cu ocazia aniversării a 50 de am

Noi dăm o înaltă apreciere activității și luptei dv. revoluționare în
cepută încă din ilegalitate, continuată în timpul regimului reacționar și 
al războiului antifascist și astăzi, la conducerea Republicii Socialiste Ro
mânia și a Partidului Comunist Român

Ne exprimăm profundul respect pentru importanta dv. contribuție 
la dezvoltarea constructivă a ideilor marxism-leninismului și, mai ales, 
pentru stabilirea de rfelații corecte între partide și state, conform princi
piilor internaționalismului proletar și pentru soluționarea conflictelor 
prin tratative avînd drept scop consolidarea păcii.

Vă urăm ani mulți de sănătate și muncă rodnică pentru prosperi
tatea poporului și partidului dv., pentru victoria nobilelor idealuri ale 
păcii și comunismului.

Comitetul Central al P.C. din Israel
S. MIKUNIS

Secretar general

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere, am onoarea să 
vă prezint, Excelență, felicitările cele mai călduroase în numele guvernu
lui și poporului tunisian și al meu personal.

Vă adresez, Excelență, cele mai sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru progresul și prosperitatea poporului 
român.

HABIB BURGIIIBA 
Președintelfe Republicii Tunisia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Israel vă adresează 

călduroase și frățești felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei 
de naștere și vă dorește multă sănătate și mulți ani de succese în muncă 
în interesul construcției socialiste în România, al păcii și prieteniei între 
popoare, al socialismului.

M. VILNER 
Secretar al Biroului Politic 

al C.C. al P.C. din Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei dv de naștere și a asumării de către dv. a președinției 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă transmit, în 
numele poporului Ciprului, al guvernului și al meu personal, felicitări 
din inimă și cele mai calde urări pentru fericirea dv. personală și pentru 
progresul și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

ARHIEPISCOP MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru 

Nicosia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Primiți vă rog, felicitările noastre cordiale cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Vă salutăm ca pe un luptător eminent pentru cauza clasei munci

toare și a poporului român.
Vă dorim de asemenea, noi succese în activitatea dv. meritorie în 

fruntea Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Danemarca 

KNUD JESPERSEN 
Președintele partidului

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele poporului, partidului democratic și guvernului guineea ne 
face plăcere să vă adresăm felicitările noastre călduroase cu ocazia celei 
de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere

Vă transmitem sincere urări de tericire și prosperitate pentru po
porul dumneavoastră, precum și multă sănătate spre îndeplinirea cu 
succes a înaltei dumneavoastră responsabilități.

Cu multă considerație,

AHMED SEKU TURE 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a dumneavoastră, am onoarea 
să vă adresez în numele luptătorilor și luptătoarelor din conducerea 
națională a partidului nostru și în numele meu personal călduroase 
felicitări și urări de viață lungă în slujba asigurării progresului poporului 
român, pentru independență națională, pentru pace și colaborare fră
țească cu toate popoarele. Vă rugăm să transmiteți felicitările noastre 
conducerii marelui dumneavoastră partid cu care dorim să dezvoltăm 
legături de solidaritate combativă în folosul omenirii.

Cu înaltă considerație,
AM1LCAR CABRAL

Secretar general 
al Partidului African Independent 

din Guineea Portugheză 
și Insulele Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al României

Dragă domnule Președinte,
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, 2fi ianuarie, doresc să vă transmit felicitările mele cele mai căl
duroase și cele mai bune urări pentru guvernul și poporul României.

Al dumneavoastră sincer, 
U THANT

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă rog să primiți 
urările mele cele mai sincere.

LELIO BASSO 
Președintele C.C. 

al Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am marea plăcere să adresez Excelenței Voastre_ felicitările mele 
călduroase cu fericita ocazie a celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de 
naștere

Permiteți-mi, Excelență, să vă urez viață lungă și succes în bunele 
străduințe de a promova pacea în lumea intreagâ_ și de a obține un pro
gres continuu și prosperitate pentru poporul român prieten.

General SUHARTO 
Președinte ad-interim 

al Republicii Indonezia

ÎNTOARCEREA DIN IRAN 
A TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE CIOARĂ
Sîmbătă după-amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind din Iran, 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, conducătorul de
legației române la lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene ce 
s-a desfășurat la Teheran.

La sosire, printre cei prezenți se 
afla ambasadorul Iranului la Bucu
rești, Soltan Sanandaji.

încheierea consfătuirii 
DIRECȚIEI CENTRALE 

DE STATISTICĂ
Cea de-a Vl-a Consfătuire a Di

recției Centrale de Statistică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri și-a în
cheiat lucrările sîmbătă la amia
ză.

★
Sîmbătă la amiază, Jerzy Fidler, 

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București, a or
ganizat, în saloanele ambasadei, o 
întîlnire prietenească, cu ocazia vi
zitei în tara noastră a prof. dr. 
Boguston Lesnodovski, decanul fa
cultății de drept a Universității din 
Varșovia.

Au luat parte reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și alti oameni de știin
ță bucureșteni.

★
în holul liceului „Tudor Vladi- 

mirescu“ din Slatina a fost des
chisă o expoziție prilejuită de îm
plinirea a 600 de ani de existentă 
a orașului. Printre altele, sînt ex
puse : cea mai veche emblemă a 
orașului, fotocopii și fotografii din 
vechea înfățișare a Slatinei, măr
turii ale descoperirilor efectuate, 
tablouri. O parte din exponate vor
besc de dezvoltarea industrială și 
urbanistică a Slatinei de azi.

(Agerpres)

DE AZI, ÎN SALA FLOREASCA

Patru zile 
de ping-pong 
internațional

Patru zile de azi înainte sala Flo- 
reasca din Capitală va fi gazda ospi
talieră a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale României. Prin 
amploarea ei (voi- fi prezente 10 
țări), prin valoarea recunoscută a 
concurentilor, competiția din sala 
Floreasca poate fi considerată un 
„mic campionat european". Iată, de 
altfel, țările și numele principalilor 
lor reprezentanți ce și-au anunțat 
participarea : Anglia (Mary Shannon- 
Wright, locul 8 in lume), Cehoslo
vacia (Stepanek), R.P-D. Coreeană 
(Kim Cian Ho, locui trei în lume), 
R. D. Germană (Geisler, locul 9 în 
lume), R. F, a Germaniei (Agnes Si
mon, fostă campioană mondială la 
dublu femei, Eberhard Scholer, locul 
4 în lume), Iugoslavia (Mirjana Res- 
ler, cîștigătoarea „Criteriului euro
pean", Korpa), Suedia (Alser, cam
pion mondial la dublu, fost campion 
european la simplu), Ungaria (Eva 
Kocsian, fostă campioană a Europei), 
U.R.S.S. (Svetlana Grinberg, vice- 
campioană europeană, Gomoskov, lo
cul 5 în lume).

Țara noastră va fi prezentă cu 
mai multe echipe. Firește, în frun
tea echipelor A se află Maria Ale
xandru, campioană europeană, și A- 
lexandra Mihalca, Radu Negulescu 
și Dorin Giurgiucă. în rîndurile „tri
colorilor" remarcăm și numele unor 
elemente tinere de talent, ce se a- 
firmă pe zi ce trece : Victoria Babi- 
ciuc, Viorica Ivan, Margareta Lesai. 
Sergiu Luchian, Stefan Sentivani etc.

Programul de astăzi începe la ora 
9, iar după-amiază Ia ora 16,30.

Nave de
(Urmare din pag. I)
cu magazii mai încăpătoare, la a că
ror dimensionare s-a ținut seama de 
creșterea ponderii mărfurilor indus
trializate în transporturi, cu gurile 
de magazie aproape duble, ceea ce 
sporește mult randamentul la ma
nevrarea în porturi, cu un plus sen
sibil de mecanizare a lucrărilor la 
bord și cu mai mult confort pentru 
echipaj...

Apoi directorul ICEPRONAV-ului 
mi-a înfățișat, în formule concise, 
cîteva dintre navele aflate, deocam
dată, în stadiul de proiectare, dar 
care în anii următori vor intra în 
fabricație curentă: un cargou de 
7 500 tone, „intermediar dimensional" 
între cele de 4 500 tone fabricate la 
Galați și cele de 10 000 și 15 000 tone 
pe care statul nostru le achizițio
nează de peste hotare ; o navă mari
timă de 1 800 tone pentru transpor
tat cherestea (în condițiile apariției 
navelor gigant, cele cu gabarit' mic 
nu-și pierd importanta, dimpotrivă, 
ele puțind fi comparate cu electro
carele din întreprinderi care a- 
sigură transportul intern de la va
gonul uriaș din care se descarcă ma
teria primă sau semifabricatele pînă 
la fiecare loc de muncă) ; și una 
dintre „odraslele" cele mai dragi 
ale proiectanților — o navă turistică 
pentru vizitarea Deltei, a cărei 
formă elegantă seamănă cu a unui 
modern autobuz fluvial.

— Dar în viitorul mai îndepărtat ?
— îmi cereți, cum s-ar spune, să 

visăm împreună la navele de mîine... 
înainte de asta, însă, m-aș opri asu
pra cîtorva dintre temele studiilor 
la care lucrează în prezent cercetă
torii noștri. In primul rînd — sis
tematizarea tehnologiei de fabricare 
a corpului navei pe toate șantierele 
noastre navale, prin introducerea ce
lor mai noi metode practicate pe 
scară mondială. O altă preocupare 
este modernizarea tehnologiei de fa
bricație a tubulaturii, adică a în
tregului sistem circulator de țevărie 
care străbate trupul unui vas. E 
vorba de un procedeu ultramodern 
de realizare a scheletului de țevi 
în ateliere și de transplantare directă 
în interiorul navei...

— O transplantare de organe ? E 
într-adevăr în actualitate...

— Da, într-un anume fel totul se 
aseamănă aici cu operațiile docto
rului Barnard. Mai ales pe 
plan psihologic. Intr-adevăr, și aici

Heldar Larse® despre 
p®zlțiaPJ% tfc 
m mișcarea comunistă 

internațională
Președintele Partidului Comunist 

din Norvegia, Reidar Larsen, a a- 
cordat un interviu ziarului „Frihe- 
ten", organ central al partidului, în 
care a făcut unele precizări cu 
privire la poziția P.C. din Norvegia 
în mișcarea comunistă internațio
nală.

Referindu-se la hotărîrea P.C. din 
Norvegia de a participa la întîlni- 
rea consultativă a partidelor co
muniste de la Budapesta, ce va 
avea loc în luna februarie, și ară- 
tînd că P.C. din Norvegia „a con
siderat un imens prejudiciu scin
darea mișcării comuniste interna
ționale", Larsen a spus că Partidul 
Comunist din Norvegia „a acționat 
pentru a interveni în dispută prin 
discuții calme, concrete și pozitive. 
Noi am pornit de la considerentul 
că partidele comuniste activează 
în condițiile diferite ale lumii noas
tre. Aceasta creează baza pentru 
puncte de vedere diferite în multe 
probleme. Un schimb de păreri 
rodnic cu privire la astfel de pro
bleme poate să se dezvolte numai 
pe baza respectării absolute a 
dreptului suveran de autodetermi
nare al partidelor și niciodată nu 
trebuie să ducă la amestec în tre
burile interne ale vreunui partid — 
a spus Larsen. Pornind de la a- 
ceasta, noi respingem orice încer
care de amestec, indiferent de or
ganul internațional care ar urmări 
să se situeze deasupra partidelor".

Arătînd că P.C. din Norvegia se 
pronunță pentru unitatea mișcării 
comuniste „pe baza unui plan 
complet nou de unitate a partide
lor care activează în moduri dife
rite, însă pentru un țel comun", 
președintele P.C. din Norvegia 
subliniază : „Aceasta este posibil

și just, deoarece noi toți avem a> 
ceeași bază comună".

Referindu-se la o consfătuire in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești, R. Larsen a spus : 
„Noi am declarat că o astfel 
de conferință trebuie să fie pregă
tită deosebit de temeinic", pe baza 
unor consultări largi. Noi sîntem 
împotriva ținerii conferinței mon
diale — a spus Larsen — dacă ea 
are ca intenție condamnarea unor 
partide, ceea ce ar duce la adîn- 
cirea sciziunii. Noi sîntem de pă
rere că o consfătuire internațională 
ar avea o importanță deosebit de 
pozitivă dacă toate partidele ar 
lua parte la lucrările ei".

Dacă reuniunea de la,Budapesta 
ar fi considerată o consfătuire 
mondială — a spus R. Larsen — 
P.C. din Norvegia nu ar avea nici 
un motiv să participe. El a arătat 
în continuare că, după părerea 
P.C. din Norvegia, întîlnirea de la 
Budapesta este numai o reuniune 
consultativă în cadrul căreia par
tidele vor avea un schimb de pă
reri cu privire la problema consfă
tuirii mondiale. „Acest schimb de 
păreri ne interesează și pe noi 
foarte mult. De aceea, am hotărît 
să participăm" — a spus Larsen.

Referindu-se la faptul că P.C. din 
Norvegia a hotărît să participe la 
întîlnirea de la Budapesta, nu
mai în calitate de observator, R. 
Larsen a spus că „problema va fi 
încă o dată reluată în plenara Co
mitetului Central dacă se va între
vedea că această întîlnire va 
avea un alt cadru decît cel cunos
cut cînd plenara C.C. al partidului 
a adoptat hotărîrea de a parti
cipa".

A APARUT

„LUPTA DE CLASĂ"
NR. 1/1968

Revista cuprinde : MESAJUL DE 
SALUT ADRESAT TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU DE 
COMITETUL CENTRAL AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN, DE 
CONSILIUL DE STAT ȘI CONSI
LIUL DE MINIȘTRI ALE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
CU PRILEJUL CELEI DE A 50-a 
ANIVERSĂRI A ZILEI DE NAȘ
TERE.

în legătură cu activitatea de 
partid și perfecționarea conducerii 
vieții social-economice revista pu
blică : CONSTANTIN DĂSCĂLES- 
CU : Creșterea rolului organelor de 
partid în conducerea economiei ; 
GHEORGHE PANĂ : Coordonate 
noi ale stilului de muncă ; DUMI
TRU BALALIA : Comitetul comu
nal de partid — o formă organiza
torică cerută de viață ; IOSIF 
UGLAR : Rezultatele practice, prin
cipalul criteriu de apreciere a mun
cii de partid ; I. RACHMUTH : 
Planul de stat, piața și pîrghiile 
valorice ; GHEORGHE ȘICLOVAN: 
Temeiurile obiective ale formării

prețurilor în economia noastră so
cialistă ; VIRGIL IOANID : Factori 
ai sistematizării localităților urba
ne și rurale. Cadrul natural și 
populația.

La rubrica SOCIOLOGIE ȘI 
CERCETARE SOCIALĂ sînt publi
cate articolele : Teoria generală și 
cercetarea concretă în sociologia 
contemporană de I. IORDĂCHEL ; 
Orizontul studentului inginer de un 
COLECTIV DE CADRE DIDACTI
CE DE LA INSTITUTUL POLI
TEHNIC „GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ" BUCUREȘTI.

în cadrul rubricii ȘTIINȚĂ, AR
TA, CULTURĂ publică: A. WEISS
MANN : Fizică și cunoaștere ; ANA 
TUCICOV-BOGDAN : Psihologia
pedagogică și educația pioniereas
că ; la ancheta redacției pe tema : 
Filmul românesc și problemele ac
tualității răspund : PETRE SÂLCU- 
DEANU, NICOLAE ȚIC, CON
STANTIN STOICIU, D. I. SU- 
CHIANU, NICOLAE VELEA, MAL
VINA URȘI A NU.

azi, nave de miine
e nevoie să depășim înainte de orice 
acea „barieră psihologică" pe care 
o comportă orice infuzie de nou în 
știință și tehnică. Aș numi aceasta 
risc logic: să riști, avînd însă cer
titudinea logică a realizării. Mi s-a 
întîmplat personal, cînd am introdus 
pe șantierul gălățean procedeul, 
acum devenit curent, al debitării ta
blei pentru corpul navei după clișee 
reduse la scară : deși văzusem acest 
procedeu aplicat cu succes pe ma
rile șantiere din străinătate, deși 
eram profund convins de viabilita
tea lui, totuși — după primul tra- 
saj efectuat conform noului procedeu 
— prima mea reacție a fost să cer 
un șablon și să măsor dimensiunile 
tablei debitate...

— Să revenim însă la navele vi
itorului.

— Nu simple vise. Lucrăm de pe 
acum la propunerile pentru dezvol
tarea construcției românești de nave 
în cincinălul viitor și în cadrul pla
nului de perspectivă, pînă în 1980. 
Pentru aceasta ne consultăm îndea
proape cu beneficiarii noștri — în
deosebi cu NAVROM-ul — și, tot
odată, am cerut organismelor de co
merț exterior să întreprindă o pros
pectare a pieței externe spre a de
tecta posibilitățile de export.. Fără 
îndoială că tendințele ce se mani
festă azi în construcția navală pe 
plan mondial se vor reflecta și în 
propunerile noastre.

— Care sînt aceste tendințe ?
— In primul rînd, gigantismul. 

Lumea a reținut din construcția pe
trolierelor japoneze de 100 000 de 
tone doar sensul spectacular, fără să 
se oprească asupra uriașului efort de 
gîndire necesitat de acești Goliați ai 
oceanelor. Puțini știu că uneori, la 
studii și proiecte s-a lucrat doi-trei 
ani, în timp ce construcția propriu 
zisă a durat, poate, doar un an. Fi
rește, ne gîndim și noi, pistrînd pro
porțiile, la posibilitățile de a cons
trui într-un viitor mai depărtat nave 
de . 20 000 sau 25 000 de tone, dar pen
tru aceasta va trebui să desfășurăm 
vaste lucrări pregătitoare. O altă 
tendință este aceea exprimată prin 
termenul de containerizare. Se și 
construiesc în lume cargouri contai- 
nerizate, care permit introducerea 
mărfurilor de pe rutiere direct în 
vapoare prin sisteme ingenioase 
care aproape exclud vechile maca
rale. Se poate prevedea, fără prea 
mare risc de a greși, că porturile 
viitorului își vor schimba radical

peisajul, dispărînd acele elemente 
considerate încă azi ca inevitabile : 
macaralele. In sfîrșit, e vorba de 
sistemele noi în domeniul plutirii. 
Se fac cercetări asidue și la noi în 
țâră în ce privește navigarea cu 
aripi portante ori pe pernă de aer 
(ar trebui numai ca aceste investi
gații, încă disparate, întreprinse de 
către diferite catedre sau birouri de 
proiectare de pe șantiere, să fie a- 
trase într-un focar comun). A- 
numite sectoare ale transporturilor 
pe apă, și mai ales transportul de 
călători, se vor sluji în viitor aproa
pe exclusiv de aceste mijloace ul
tramoderne de plutire de mare vi
teză.

Privind îndelung macheta unei 
nave de pe biroul său, interlocutorul 
a adăugat:

— Dacă vreți să știți, gîndul care 
mă preocupă cel mai mult este acela 
că o navă reprezintă mult mai 
mult decît... o navă. (Văzînd privi
rea mea puțin mirată, a zîmbit). Se 
apreciază astăzi că o economie na
țională capabilă să realizeze con
strucții navale este, într-adevăr, o 
economie completă și omogenă. In 
fond, ce este o navă? Tot ce se 
poate realiza într-o țară, de la elec
tronică la furculițe. E limpede că 
aproape nici o economie, oricît ar 
fi de puternică, de bine înzestrată 
tehnic, nu poate realiza exclusiv în 
cuprinsul ei absolut tot ce e nece
sar unei nave. La noi s-au făcut 
progrese considerabile în aceas
tă direcție: în ultimii ani im
portul de elemente ce intră în con
stituția navelor s-a redus aproape la 
jumătate. Tendința este să produ
cem cit mai multe angrenaje și ele
mente în țară. Pentru aceasta însă 
trebuie să asigurăm ceea ce tn ter
meni economici se numește serietate, 
adică serii mari sau, cel puțin, mij
locii, iar aceasta presupune un efort 
de tipizare. O a doua cerință este ca
litatea, care se traduce în termino
logia marină prin fiabilitate. Ce se 
ascunde în spatele . acestui termen 
aparent rebarbativ ? Simplu : o mare 
siguranță în funcționare. în preocu
pările noastre de viitor un loc cen
tral îl ocupă atragerea cit mai mul
tor ramuri ale economiei naționale 
la marele efort colectiv pe care-l 
presupune ridicarea construcției na
vale românești la nivelul înalt cerut 
de Conferința Națională a partidu
lui în toate domeniile economiei. __j



CONVENȚIA

PARTIDULUI

SOCIALIST

DIN

JAPONIA

VIZITA IN ANGLIA
A TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ

LONDRA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : în cursul zilei de sîmbătă, 
delegația guvernamentală română 
a vizitat orașul Londra. în aceeași 
seară, tovarășul Ilie Verdeț și per
soanele care-1 înspțesc au asistat 
împreună cu John Stonehouse,

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO 

DE LA FLOREA ȚUIU

La Tokio s-au încheiat vi
neri seara lucrările convenției 
Partidului Socialist din Japonia 
care a adoptat programul parti
dului pe perioada 1968—1970. 
„Evenimentele din 1970, arăta 
în raportul său Seichi Katsu- 
mata, președintele partidului, 
vor deveni axul bătăliilor pen
tru realizarea felurilor trecute 
în programul nostru". Este vor
ba de faptul că în 1970 expiră 
tratatul de securitate japono-a- 
merican, eveniment apreciat ca 
punct cardinal al întregii politici 
a Japoniei. Problema abolirii 
sau înnoirii acestui tratat po
larizează de pe acum toate for
jele politice japoneze. Partidul 
Socialist din Japonia își pro
pune ca unul din principalele 
obiective ale acțiunilor sale vii
toare abolirea tratatului de 
securitate japono-american.

Convenfia a adoptat, de 
asemenea, o declarație în care 
se subliniază necesitatea întăririi 
partidului, în vederea alegerilor 
din vară pentru Camera consi
lierilor din Dietă. Declarafia 
cere socialiștilor să lupte pentru 
adoptarea în parlament a unei 
rezoluții împotriva armelor nu
cleare, pentru retrocedarea 
imediată a Okinawei și înceta
rea războiului din Vietnam. A 
fost adoptată și o declarație 
separată referitoare la inciden
tul cu vasul american spion 
,,Pueblo", în care Partidul So
cialist din Japonia cere înce
tarea provocărilor S.U.A. împo
triva R.P.D. Coreene.

Programul Partidului Socialist 
din Japonia, principalul docu
ment al convenției, subliniază 
necesitatea colaborării Partidu
lui Socialist cu celelalte partide 
de opoziție. Majoritatea parti- 
cipanfilor au votat în favoarea 
colaborării cu Partidul Comunist 
din Japonia în acțiuni
le politice mai importante. 
Observatorii din Tokio reamin
tesc în legătură cu aceasta vic
toria celor două partide în ale
gerile municipale din aprilie 
anul trecut, cînd candidatul lor, 
R. Minobe, a devenit guverna
tor al orașului Tokio, precum și 
acțiunile comune ale celor 
două partide, care au organizat 
săptămîna trecută largi manifes
tații împotriva vizitei la Sasebo 
a portavionului american „Enter
prise".

Declarația 
de Miniștri al
PHENIAN 27 (Agerpres). — Cabi

netul de Miniștri al R.P.D. Coreene 
a dat publicității la 27 ianuarie o de
clarație în legătură cu cererea S.U.A. 
de a se convoca Consiliul de Secu
ritate în problema sechestrării de că
tre unități navale ale R.P.D. Coreene 
a navei americane de spionaj „Pue
blo", care pătrunsese în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene. Arătînd că 
imperialiștii americani au violat în 
repetate rînduri armistițiul din Co
reea, declarația subliniază că acest act 
provocator constituie o nouă violare 
flagrantă a armistițiului, o acțiune a- 
gresivă împotriva R.P.D. Coreene și 
o gravă amenințare la adresa păcii 
în Extremul Orient și în lumea în
treagă.

Apărarea securității și suveranității 
în cazul lezării lor de către oricare 
inamic constituie un drept inviolabil 
al oricărui stat independent și o 
chestiune internă în care nimeni nu 
se poate amesteca — se spune în 
continuare în declarație.

Imperialiștii americani, se arată în 
declarație, au adus incidentul cu va
sul „Pueblo" în fața Consiliului de 
Securitate în încercarea lor de a as
cunde și justifica acest act agresiv, 
în același timp, ei au declarat că vor 
lua măsuri de represalii, mobilizînd 
forțe armate pe scară largă. Organi
zația Națiunilor Unite nu trebuie să 
se lase din nou folosită ca un paravan

întrevedere 
Indira Gandhi- 
Kosîghin-Tito

DELHI 27 (Agerpres). — Primul 
ministru indian, Indira Gandhi, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. și 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Io- 
sip Broz Tito, au avut vineri sea
ra la Delhi o întrevedere în ca
drul căreia s-a făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale importante. Au fost e- 
xaminate situația din Asia de sud- 
est. în special războiul din Viet
nam, criza din Orientul Apropiat 
și alte probleme.

în aceeași zi. Alexei Kosîghin și 
losip Broz Tito au avut o întreve
dere la care au discutat probleme 
referitoare la relațiile bilaterale și 
unele probleme internaționale. 

ministru de stat la Ministerul Teh
nologiei, la spectacolul de operă 
„Aida" la Teatrul de Operă și Ba
let „Covent Garden".

După spectacol, John Stonehouse 
a oferit un dineu în cinstea dele
gației guvernamentale române.

Cabinetului
R. P.D. Coreene

pentru acțiuni agresive ale S.U.A. 
Este absolut ilegal ca la O.N.U. să 
se discute așa-zisa plîngere a Statelor 
Unite, subliniază declarația.

Guvernul R.P.D. Coreene se opune 
cu hotărîre discutării „plîngerii"
S. U.A. la Consiliul de Securitate. El 
nu va recunoaște nici o rezoluție care 
va încerca să camufleze agresiunea, o 
va declara nulă și neavenită. Acțio- 
nînd în conformitate cu Carta și mi
siunea sa, O.N.U. trebuie să con
damne actele de agresiune ale impe
rialiștilor americani împotriva R.P.D. 
Coreene.

CAZUL THULE 
readuce în actualitate problema 

zonelor denuclearizate
„Necesitatea creării u- 

nei zone denuclearizate 
în Europa nordică, așa 
cum a propus președin
tele Finlandei, Kekkonen, 
este scoasă și mai mult 
în evidenfă în urma pră
bușirii avionului american 
cu bombe nucleare la 
bord în Groenlanda" — 
scrie ziarul finlandez 
„Suomenmaa". „Este a- 
proape sigur că acciden
tul de la Thule va deter
mina discuții vii în toate 
țările nordice privind a- 
partenența la N.A.T.O., 
avînd în vedere faptul 
că Tratatul N.A.T.O. va 
expira anul viitor. Cazul 
Thule a arătat clar cît de

importantă este colabora
rea tuturor țărilor scandi
nave în vederea creării 
unei zone denuclearizate 
în nordul Europei", sub
liniază ziarul în încheiere.

★
THULE 2< (Agerpres). 

„Nu se știe ce s-a în- 
tîmplat cu avionul și 
cu cele 4 bombe cu hi
drogen care se aflau la 
bordul său", a declarat 
generalul Richard Hun
ziker, în cadrul unei 
conferințe de presă în 
prezenta ziariștilor eu
ropeni și americani 
care s-au deplasat în 
Groenlanda după acci
dentul bombardierului 
american B—52. El a 
menționat că fragmen
tele de bombă descope

Noi lupte in Yemen
SANAA 27 (Agerpres). — Citind 

surse guvernamentale din Sanaa, a- 
gentia Associated Press relatează că 
„cel puțin. 150 de militari regaliști 
yemeniți au fost scosi din luptă vi
neri noaptea de trupele republicane". 
Grupuri de regaliști au atacat cîte- 
va posturi militare republicane, dar, 
sub focul puternic al acestora, au 
fost nevoiti să se retragă. Aceeași 
agenție informează că în alte două 
districte din Republica Arabă Ye
men au fost semnalate ciocniri în
tre trupe ale guvernului de la Sanaa 
și elemente regaliste.

rite pînă acum sînt con
taminate. dar. a subli
niat el, radiațiile nu se 
propagă. Generalul Al
bert Bowley, însărcinat 
cu anchetarea cauzelor 
accidentului, a declarat 
că incendiul la bordul 
aparatului s-a produs 
în aer la 160 km de 
baza Thule. Ordinul de 
a sări cu parașuta a 
Eost dat de comandan
tul echipajului în mo
mentul în care s-a con
statat că bombardierul 
nu mai poate fi contro
lat. Ministerul danez 
pentru Groenlanda a dat 
instrucțiuni autorități
lor locale de a interzice 
indigenilor să se apro
pie sau să pescuiască 
în zona unde a avut loc 
accidentul.

Surpriza eschimo
sului.

'Din „Frankfurter 
Rundschau“)

Demonstrație de protest la Mon
tevideo împotriva măsurilor de 
austeritate adoptate de guver

nul Uruguayan

PLAN DE COLABORARE 

ȘTIINȚIFICĂ

ROMÂNO-BULGARĂ
(

SOFIA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Sîm
bătă a fost semnat la Sofia planul de 
colaborare științifică dintre Academia 
Republicii Socialiste România și A- 
cademia Bulgară de Științe pe peri
oada 1968—1969. Planul prevede, 
printre altele, schimburi de vizite în
tre cercetători științifici ai celor două 
academii, planuri comune de activi
tate în domeniul matematicii, fizicii, 
biologiei, sociologiei etc., schimburi 
de informații și comunicarea rezul
tatelor cercetărilor științifice.

Din partea română planul a fost 
semnat de acad. Șerban Țițeica, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, iar din partea 
bulgară de acad. Vladimir Gheor- 
ghiev, vicepreședinte al Academiei 
Bulgare de Științe.

La solemnitate au luat parte acad. 
Sava Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
Liubomir Krîstanov, președintele Aca
demiei Bulgare de Științe, membrii 
celor două delegații, academicieni, 
cercetători științifici, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost prezenți Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul țării noastre la So
fia, și alți membri ai ambasadei.

transmit:
O O B
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
a ambasadorului român 

in Republica Democrată Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — La 26 ia

nuarie, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Vietnam, Constantin Băbeanu, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare vi
cepreședintelui R. D. Vietnam, Ton 
Duc Thang.

în cuvîntarea rostită cu această o- 
cazie, ambasadorul român a transmis 
salutul frățesc și cordialele urări de 
bine ale președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România și ale 
poporului român, adresate președin
telui Ho Și Min, guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și poporului 
vietnamez. El a dat expresie senti
mentelor de prețuire pe care națiu
nea română le încearcă față de efor
turile tenace ale maselor populare 
vietnameze, conduse de Partidul ce
lor ce muncesc, de întărire a capa
cității de apărare și dezvoltare a 
construcției socialiste în Republica 
Democrată Vietnam, încrederii în 
triumful idealurilor poporului viet
namez.

Ambasadorul român a evidențiat că 
poporul român urmărește cu vie sim
patie și profundă admirație lupta 
dîrză a poporului vietnamez împotri
va agresorilor americani și a mario
netelor lor, pentru independență, li
bertate și reunificarea patriei, luptă 
pe care o înțelege și o apreciază din 
toată inima. Relevînd că popoarele 
trebuie să fie lăsate să-și rezolve 
singure, fără amestec din afară, pro
blemele lor interne, potrivit aspira
țiilor și voinței proprii, ambasadorul 
român a afirmat că Partidul Comu
nist Român, guvernul Republicii So
cialiste România, întregul popor ro
mân dau cu consecvență expresie 
deplinei solidarități cu cauza nobilă 
a Vietnamului, hotărîrii de a acor
da sprijin material, politic și diplo
matic poporului frate vietnamez 
pînă la cucerirea totală a victoriei.

Subliniind satisfacția pe care o pri
lejuiește dezvoltarea continuă a re
lațiilor frățești de prietenie și colabo
rare statornicite între Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, ambasadorul ro
mân a exprimat convingerea că a- 
ceste relații se vor dezvolta necon
tenit spre binele celor două țări și 
popoare, în interesul mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le și al păcii în întreaga lume.

în răspunsul său, vicepreședintele 
Republicii Democrate Vietnam a ară
tat că poporul vietnamez se bucură 
din toată inima de succesele dobîn- 
dite de poporul român în opera de 
desăvîrșire a construcției socialismu
lui în România și că poporul și gu
vernul vietnamez dau o înaltă apre
ciere eforturilor Republicii Socialiste 
România pentru consolidarea păcii în 
Europa și în lume.

înfățișînd lupta eroică a poporu

lui vietnamez împotriva agresiunii, 
victoriile obținute în apărarea Nor
dului și eliberarea Sudului în vederea 
reunificării pașnice a patriei, vice
președintele Republicii a spus că, în 
ciuda înfrîngerilor, agresorii ameri
cani întreprind bombardamente săl
batice împotriva orașului Hanoi, ca
pitala R. D. Vietnam, și a orașului 
Haifong, trimit în Vietnamul de sud 
noi întăriri de trupe americane și 
satelite și amenință cu extinderea a- 
gresiunii în Cambodgia și Laos.

Statele Unite ale Americii sînt a- 
gresorul în Vietnam și ele trebuie să 
înceteze agresiunea. Poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam și 
Programul politic al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud constituie baza pentru soluționa
rea problemei vietnameze.

Referindu-se la declarația minis
trului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam din 29 decembrie 1967 prin 
care s-a reafirmat hotărîrea poporu
lui vietnamez de a lupta împotriva 
agresiunii, pentru salvgardare națio
nală, vicepreședintele Republicii a 
declarat că opinia publică progresis
tă susține cu vigoare lupta~ justă a 
poporului vietnamez și salută cu căl
dură poziția guvernului R. D. Viet
nam.

în continuare, vicepreședintele Re
publicii a subliniat că, în lupta îm
potriva agresiunii și în construcția 
socialismului în Nord, poporul viet
namez a beneficiat întotdeauna da 
caldul sprijin și ajutor al partidului, 
guvernului și poporului frate român. 
Exprimînd sincerele mulțumiri ale 
poporului vietnamez, ale Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și ale 
guvernului R D. Vietnam pentru a- 
cest prețios sprijin și ajutor, vice
președintele Republicii a afirmat că 
poporul vietnamez este hotărît să 
facă tot posibilul pentru întărirea 
continuă a acestei solidarități și 
prietenii în interesul ambelor noas
tre popoare, al sistemului socialist 
și al cauzei păcii, independenței na
ționale, democrației si socialismului.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, între vicepreședintele 
R. D. Vietnam .și ambasadorul r>- 
mân a avut loc o convorbire pri'^ 
nească. Ton Duc Thang a rugat" ut 
Constantin Băbeanu să transmită se
cretarului general al C.C. al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și celorlalți conducători 
ai partidului și guvernului român 
urări de sănătate și viață lungă din 
partea președintelui Ho Si Min si a 
celorlalți conducători ai partidului 
si guvernului din R. D. Vietnam.

La ceremonie au participat mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, pre
cum si funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor -Externe al R. D. 
Vietnam. Ambasadorul român a fost 
însotit de membrii ambasadei.

T. V.A. - un nou episod

in disputa interatlantică
De la începutul acestui 

an, in Franța și R. F. a 
^Germaniei diagramele pre
țurilor de vînzare a mii de 
produse au înregistrat o 
curbă sensibil ascendentă. 
Valul de scumpete a fost 
determinat de o reformă 
fiscală cunoscută, în Fran
ța, sub numele de „T.V.A." 
și în Germania occidentală 
de „Mehrwersteuer", dar 
însemnînd același lucru : 
„taxă asupra valorii adău
gate". Intrucît taxa este 
inclusă în prețul de des
facere a obiectelor de con
sum, ea reprezintă o formă 
de impozit indirect.

Taxa asupra valorii a- 
dăugate acționează practic 
în felul următor : dacă un 
comerciant achiziționează 
o marfă, să presupunem la 
prețul de 10 mărci vest- 
germane și o revinde cu 
12 mărci, impozitul plătit 
va fi calculat asupra dife
renței de 2 mărci. Intrucît 
însă prețurile de desfacere 
a mărfurilor sînt majorate 
corespunzător, T.V.A. re
prezintă un impozit asupra 
consumatorului, însă colec
tat în rate de către vînză- 
tori succesivi, transformați 
în simpli „perceptori", care 
trebuie să verse statului 
taxele stabilite.

în Franța. T.V.A. a fost 
.fixată la patru niveluri. 
Pentru majoritatea produ
selor s-a stabilit o taxă de 
16,66 la sută. La articolele 
considerate de lux (auto

mobile, aparate foto, apa
rate de radio și televiziune, 
bijuterii, blănuri și țigări) 
se percepe 20 la sută ", 13
la sută pentru o mare parte 
din alimente și băuturi, 
cărți, transporturi și majo
ritatea serviciilor publice ; 
în sfîrșit, 6 la sută pentru 
unele produse agricole (ca 
laptele și carnea) și pentru 
industria turistică.

în R. F. a Germaniei, 
„Mehrwersteuer", substi
tuind taxa de 4 la sută asu
pra cifrei de afaceri, a fost 
stabilită în mod uniform la 
10 la sută, exceptînd ali
mentele și articolele de 
cultură și învățămînt, asu
pra cărora s-a impus un 
procent de 5 la sută.

Reforma fiscală intrată 
în vigoare este atît de com
plicată, încît înșiși func
ționarii însărcinați cu apli
carea noii taxe, cu extin
derea acestui sistem asu
pra produselor de artiza
nat și a comerțului cu a- 
mănuntul au multă bătaie 
de cap. De pildă, în Franța, 
carnea poate fi supusă la 
trei categorii T.V.A. : 6 la 
sută, dacă este vîndută ca 
atare, 16,66 la sută în stare 
conservată și 13 la sută 
dacă e consumată la res
taurant. în scopul familia
rizării personalului din 
comerț cu noul sistem fis
cal, în ambele țări a fost 
organizată o adevărată 
campanie publicitară. Au 
apărut broșuri, liste expli

cative privind clasificarea 
produselor etc. Ziarele 
vest-germane relatează că 
Ministerul Finanțelor a ela
borat chiar un veritabil, 
„manual al T.V.A."

Care sînt efectele urmă
rite de introducerea aces
tei încîlcite „matematici" 
fiscale ?

Expertij în problemă 
susțin că T.V.A., lovind în 
„marja" de beneficiu, adică 
în diferența dintre prețul 
de achiziție și prețul de 
desfacere, va afecta în pri
mul rînd marele comerț, 
care, evident, intră în pose
sia unui profit mai mare 
și deci este supus unei 
taxe mai mari. In presa oc
cidentală se arată că atît 
marile firme, cît și micul 
comerciant, pentru a se 
eschiva, pe cît posibil, de 
la sarcinile către fisc vor 
căuta să reducă cheltuieli
le legate de circulația și 
desfacerea produselor, ceea 
ce presupune obligatoriu 
investiții pentru moderni
zare. Dar numai monopo
lurile. dispunînd de capi
taluri, vor reuși să se mo
dernizeze și vor benefi
cia în felul acesta de o 
competitivitate superioară. 
Magazinele de cartier 
mărunte, micii comer- 
cianți, lipsiți de resur
se pentru investiții de mo
dernizare, vor fi „asfixiați" 
sub uriașa presiune a mo
nopolurilor din comerț.

care, controlînd tot mai 
mult desfacerile, vor avea 
mînă liberă în politica pre
turilor și vor obține, în 
cele din urmă, o masă spo
rită a profiturilor.

Așadar T.V.A.. ascuțind 
lupta de concuiență, este o 
măsură care va favoriza 
marele capital bancar, in
dustrial și comercial. O re
formă fiscală luată pe spi
narea milioanelor de con
sumatori, care pentru a 
cumpăra vor fi nevoiți 
să-și deschidă larg „baieri- 
le pungii" pornind de la 
pîine și alte alimente si 
terminînd cu „obiectele de 
lux".

Unii specialiști din Fran
ța și R. F. a Germaniei se 
străduiesc să acrediteze 
ideea că creșterea costului 
vieții nu reprezintă decît 
un fenomen vremelnic și că 
odată „calmată" piața, 
temperatura preturilor va 
scădea. Se dau asigurări 
că lucrurile se vor „limpe
zi" la sfîrșitul primului 
trimestru din acest an, 
cînd efectele sistemului 
T.V.A. se vor definitiva.

Se scontează că T.V.A. 
va influenta pozitiv balan
țele comerciale ale țărilor 
unde funcționează, consti
tuind. pe de o parte, o ba
rieră în calea pătrunderii 
mărfurilor din alte țări și 
facilitînd, pe de altă par
te, exporturile. Căci măr
furile destinate exportului 
nu sînt supuse impozitului

T.V.A., nefiind consumate 
în țară, în timp ce produ
sele importate urmează să 
suporte în plus, pe lîngă 
taxele vamale respective, 
și taxa asupra „valorii 
adăugate", ce va trebui să 
fie plătită de asemenea 
statului de către furnizo
rul extern.

„Taxa asupra valorii a- 
dăugate" se circumscrie 
procesului de armonizare a 
politicilor fiscale ale ..celor 
șase", în vederea edificării 
Pieței comune conform 
tratatului de la Roma. Ast
fel, Olanda se pregătește 
în prezent și ea să intro
ducă sistemul T.V.A., care 
va fi extins și la celelalte 
țări ale C.E.E. pînă la 1 
ianuarie 1970. Ea are meni
rea să aducă la un numitor 
comun preturile produse
lor din interiorul comuni
tății, contribuind la reali
zarea liberei circulații a 
produselor industriale și 
agricole, pe de-o parte, și 
să anihileze competitivita
tea mărfurilor importate 
ele la terți, ne de altă par
te. Taxa solidifică atribu
tul Pieței comune de orga
nizație închisă.

în fata generalizării la 
..cei sase" a acestor măsuri 
fiscale, cele mai neliniști
te nar a fi Statele Unite, 
cîndva de acord cu ele, 
dar care acum se văd îm
piedicate în ducerea cam
paniei de redresare a ba
lanței lor de plăți externe, 
în cadrul căreia se preve
de. între altele, creșterea 
volumului exporturilor a- 
mericane. Washingtonul a- 
menintă cu creșterea taxe
lor vamale și instituirea 
unei taxe compensatorii 
(de circa 2.5 la sută) asunra 
schimburilor sale externe. 
Presa occidentală vorbește 
tot mai des despre măsuri 
de retorsiune luate cînd 
dincolo, cînd dincoace de 
Atlantic. Se pare că pe 
frontul relațiilor interocci- 
dent.ale, „tactica ariciului", 
adică a apărării prin atac, 
este în prezent folosită cu 
predilecție.

Viorel POPESCU

Cu prilejul sărbătoririi finului nou Viet- 
namGZ, apticînd politica umanitară și de clemență a 
R. D. Vietnam, Direcția Generală Politică a Armatei Popu
lare Vietnameze a hotărît să pună în libertate trei piloți 
americani care se aflau în detențiune în Vietnamul de nord 
— anunță agenția V.N.A.

finsambiul „Oltenia" a prezentat în cadrul tur
neului în Irak patru spectacole care s-au bucurat de un 
deosebit succes și de o caldă primire din partea spectato
rilor.

Mikis Theodorakis a fost pus în liber
tate ieri după-amiază. Această măsură a fost luată în urma 
hotărîrii Camerei de punere sub acuzare din Atena, a doua 
în cursul ultimelor zile, în care se arată că Theodorakis nu 
poate fi considerat un „element periculos pentru securitatea 
statului".

Ieri s-a deschis Congresul S.F.I.O. Pe ordi- 
nea de zi se află înscrise două probleme : analiza posibilită
ților de fuziune a celor trei formațiuni politice principale din 
cadrul Federației Stîngii Democrate și Socialiste — S.F.I.O., 
Partidul radical și Convenția cluburilor republicane — și 
relațiile Partidului Socialist Francez cu P. C. Francez.

La Fraga a fost semnată convenția ro- 
mâno-cehoslovacă privind desființarea vi
zelor de întrare-ieșire Pentru călătoriile oficiale și 
particulare, precum și a vizelor de tranzit între Republica 
Socialistă România și R. S. Cehoslovacă. Convenția va intra 
în vigoare după ce Va fi aprobată de guvernele respective.

La Budapesta a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului Național al Cooperati
velor. Postu' de președinte al consiliului a fost' ales 
Istvan Dobi. Consiliul Național al Cooperativelor, ca orga
nism social consultativ, se va ocupa de sarcinile specifice 
ale cooperativelor și va elabora directivele privind organiza
rea, modul de funcționare și dezvoltarea multilaterală a miș
cării cooperatiste în Ungaria.

Surse oficiale israeliene au anunțat dis
pariția submarinului „Dakar" avînd un dePla- 
sament de 1 280 tone și un echipaj de 65 de oameni. El

se afla în apele Mării Mediterane, la aproximativ 160 kilo
metri de Insula Cipru, Vase și unități de aviație israeliene 
întreprind cercetări pentru găsirea lui.

Consiliul O.N.U. însărcinat cu administra
rea fifricii de sud-vest 3 dal publicității o decla
rație în care condamnă reluarea procesului de la Pretoria 
intentat unui număr de 35 de patrioți din Africa de sud- 
vest. După rezoluția adoptată joi de către Consiliul de 
Securitate, subliniază documentul, Republica Sud-Africană, 
prin continuarea procesului, sfidează autoritatea Națiunilor 
Unite și a rezoluțiilor sale.

In comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică a R. D. Germanecu Privire la situatia econ°- 
miei naționale a țării în anul 1967 se arată că venitul națio
nal al R.D.G. a crescut cu 5 la sută față de 1966. în aceeași 
perioadă, producția industrială a înregistrat o creștere de 6,8 
la sută, iar productivitatea muncii de 7,2 la sută.

Producția mondială de oțel în 1967 a atîns 
498 milioane tone, reprezentând o creștere cu 4,2 la sută 
față de anul precedent. Cele mai mari producții s-au înre
gistrat în S.U.A. — 118,03 milioane tone și în Uniunea So
vietică — 101,9 milioane tone. Pe locurile imediat următoare 
s-au situat Japonia — 62,16 milioane tone, R.F.G. — 36,74 
milioane tone și Franța — 19,65 milioane tone.

Schimb de prizonieri între Israel și R.A.U.
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