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în zilele de 12—14 octombrie a.c. a avut 
loc ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut propunerile în legă
tură cu majorarea pensiilor și îmbunătă
țirea legislației cu privire la pensii. în ca
drul discuțiilor au luat cuvîntul tovarășii : 
Ion Mărcuș, Tudor Ioneșcu, Ion Cotoț, 
Gheorghe Vasilichi, Gheorghe Mihoc, Ion 
Ioniță, Augustin Alexa, Constantin Don- 
cea, Simion Țaigăr, Anton Breitenhofer, 
Constantin Nistor, Vasile Vaida, Ion Cos- 
ma, Ștefan Voicu, Suzana Gâdea și Manea 
Mănescu.

Plenara a adoptat în unanimitate Hotă- 
rîrea cu privire la majorarea pensiilor, 
îmbunătățirea legislației pensiilor și insti
tuirea pensiei suplimentare din contribu
ția salariaților. Plenara a hotărît ca pro
iectul de lege privind acordarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat și a pensiei su
plimentare din contribuția salariaților să 
fie publicat în presă și supus dezbaterii 
oamenilor muncii înainte de a fi prezentat 
Marii Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

Plenara și-a exprimat convingerea că 
măsurile de majorare a pensiilor, precum 
și noua reglementare a pensionării în Re
publica Socialistă România — element în
semnat al sistemului general de cointere
sare materială a celor ce muncesc — vor 
duce Ia ridicarea nivelului de trai al pen
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înfăptuirea cu succes, an de an, a obiectivelor cuprinse în planurile de stat, prin munca plină de abnegație a întregului popor, a dus la creșterea puterii economice a patriei, la întărirea și înflorirea multilaterală a orînduirii noastre socialiste.Creșterea sistematică a. productivității muncii sociale și sporirea venitului național au asigurat resursele materiale și financiare necesare atît reproducției lărgite cit și ridicării continue a bunăstării oamenilor muncii — scopul fundamental al politicii Partidului Comunist Român. în perioada 1959—1965, veniturile din salarii au crescut de peste 2 ori, în principal pe seama creșterii salariului nominal, care, în anul 1965, a fost cu 42% mai mare față de a- nul 1959.A fost lărgită continuu sfera a- sigurărilor sociale, care cuprinde totalitatea salariaților ; în prezent, aproape un milion de persoane beneficiază de pensii sau ajutoare sociale din bugetul statului.In același timp, statul alocă sume mereu mai mari pentru satisfacerea necesităților populației în domeniul învățămîntului, culturii, artei, sănătății și prevederilor sociale, culturii fizice și sportului.. In anul 1965, cheltuielile social- culturale, finanțate de la bugetul de stat, au fost de peste 6,3 ori mai mari față de 1950.Planul cincinal — o nouă etapă de progres și prosperitate in viața poporului român, în înflorirea României socialiste — reflec- tînd indisolubila legătură dintre progresul economic și îmbunătățirea condițiilor de viață a întregului popor, prevede ca venitul național în 1970 să fie cu peste 47% mai mare decît în 1965.Creșterea neîntreruptă și în ritm susținut a economiei naționale a- sigură, o dată cu mijloacele necesare dezvoltării în continuare a tuturor ramurilor economice, sporirea cheltuielilor destinate acțiunilor social-culturale, creșterea sistematică a veniturilor întregii populații, inclusiv a veniturilor pensionarilor.

sionarilor și al familiilor acestora, voi* 
constitui un important factor stimulativ în 
producția bunurilor materiale și spirituale, 
asigurînd salariaților perspectiva obținerii 
la pensionare a unor venituri corespunză
toare, pe măsura contribuției aduse la dez
voltarea și propășirea patriei noastre.

La al doilea punct din ordinea de zi, 
plenara a ascultat o informare asupra 
activității externe a Partidului Comunist 
Român și a guvernului Republicii Socia
liste România și a aprobat în unanimitate 
această activitate, politica externă a parti
dului și statului, care corespunde pe de
plin intereselor poporului român, cauzei 
socialismului și păcii. La baza politicii ex
terne a partidului și statului nostru se află 
activitatea multilaterală îndreptată spre 
dezvoltarea prieteniei frățești și a colabo
rării cu țările socialiste, spre întărirea 
unității și coeziunii sistemului socialist 
mondial, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Plenara a dat o înaltă 
apreciere activității depuse de partid și 
guvern, schimburilor de vizite și contac
telor pe linie de partid și de stat în scopul 
dezvoltării relațiilor de colaborare econo
mică, politică, cultural-științifică cu toate 
țările, indiferent de orînduirea socială, pe 
baza respectării independenței și suvera
nității naționale, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, precum și eforturilor

Plenara C.C. al P.C.R.' a examinat, în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, măsurile privind sporirea veniturilor pensionarilor, prin majorarea pensiilor, îmbunătățirea actualei legislații a pensiilor și introducerea pensiei suplimentare pe bază de contribuție personală.
I. Cu privire la majorarea 

pensiilor de toate 
categoriile

Incepînd cu data de 1 ianuarie 1967 se vor majora pensiile pensionarilor existenți la sfîrși- tul anului 1966.1. Pensiile de asigurări sociale de stat vor fi majorate după cum urmează :a) Pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru cei cu vechime completă va fi de 500 lei pe lună față de 350 lei cit este în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 43 la sută. In corelație cu noul nivel al acestei pensii vor fi majorate și celelalte pensii minime prevăzute în lege : pensia minimă pentru limită de vîrstă, pentru cei cu vechime incompletă, de invaliditate etc.b) Pensiile mici al căror nivel este apropiat de pensia minimă actuală vor fi majorate în procente diferențiate între 40 la sută și 20 la sută Astfel, pensiile de pînă la 400 lei vor fi majorate cu 40 la sută, cele între 401—450 lei, cu 35 la sută, cele între 451— 500 lei, cu 30 la sută, cele între 501—550 lei cu 25 la sută, cele în- tre 551—600 lei cu 20 la sută.c) Toate celelalte pensii al căror nivel depășesc 600 lei vor beneficia de majorarea generală de 15 la sută.d) Se desființează plafonul maxim de 1 200 lei stabilit la pensiile al căror nivel, rezultat din aplicarea prevederilor legale, era supe- 

în vederea asigurării unor condiții de viață corespunzătoare pensionarilor, a unei bătrîneți liniștite și demne, răsplată binemeritată pentru activitatea îndelungată depusă în muncă de salariați, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște: 

rior acestei sume. Pensionarii, a căror pensie rezultată din calcul este între 1 201—1 380 lei vor beneficia de majorarea generală de 15 la sută, calculată la pensia de 1 200 lei. Pensionarii a căror pensie rezultată din calcul depășește suma de 1 380 lei vor primi pensia rezultată din calcul, fără altă majorare.e) O dată cu majorarea pensiilor de invaliditate se vor majora și indemnizațiile de îngrijire a pen-
El. Cu privire la introducerea 
noului sistem de pensionareCaracteristicile principale ale noii legislații a pensiilor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 1967, sînt:— îmbunătățirea raportului între pensie și salariul tarifar ;— renunțarea la plafonarea pensiei ;— stimularea prin pensie a stabilității cadrelor în aceeași unitate, acordîndu-se un spor procentual la pensie pentru continuitate în muncă ;— încadrarea angajaților în trei grupe de muncă, în funcție de condițiile de la locul de muncă în care aceștia și-au desfășurat activitatea ;

îndreptate spre asigurarea securității în 
Europa și în lume, în sprijinul luptei îm
potriva politicii agresive a imperialismu
lui, pentru salvgardarea păcii.

Plenara a reafirmat solidaritatea de
plină a poporului român cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru libertate, 
independență și reunificarea patriei sale, 
hotărîrea de a-i acorda în continuare în
tregul său sprijin material și moral-poli
tic pînă la victoria deplină împotriva agre
sorilor. Ea a subliniat, de asemenea, hotă
rîrea partidului și statului nostru de a-și 
intensifica activitatea, alături de celelalte 
forțe iubitoare de pace din lume, pentru a 
determina încetarea definitivă și necondi
ționată a bombardamentelor americane 
împotriva R. D. Vietnam — stat liber, in
dependent și suveran — pentru curmarea 
războiului agresiv dus de S.U.A. în Viet
nam ; poporul vietnamez să fie lăsat să 
hotărască singur, fără amestec străin, asu
pra destinelor patriei sale.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului 
Vasile Vîlcu ca membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și trecerea to
varășului Ludovic Fazekaș din rîndurile 
supleanților în rîndurile membrilor Comi
tetului Central.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.

sionarilor cu invaliditate de gradul I, astfel: de la 200 lei la 300 lei lunar pentru invalizii din accident de muncă sau boală profesională și de la 100 lei la 200 lei lunar pentru invalizii din accident în afară de muncă sau boală obișnuită.2. Ajutoarele sociale acordate persoanelor în vîrstă care au avut o activitate redusă în muncă și nu au îndeplinit condițiile de vechime pentru a primi o pensie vor fi majorate, în medie, eu 25 la sută.3. Pensionarii invalizi și accidentați de război, ofițeri și subofițeri, precum și urmașii acestora, vor beneficia de aceleași majorări ca și pensionarii de asigurări sociale. Pensiile invalizilor și accidentați- lor de război cu grade inferioare, precum și ale urmașilor acestora, vor fi majorate în medie cu 25 la sută.4. Celelalte categorii de pensii — ale ' cadrelor militare, UCECOM, ale avocaților și cultelor — se vor majora după aceleași criterii ca și pensiile din cadrul asigurărilor sociale de stat.In urma acestor măsuri, creșterea medie a pensiilor va fi de 26 la sută. Statul va aloca anual în acest scop fonduri suplimentare în sumă de 1365 milioane lei.

— stabilirea pensiei de invaliditate pe baza unui nou sistem, corelat cu principiile de acordare a pensiei pentru limită de vîrstă ;— introducerea în afara pensiei din asigurări sociale de stat a unei pensii suplimentare, pe baza contribuției personale a angajaților.1. îmbunătățirea raportului actual dintre pensie și salariul tarifar la pensia pentru limita de vîrstă și la pensia de serviciu a cadrelor militare, se va realiza astfel:
(Continuare în pag. a IV-a)

Aș dori ca, în încheiere, să mă refer la cîteva probleme în legătură cu ordinea de zi a plenarei Comitetului Central și a dezbaterilor care au avut loc.Congresul ăl IX-lea al Partidului Comunist Român a stabilit un vast program de măsuri în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîr- șire a construcției socialiste, a dezvoltării multilaterale a întregii noastre societăți. în centrul acestui program stă continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă, chezășia creșterii în ritm susținut a forțelor de producție ale țării, a dezvoltării și perfecționării bazei tehnice-materiale a noii orînduiri, a întăririi independenței și suveranității naționale.întregul nostru popor și-a însușit cu entuziasm hotărîrile Congresului și a trecut cu abnegație la îndeplinirea lor. Rezultatele obținute în primele trei trimestre ale a- cestui an — primul an al planului cincinal — constituie o vie ilustrare a avîntului și hotărârii eu care oamenii muncii asigură, prin activitatea lor de zi cu zi, înfăptuirea programului elaborat de partid. Sarcinile de plan privind creșterea producției globale industriale au fost îndeplinite în proporție de 102 la sută, realizîndu-șe un, ritm de creștere de 11 la. sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca urmare a activității susținute desfășurată de oamenii muncii, a măsurilor luate pentru îmbunătățirea organizării producției, a promovării tehnicii și tehnologiei moderne, a continuat să crească productivitatea muncii, obținîhdu-se ■pe această cale peste 70 la sută din sporul producției industriale. A crescut eficiența întregii activități economice, au fost realizate importante economii la prețul de cost și beneficii peste plan. In general întreaga producție este superioară celei prevăzute în plan.Rezultate bune au fost obținute și în agricultură. Producția din a- cest an la principalele produse agricole depășește prevederile de plan.Concomitent cu creșterea producției industriale și agricole s-au înregistrat progrese însemnate în ridicarea nivelului de trai material și cultural al populației ale cărei venituri bănești au sporit în această perioadă cu aproape 13 la sută față de anul trecut.Aceste rezultate sînt rodul muncii însuflețite a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, ja țărănimii, a oamenilor de știință și cultură care, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, desfășoară o intensă activitate creatoare în toate domeniile vieții economice și sociale, își consacră întreaga lor putere de muncă și creație înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român.Realizările pe primele nouă luni în dezvoltarea economiei ne îndreptățesc să apreciem că am pășit cu succes la înfăptuirea planului, că prevederile științific fundamentate ale cincinalului, proporțiile sale, sînt juste și pe deplin corespunzătoare posibilităților reale de care dispunem —■ ceea ce ne dă garanția că vor fi îndeplinite în totalitatea lor.In prezent, principala noastră sarcină este de a îndrepta toate forțele pentru îndeplinirea planului pe 1966 în toate compartimentele și a crea condițiile necesare trecerii la realizarea planului pe anul viitor.Aș vrea să subliniez, cu acest prilej, importanța deosebită pe care trebuie să o acordăm investițiilor — domeniu unde există u- nele rămâneri în urmă în execuția lucrărilor de construcții-montaj și în punerea în funcțiune a noilor capacități. Se impune concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea planului de investiții — problemă centrală a dezvoltării economiei naționale, atît în anul 1966, cît și pe întreaga perioadă a cincinalului.întreaga politică a partidului nostru, de făurire și dezvoltare a noii orînduiri, de creștere continuă a potențialului economic al patriei, de sporire a avuției materiale și spirituale a societății noastre, este subordonată scopului fundamental al ridicării sistematice a bunăstării poporului.

Procesul de edificare socialistă, realizările pe care oamenii muncii le obțin în toate domeniile de activitate — în industrie, agricultură. în dezvoltarea științei și culturii, pe tărîm social — constituie temelia sănătoasă și sigură a progresului continuu al întregii țări, a sporirii permanente a posibilităților statului socialist de a asigura populației un nivel de trai și un grad de civilizație tot mai înalt. După cum se știe, numai în perioada 1959—1965, veniturile din salarii ale populației au crescut de peste 2 ori, în principal pe seama sporirii salariului nominal care, anul trecut, a fost cu 42 la sută mai mare decît în 1959. Paralel cu acțiunile periodice de majorare generală a salariilor, a fost lărgită continuu sfera asigurărilor sociale, cheltuindu-se în acest scop fonduri însemnate din bugetul statului. în prezent, aproape un milion de persoane beneficiază de pensii sau de ajutoare sociale. In același timp, statul socialist alocă anual sume tot mai mari pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit, pentru satisfacerea necesităților populației în domeniul învățămîntului și culturii, al sănătății și prevederilor sociale, al odihnei, precum și pentru alte acțiuni de ordin social-cultural. în acest an, cheltuielile social-culturale se ridică la 23,6 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproape un sfert din totalul bugetului de stat.Reflectînd legătura strînsă dintre progresul economic al țării și ridicarea nivelului de trai al poporului, planul cincinal prevede noi și importante măsuri în domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor

Noua lege a pensiilor asigură o bătrînețe 
fără griji, constituie un mijloc 

important de cointeresare 
a oamenilor muncii

Adoptarea acestor măsuri a devenit posibilă datorită sporirii potențialului economic al țării, care creează noi resurse materiale și financiare pentru ridicarea nivelului de civilizație și cultură al întregului nostru popor, pentru progresul general al societății socialiste.O caracteristică principală a măsurilor dezbătute de plenară cu privire la majorarea pensiilor o constituie ridicarea, în primul rînd, 
a nivelului pensiilor minime și 
creșterea mai accentuată a pensi
ilor mici. Aceasta va însemna că, în mod practic, mai mult de jumătate din numărul total al pensionarilor vor beneficia de pensii majorate cu 20 pînă la peste 40 la sută. In viitor, pensia minimă pentru limita de vîrstă, pentru cei cu vechime completă, va fi de 500 lei, cu 43 la sută mai mare decît în prezent. Toate celelalte pensii al căror nivel depășește 600 lei vor beneficia de o majorare generală de 15 la sută. In felul acesta, pensia medie de asigurări sociale de stat va crește de la 467 lei lunar, cît este în prezent, la circa 600 lei, iar pensia medie de bătrînețe pentru cei care au vechime completă va ajunge la circa 800 lei, față de nivelul mediu actual de 677 lei lunar.O dată cu aceasta se prevede desființarea plafonului maxim de 1 200 lei aplicat pensiilor prin legislația actuală.De asemenea, se vor majora pensiile pentru cei care au devenit invalizi ■ ca urmare a unui accident sau a unei boli — fapt ce 

muncii. Potrivit prevederilor cincinalului, pe baza creșterii venitului național cu 47 la sută față de 1965, salariul real va spori în 1970 cu 25 la sută, iar veniturile țărănimii cu 20—25 la sută.După cum știți, tovarăși, Congresul al IX-lea al partidului, pornind de la însemnătatea pe care o are cointeresarea materială a oamenilor muncii în obținerea de rezultate cît mai bune în întreaga activitate socială, a trasat sarcina îmbunătățirii în continuare a sistemului de salarizare și premiere și a celorlalte forme de stimulare materială a celor ce muncesc. In acest scop, vor trebui studiate măsurile necesare pentru îmbunătățirea întregului sistem de cointeresare materială, în așa fel incit a- cesta să mărească interesul, grija și răspunderea fiecărui om al muncii pentru creșterea producției, ridicarea nivelului ei tehnic, sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficacității în toate domeniile de activitate.în perioada următorilor ani. planul cincinal prevede dezvoltarea în continuare a construcției de locuințe, îmbunătățirea condițiilor de asistență medicală, de ocrotire a mamei și copilului, precum și alte măsuri care se vor reflecta pozitiv în viața fiecărui cetățean al patriei, a fiecărei familii, a întregului nostru popor.în ansamblul măsurilor stabilite de Congresul partidului pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii și cuprinse în planul cincinal, unul din obiectivele de mare însemnătate este majorarea pensiilor. Este, pentru noi toți, un prilej de satisfacție că am putut înscrie pe ordinea de zi a plenarei Comitetului Central dezbaterea unor asemenea măsuri care privesc îmbunătățirea condițiilor de Viață a unui mare număr de cetățeni și familii din patria noastră. Majorarea pensiilor oglindește grija partidului nostru față de cei care, după o activitate îndelungată și rodnică în producție, au tot dreptul să se bucure de condiții bune de viață la bătrînețe, răsplată pe deplin meritată a muncii lor, a contribuției aduse de-a lungul anilor la prosperitatea și înflorirea României.

reflectă grija partidului și statului pentru angajații care își pierd definitiv sau temporar capacitatea de muncă.O dată cu majorarea pensiilor vor fi sporite Indemnizațiile de îngrijire a pensionarilor cu invaliditate de gradul I, precum și ajutoarele sociale acordate persoanelor în vîrstă, care n-au îndeplinit condițiile de vechime în muncă pentru a primi pensie. Propunerile făcute în plenară, în legătură cu problema ajutorului social, vor trebui să fie studiate pînă la definitivarea Legii pensiilor.
(Continuare în pag. a III-a)
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Comunicat privind 
vizita delegației 
Partidului Comunist 
din Finlanda in Re
publica Socialistă 
România
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Publicăm în rezumat cuvîntul participanților la plenara C.C. al 
P.C.R. în legătură cu majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației 
pensiei, precum și în legătură cu informarea asupra activității externe a 
Partidului Comunist Român și a guverriul'ui Republicii Socialiste România.,Măsurile preconizate de conducerea partidului pentru majorarea pensiilor, în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. —a spus tovarășul ION MĂRCUȘ — sînt rezultatul dezvoltării în ritm susținut a economiei noastre socialiste, al creșterii continue a venitului național.Atit majorarea pensiilor, cit și îmbunătățirea sistemului de pensionare, instituirea pensiilor suplimentare prin contribuția salariați- lor constituie elemente de mare însemnătate în ansamblul sistemului de cointeresare materială, vor stimula în și mai mare măsură activitatea. creatoare a oamenilor muncii antrenați în măreața operă de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.Majorările substanțiale ale pensiilor, ajungînd la creșteri de pînă la 40 și chiar 42 la sută, vor fi primite cu multă bucurie și mulțumire în toate familiile pensionarilor și de urmașii acestora. în regiunea Brașov, de exemplu, cunoscută prin carâcterul ei industrial, unde mai bine de o treime din populație sînt salgriați,. numărul pensionarilor azi în drepturi se ridică la aproape 60 000, reprezentând circa 6 la sută din totalul pensionarilor pe țară.Apreciind ca pe deplin întemeiate limitele de vîrstă pentru pensionare propuse, vorbitorul a spus: Necesitatea menținerii în muncă un timp mai îndelungat corespunde întrutotuD realităților din actuala etapă a țării noastre, condițiilor de viață și de muncă superioare de care se bucură salariații. De asemenea, pentru fabricile și uzinele mari din regiunea noastră, pentru institutele de proiectări va fi de o mare importanță posibilitatea de a valorifica în continuare experiența îndelungată a maiștrilor, ■-inginerilor, muncitorilor de înaltă calificare. Vorbitorul și-a exprimat în încheiere convingerea că măsurile preconizate în cadrul plenarei, pentru majorarea, pensiilor, pentru îmbunătățirea legislației pensiilor, vor constitui un puternic stimulent în mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru realizarea an de an a sarcinilor prevăzute în planurile de stat, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră.Din studiul proiectului de lege a pensiilor și a documentelor .care îl însoțesc — a ’ spus tovarășul 

TUDOR IONESCU — se desprinde, ca o concluzie luminoasă și convingătoare, grija partidului nostru pentru om, pentru meritata recom? pensă a muncii, pentru asigurarea unui nivel de trai demn celor ce muncesc, pe toată durata vieții lor.Majorarea ajutorului social, ridicarea cuantumului pensiilor în general, tendința manifestă de îmbunătățire a raportului între pensii și salariul tarifar, stabilirea pensiei de invaliditate pe. baza unui sistem judicios corelat cu principiul de pensionare pentru limita de vîrstă, toate aceste dispoziții ale proiectului de lege, înlănțuite între ele cu adînc spirit de răspundere, constituie o emoționantă dovadă a umanismului profund care stă la baza politicii partidului nostru.Subliniind că majorarea pensiilor în medie cu 26 la sută se realizează în corelare logică cu stadiul de 'dezvoltare al 'economiei noastre naționale, cu - perspectivele certe de pro'gres deschise prin munca poporului nostru, înțelept călăuzită de .partid, vorbitorul s-a oprit asupra unor prevederi ale proiectului de lege și a relevat importanța măsurilor preconizate cu privire la regimul de pensionare a lucrătorilor din învățămînt și din cercetarea științifică, corespunzător rolului lor în societatea noastră și valorosului lor aport la dezvoltarea științei, culturii, tehnicii și economiei naționale.Prin aplicarea dispozițiilor proiectului de lege, perioada de pensionare va fi așteptată de toți oamenii muncii cu seninătate și încredere, ea reprezentând o binemeritată recompensă a eforturilor depuse în decursul anilor de muncă.Dispozițiile referitoare la pensia pentru urmași, ajutorul acordat prin lege copiilor orfani pînă la terminarea studiilor, respectiv pînă la vîrstfi de 25 de ani, vor crea condiții materiale superioare și vor încuraja generațiile ce ne urmează în eforturile lor de a se instrui și pregăti spre a fi cît mai utile țării, vor întări însăși temelia^ societății noastre, care se dezvoltă în aceasiă minunată ambianță de profundă și umană înțelegere a Vieții.Exprimîndu-și acordul deplin cu măsurile preconizate, vorbitorul a subliniat că înalta principialitate pe care se întemeiază acestea va întări și mai mult legăturile dintre partid și întregul nostru popor.Reglementările cu privire la sistemul pensiilor ce sînt supuse dezbaterilor plenarei Comitetului Central — a șpuș tovarășul ION 
COTOȚ — reflectă scopul suprem al politicii partidului nostru — grija pentru om și nevoile sale. Viața ne confirmă și de astă dată că succesele obținute de harnicul și talentatul nostru popor în industrializarea socialistă a țării, în dezvoltarea multilaterală a producției materiale permite aplicarea sistematică a unor măsuri menite să ridice continuu nivelul de trai al oamenilor muncii și al familiilor lor. Putem afirma cu îndreptățită satisfacție că și aceste proiecte pe care le dezbatem fac parte din ansamblul măsurilor pe care partidul nostru „îl întregește. în mod consecvent, în vederea îndeplinirii aspirațiilor pentru care clasa muncitoare a luptat încă de la începuturile organizării ei. Oamenii muncii știu și vor ști să prețuiască 

aceasta prin muncă entuziastă, prin roi fapte închinate înfloririi continue a României socialiste.Subliniind importanța avantajelor ce decurg pentru oamenii muncii prin majorarea tuturor categoriilor de pensii, vorbitorul a evocat totodată unele aspecte din tre-, cut: generația mai vîrstnică, numeroși oameni ai muncii își amintesc cu amărăciune de situația mizeră pe care au avut-o pensionarii, părinții lor, în timpul regimului burghezo-moșieresc. Astfel, în 1933 din 940 000 de cotizanți la Casa Asigurărilor Sociale, numai 9 856,. adică doar 1 la sută, beneficiau de pensie. Muncitorii care reușeau să capete dreptul la pensie nu puteau primi decît o cotă de cel mult 12,5 la sută din salariu. în același tâmp’; funcționarii superiori din aparatul represiv al statului și reprezentanții patronilor din întreprinderi primeau pensii de pînă la sută la sută din salariu. Grăiește de la sine faptul că pensia maximă a unui muncitor miner reprezenta cel mult 3 la sută din pensia unui ofițer de jandarmi.Ocupîndu-se apoi de conținutul noii legi a pensiilor, vorbitorul s-a referit la prevederea . de a se renunța la plafonarea pensiei, ca măsură de mare importanță care va conduce la mai buna corelare a pensiei cu nivelul salariului tarifar și va acționa ca o pîrghie de cointeresare materială pentru continua perfecționare și specializare a cadrelor, pentru creșterea interesului lor în dobîndirea unei înalte calificări profesionale.Consider că prevederea de a se acorda la pensie un spor de diferență de 4 la sută pînă la 10 la sută din pensia stabilită, în funcție de numărul anilor de activitate în aceeași unitate, va contribui la o și mai mare stabilitate a cadrelor, la lichidarea transferurilor nejustificate de la o întreprindere la alta.După cum este cunoscut, în domeniul apărării vieții și sănătății celor ce muncesc s-au alocat fonduri însemnate pentru protecția muncii și îmbunătățirea condițiilor de ordin sanitar profilactic la locurile de muncă. Aceasta a dus la scăderea numărului de cazuri de invaliditate prin accidente de muncă. Prevederile din proiectul noii legi- a pensiilor de a se renunța la plafonarea nivelului pensiei de invaliditate și îmbunătățirea radicală a sistemului de calcul al pensiei în raport cu salariul avut, precum și gruparea mai judicioasă a cauzelor de invaliditate» vor fi de mare sprijin pentru a- ceastă categorie de pensionari, care va primi și ea pensii corelate cu salariul avut, înlăturîndu-se astfel unul din neajunsurile vechii legislații.Instituirea pensiei suplimentare din fondurile realizate prin contribuția personală, a .angajaților, bazată pe principiul mutualității, al ajutorului reciproc — principiu caracteristic clasei noastre muncitoare încă de la începuturile organizării sale — va fi primită cu deplină satisfacție, cu atât mai mult cu cît vine în întâmpinarea cerințelor exprimate de numeroși oameni ai muncii.Vorbitorul a exprimat mulțumirile sindicatelor, care au participat la elaborarea noilor prevederi, pentru sprijinul și îndrumarea permanentă primite din partea conducerii partidului și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Ne. declarăm acor.dul deplin și exprimăm adeziunea sindicatelor la măsurile ce vor fi stabilite de plenară. Sindicatele, cărora le revine sarcina să gospodărească fondurile de asigurări sociale, vor participa efectiv la aplicarea corectă a noii legislații de pensii.Arătând că proiectul de lege prezentat plenarei aduce îmbunătățiri ■ substanțiale sistemului de pensionare și dovedește că partidul se îngrijește nu numai de ridicarea nivelului de viață al oamenilor care muncesc, dar și al acelora care și-au dat contribuția de muncă în societatea noastră, tovarășul 
GHEORGHE VASILICHI s-a oprit asupra unora din caracteristicile proiectului — unificarea sistemului de pensionare, așezarea mai justă a pensiilor în raport cu caracterul muncii prestate, cu vechimea în întreprindere, eliminarea plafonului de 1 200 lei etc. Noua lege va întări sentimentul de încredere în viitor al oamenilor muncii, va spori stimulentul în muncă al celor care lucrează, deschizînd perspectiva u- nei bătfîneți asigurate.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor aspecte legate de problemele aplicării sistemului de pensii în cadrul cooperației meșteșugărești, printre care acelea ale cooperatorilor ce lucrează la domiciliu sau in unele unități de deservire. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la importanța folosirii de către cooperație a meșteșugarilor ce au depășit vîrstă limită de pensionare, dar care sînt încă buni de muncă, au o înaltă calificare, sînt „oameni cu mînă de aur", capabili să facă o muncă de creație și să pregătească noi cadre, tinere. Exprimîndu-și acordul cu proiectul de lege, vorbitorul a făcut propuneri de îmbunătățire a unor paragrafe, subliniind, de asemenea, necesitatea ca, încadrîndu-se în normele generale ale pensionării pe linie de stat, pensionarea lucrătorilor din cooperație să țină seama de condițiile specifice ale acestui domeniu de activitate.Creșterea substanțială a fondului pensiilor și îmbunătățirea condițiilor de pensionare — a spus tovarășul acad. GHEORGHE MIHOC — reprezintă una din cele mai importante măsuri prin care par

tidul vine în ajutorul oamenilor muncii. Nu va exista în toată țara un singur salariat pe care această lege să nu-1 intereseze, deoarece asigurarea bătrîneții, cînd puterea de muncă scade, preocupă firesc pe orice om al muncii.Valoarea socială a proiectului de lege este cu atit mai mare, cu cît el1 vede lumina zilei într-o etapă de intensă angajare a țării noastre în opera de construcție. Proiectul de lege prevede dreptul ■ la pensie începînd de la vîrstă de 62 de ani pentru bărbați și 57 de ani pentru femei. Este o măsură ce corespunde unui interes general și privită în perspectiva viitorului, vine în ajutorul oamenilor activi.Datorită creșterii continue a duratei medii de viață, un salariat care ar fi ieșit la pensie la 60 de ani, mai trăiește 1'4—16 ani. Instalarea la pensie, pe o durată atât de mare, a unei fracțiuni atit de importante din populația țării, reprezintă nu numai o sarcină financiară importantă asupra popu-. lației active, dar și, din punct de vedere psihologic, o situație neplăcută pentru mulți pensionari, știut fiind că ei, mai cu seamă în primii ani, deși sînt încă în putere; de muncă, au sentimentul că au' devenit inutili societății. De aceea, prelungirea vîrstei de pensionare, datorită creșterii vîrstei medii a populației țării, răspunde mai multor necesități și este binevenită. în unele țări, ca de exemplu Danemarca,. vîrstă de pensionare este fixată la 67 de ani, atit pentru bărbați cît și pentru femei.în continuare, referindu-se la profesorii și conferențiarii universitari, vorbitorul a făcut unele propuneri în legătură cu situația categoriei de „profesori consultanți", creată prin Decretul nr. 521 din iunie 1962.Am studiat cu atenție documentele referitoare la majorarea tuturor categoriilor de pensii, îmbunătățirea legislației de pensii și instituirea pensiei suplimentare — a spus tovarășul general-colonel 
ION IONIȚĂ, ministrul forțelor armate — și am ascultat, de asemenea, cu mult interes informările privind activitatea intensă, multilaterală desfășurată de Comitetul Central al partidului nostru pe arena internațională. îmi exprim deplina satisfacție față de conținutul acestor documente.Arătând că datorită eforturilor depuse de întregul popor pentru înfăptuirea neabătută a politicii realiste, clarvăzătoare a partidului, economia națională se dezvoltă e- chilibrat și în ritm susținut, ceea ce chezășuiește ridicarea continuă a nivelului de trai, material și cultural ăl oamenilor muncii; vorbitorul a spus: Grija neabătută a partidului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc o simt din plin, zi de zi, și militarii armatei noastre.Pe această linie se înscriu și noua majorare a pensiilor și îmbunătățirea legislației cu privire la pensii, de care vor beneficia și cadrele, militare, aducînd o creștere simțitoare a nivelului de trai al militariloi’ pensionari.Faptul că pensia unor categorii de militari, pensionați înainte de 1949, se va majora cu peste 35 la sută exprimă aprecierea și recunoștința poporului față de cei care, cu arma în mînă, au luptat cu eroism și abnegație pentru zdrobirea dușmanului cotropitor și eliberarea patriei de sub jugul fascist, pentru înfrîngerea Germaniei hit- leriste.De mare importanță sînt și modificările ce se prevăd a fi aduse sistemului de pensionare din cadrul asigurărilor sociale de stat, care vor sta și la bază pensiei de serviciu a militarilor.Vorbitorul a subliniat că noua lege a pensiilor, prin eliminarea nivelărilor ne justificate, stabilirea pensiei după solda tarifară de încadrare, renunțarea la plafonul maxim, apropierea volumului pensiei de solda avută în serviciu va constitui un element important în stimularea cadrelor militare pentru perfecționarea pregătirii lor militare, pentru îndeplinirea la un înalt nivel calitativ a îndatoririlor ce le revin, va asigura cadrelor militare în rezervă un nivel de trai corespunzător, o existență demnă, ferită de griji.Exprimîndu-mi deplinul acord față de măsurile preconizate privind regimul pensiilor asigur plenara Comitetului Central al partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, toți militarii armatei noastre, răspunzînd grijii permanente pe care partidul le-o poartă, nu vor precupeți nici un efort pentru perfecționarea conti- . nuă a. măiestriei lor militare, pentru ca’ armata hoastră să fie gata în orice clipă să-și îndeplinească misiunea sacră încredințată — a- părarea cuceririlor revoluționare, a libertății și independenței scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.în încheiere, vorbitorul a arătat că militarii Forțelor noastre Armate, ca întregul nostru popor, dau o înaltă apreciere contribuției prețioase a partidului la întărirea u- nității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la afirmarea pe plan mondial a principiilor respectării independenței și suveranității, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc.în referatele și proiectele de acte normative ce fac obiectul dezbaterilor plenarei Comitetului Central — a spus tovarășul AU
GUSTIN ALEXA — se reflectă cu vigoare deosebită grija partidului nostru de a se asigura oamenilor muncii, la bătrînețe, condiții tot mai bune de trai.Majorarea substanțială a pensiilor, precum și schimbările de principiu în sistemul de acordare a acestora prezintă o importanță foarte mare și vor constitui un

factor mobilizator de cea mai mare importanță pentru înfăptuirea cu și mai mare avînt a politicii partidului nostru în toate domeniile de activitate^ :; în continuare, vorbitorul a • făcut propuneri de precizare și îmbunătățire a formulărilor unor articole din proiectul de lege a pensiilor.Am citit cu toții materialul în legătură cu ridicarea pensiilor — a spus în cuvîntul său tovarășul 
CONSTANTIN DONCEA. Nu știu ce se petrece în sufletul altora, dar aș vrea să spun ce se petrece într-al meu. Ceea ce discutăm astăzi aici este o dorință a milioanelor de oameni care trăiesc și a multor milioane de oameni care nu mai sînt. în vechiul regim, oamenii muncii gîndeau așa : de-ar veni o vreme cînd 'să fie plinea asigurată. Da, măcar pîinea. Oamenii flămînzeau și flămînzeau nu numai bătrînii, dar și nepoții. Iar astăzi, noi discutăm această .uriașă ’înfăptuire a poporului nostru sub conducerea partidului, a- plicarea noului regim de pensii.Mă declar întrutotul de acord cu propunerile privitoare la noua :lege a pensiilor. Socotesc că partidul, prin aceasta, a înfăptuit o mare realizare; legea pensiilor exprimă interesele a milioane de oameni din țara noastră. Nu e vorba numai de actualii pensionari și de familiile lor. întregul popor va îmbrățișa cu căldură, cu satisfacție, această măsură, ea va spori și mai mult dragostea și stima cu care partidul este înconjurat de popor.Vorbitorul a arătat că luarea acestor măsuri reprezintă o realitate materială elocventă cu privire la stadiul de dezvoltare a orîndu- irii noastre socialiste, la justețea politicii Partidului Comunist Român.Propunerile privind majorarea pensiilor actuale și, mai ales, cele privind sistemul viitor de pensionare, a spus .tovarășul SIMION 
ȚAIGĂR, depășesc, prin sfera. problemelor cuprinse și prin importanța soluțiilor de principiu preconizate, cadrul unei acțiuni obișnuite de îmbunătățire a unei legislații. Ca urmare a indicațiilor date de Comitetul Executiv al Comitetului Central al partidului, a îndrumărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, care â orientat personal, în mod continuu, elaborarea soluțiilor de principiu, se prezintă spre aprobare nu un text de completare a sistemului actual de pensionare, ci proiectul unei legi cu totul noi, bazate pe principii noi, pe criterii calitativ superioare celor în vigoare.Vorbitorul ă subliniat ca una dintre cele mai importante trăsături caracteristice ale sistemului propus asigurarea unei legături mai strînse dintre pensia primită la încetarea activității și salariul avut în timpul ei. Aceasta constituie un stimulent pentru o activitate cît mai rodnică în anii de serviciu, recompensează mai just eforturile depuse în' acești- ani, contribuția adusă la dezvoltarea social-economică a țării.Procentele acordate la calcularea pensiei asigură o mai largă diferențiere a pensiilor în funcție de calificare, de nivelul salariului tarifar avut.Vorbitorul a subliniat în continuare că la creșterea veniturilor pensionarilor va contribui într-o mare măsură sporul de vechime. El a arătat că, în realitate, vechimea pe care o realizează salariații în producție este mult mai mare decît vechimea minimă. Datele statistice arată că, în medie, vechimea în muncă a actualilor pensionari depășește 37 de ani — și există pensionari cu vechimi de 35—40 de ani, numeroși chiar cu vechimi de peste 40 de ani în muncă.Statul nostru acordă protecției și securității muncii o atenție deosebită ; în fiecare an fonduri însemnate sînt cheltuite în scopul preîntîmpinării pericolului de accidentare și de vătămare a sănătății oamenilor muncii. Numai în ultimii 3 ani — 1963—1965 — s-au cheltuit în acest scop 2 miliarde și jumătate de lei. Aceasta constituie latura esențială a manifestării grijii pentru protejarea celor ce muncesc. Cealaltă latură o constituie asigurarea lor în cazurile în care totuși se produc accidente sau îmbolnăviri urmate de invaliditate. Pe viitor pensia de invaliditate se va calcula ca și pensia pentru limita de vîrstă, în procente directe din salariul tarifar, fără nici un fel de plafoane, ceea ce reprezintă și o soluție mult mai justă.Referindu-se la instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariaților și exprimîndu-și convingerea că această măsură va găsi o largă aprobare în rîndul salariaților, vorbitorul a spus : Calculele demonstrează că pensia suplimentară va fi deosebit de avantajoasă pentru salariați. Tot ce va primi pensionarul va depăși văr- sămintele pe care le-a făcut.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat deplina adeziune față de măsurile preconizate.Referindu-se la activitatea rodnică desfășurată de partid, de întregul nostru popor pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., tovarășul ANTON BREITENHOFER a spus : Participarea entuziastă a poporului român, a tuturor naționalităților conlocuitoare la înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, realizările dobîndite exprimă atașamentul lor profund față de partid, hotă- rîrea de a-și consacra întreaga energie creatoare înfloririi patriei. Pe temelia succeselor obținute în industrie, în agricultură a crescut nivelul de trai al populației de la orașe și sate.Noile măsuri privind îmbunătățirea sistemului de pensionare constituie încă o dovadă a grijii parti

dului pentru cetățenii țării. Legea de față reglementează nu numai situația actuală, ea constituie totodată o reglementare de perspectiva care interesează-;pe > fiecare salariat, chiar dacă este iînări ' . .în continuare, vorbitorul s-a referit la însemnătatea creșterii mai accentuate a pensiilor mici, la a- cordarea de sporuri bănești celor care au lucrat în condiții de muncă deosebite. Aplicarea prevederilor menite să asigure o mai mare stabilitate a muncitorilor în întreprinderi va, contribui nu numai la cointeresarea lor materială, ci și la sporirea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, ridicarea calificării profesionale, evitarea accidentelor de muncă.Măsurile privind îmbunătățirea sistemului de pensionare se încadrează în ansamblul obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. Noul proiect de lege exprimă încă o dată perseverența cu care conducerea partidului transpune în viață hotărîrile Congresului privind continua îmbunătățire a nivelului de trai al întregului popor. Este un act uman, profund patriotic, o realitate care exprimă forța politică și economică a orîn- duirii noastre noi, superioritatea societății noastre socialiste.Exprimîndu-și profunda bucurie și satisfacție față de prevederile proiectului de hotărîre supus dezbaterii plenarei Comitetului Central cu privire la majorarea pensiilor și îmbunătățirea sistemului de pensionare, tovarășul CONSTAN
TIN NISTOR a subliniat că a- cestga se, integrează în contextul măsurilor de îmbunătățire continuă a condițiilor de viață ale celor ce muncesc. Este o realitate de necontestat că, paralel cu creșterea salariilor și a pensiilor, nivelul de trai al oamenilor muncii din țara noastră este determinat și de importantele mijloace puse la dispoziție de partid' și de stat pentru satisfacerea nevoilor social- culturale. Numai în perioada anilor 1960—1965 s-au cheltuit în a- cest scop 108 miliarde lei, adică aproximativ un sfert din bugetul țării.Referindu-se la prevederea de a se stabili ca vîrstă limită de pensionare 62 de ani pentru bărbați și 57 de ani pentru femei, vorbitorul a subliniat că aceasta vine în întâmpinarea voinței a numerpși oameni ai muncii mai vîrstnici. El a citat, ca exemplificare, numeroase cazuri din regiunea Iași, unde oameni ai muncii Care împliniseră 60 de ani nu au vrut să iasă la pensie și au făcut nenumărate cereri în acest, sens organelor de partid regionale și raionale. .în aplicarea măsurilor prevăzute , prin noua reglementare a pensiilor, a spus în continuare vorbitorul, sarcini importante vor reveni sfaturilor populare. Ținînd seama de aceasta, comitetul executiv al sfatului popular regional va lua măsuri corespunzătoare în vederea rezolvării operative a tuturor problemelor ce se ridică în acest domeniu, controlînd mai îndeaproape activitatea oficiilor de prevederi sociale, stabilirea corectă și achitarea la timp a pensiilor.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
VASILE VAIDA, care a spus : Grija pentru om, pentru ridicareacon- tinuă a bunăstării oamenilor muncii, pentru asigurarea unui nivel de viață și de civilizație tot mai ridicat sînt trăsături caracteristice partidului nostru, orînduirii noastre socialiste. .Vorbitorul a insistat apoi asupra ecoului larg stîrnit în rîndurile maselor de țărani de pe întregul cuprins al patriei noastre de indicația Congresului cu privire la rezolvarea problemei pensiei țăranilor cooperatori la bătrînețe sau în caz de incapacitate de muncă. Rezolvarea pentru prima dată în țara noastră a acestei probleme, de o deosebită importanță socială, reprezintă o mare înfăptuire în viața satelor noastre, oglindește grija permanentă a partidului și a statului pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață țărănimii cooperatiste.O dovadă a încrederii cu care au fost primite de masele largi de țărani cooperatori aceste măsuri a constituit-o faptul că, în adunările lor generale, toate cele 4680 de cooperative agricole de producție au hotărît, în unanimitate, aderarea la Casa de Pensii.Desigur, nivelul actual al pensiilor pentru țăranii cooperatori constituie doar un început, în el se reflectă posibilitățile actuale ale cooperativelor agricole. Prin munca lor pentru sporirea producției agricole, prin utilizarea mai eficientă a sprijinului pe care îl a- cordă statul, cooperatorii vor crea premisele necesare pentru ca, treptat, o dată cu creșterea puterii economice a cooperativelor, să sporească și fondurile de pensii.însemnătatea social-economică și amploarea acestor măsuri pot fi a- preciate și mai clar avînd în vedere că începînd din ianuarie 1967 vor începe să primească pensie peste 1 130 000 de țărani — vîrstnici, invalizi, orfani.Exprimînd mulțumirile țărănimii către conducerea partidului, pentru grija ce o poartă rezolvării uneia dintre dorințele de veacuri ale acesteia, vorbitorul a informat plenara asupra situației constituirii fondurilor de pensie și întocmirii dosarelor de pensionare. El a arătat că pînă la data de 30 septembrie 1966 cooperativele au depus. în contul fondului de pensii peste 435 milioane lei. Sînt multe exemple de cooperative care au vărsat contribuția la Casa de Pensii pentru întreg anul. A doua sursă de formare: a fondului .de pensie o va . constitui contribuția personală a membrilor cooperatori. Din suma totală de 752 milioane lei prevăzută a se încasa anul a- cesta s-au realizat pînă-la 30 septembrie, din depunerile cooperati

velor în contul fondului de pensii și din contribuțiile cooperatorilor, circa 500 de milioane de lei. Există deci condițiile ca plata pensiilor să înceapă la 1 ianuarie 1967.în. încheiere, vorbitorul a subliniat că realizarea sistemului unitar de pensionare a țărănimii cooperatiste, noua reglementare privind acordarea pensiilor de asigurări sociale de stat și majorarea acestora constituie o nouă expresie a caracterului realist al hotărîrilor Congresului al IX-lea, a capacității partidului de a conduce poporul român pe calea făuririi unei vieți de tot mai înaltă bunăstare.Majorarea pensiilor de toate categoriile și îmbunătățirea legislației cu privire la pensii — a arătat în cuvîntul său tovarășul ION 
COSMA — constituie încă o dovadă a faptului că între succesele care se obțin în domeniul economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al poporului există o legătură indisolubilă.Majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației cu privire la pensii va prilejui o mare satisfacție și în rîndul populației din orașul București, unde se află circa 17 la sută din numărul pensionarilor pe țară, adică 147 000 de pensionari. Ca urmare a aplicării măsurilor preconizate, pensionarilor de asigurări sociale de stat din Capitală li se vor aloca anual fonduri evaluate la un miliard de lei — cu 200 milioane de lei mai mult decît fondurile prevăzute în bugetul pe anul 1966. Semnificativ este și faptul că, în cadrul acestor alocații, pensia medie lunară pentru cei care au o vechime integrală — reprezentând în orașul București 41 la sută din totalul pensionarilor — va crește de la 672 lei la 847 lei. Acest spor de pensie echivalează cu o creștere anuală a veniturilor de 2 100 lei, ce vor reveni persoanelor din categoria respectivă.în continuarea cuvîntului său, vorbitorul s-a oprit asupra unor probleme privind acordarea de ajutoare sociale persoanelor care nu îndeplinesc condițiile stabilite în legislație. Pentru rezolvarea cu mai multă operativitate a cazurilor care necesită ajutor social, vorbitorul a propus ca o dată cu definitivarea proiectului de lege, prin art. 39, să fie împuternicite comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța ca, în limita unor fonduri alocate din buget anual, să a- corde astfel de ajutoare, analizînd situațiile de la caz la caz.îmi exprim convingerea că traducerea în viață a măsurilor care fac obiectul dezbaterilor plenarei tomitetului Central al partidului se va bucura de o largă apreciere -și va prilejui o mare satisfacție în rîndurile populației țării.Ascultînd cu interes informarea asupra activității externe a partidului și guvernului nostru, țin să-mi exprim pe deplin adeziunea față de modul principial, consecvent și hotărît cu care conducerea partidului nostru, Comitetul Executiv, militează pentru aplicarea principiilor marxism-leninismului în relațiile dintre statele socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru asigurarea păcii în lume.Sistemul de pensionare propus — a spus în cuvîntul său tovarășul 
ȘTEFAN VOICU — reprezintă o mare realizare social-economică. Principiul lui diriguitor — apropierea pensiilor de salariile tarifare, menținerea nivelului de trai cît mai aproape de anii activității în producție — corespunde cursului de dezvoltare a construcției socialiste în țara noastră.Din calculele prezentate în cadrul plenarei rezultă că majorările de pensii propuse corespund stadiului și posibilităților actuale ale economiei naționale.După cum este' cunoscdt, partidul a luat în decursul anilor o serie de măsuri cu caracter social, pe măsura dezvoltării economiei naționale, creșterii venitului național.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele prevederi ale noului proiect de lege.Dezbaterea publică a prevederilor noului proiect de lege în întreprinderi, instituții, organizații de masă și obștești va constitui un prilej de vie manifestare a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, de participare activă la rezolvarea problemelor de larg interes social și cetățenesc.Aceste prevederi vor întări și mai mult încrederea oamenilor muncii în politica partidului, convingerea — pe care și acum o au — că realizarea cu succes a programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului stă la baza ridicării nivelului de trai și de civilizație al poporului.A luat apoi cuvîntul tovarășa 
SUZANA GADEA care, subliniind că măsurile aflate în dezbatere evidențiază încă o dată legătura indisolubilă dintre progresul economic al țării și îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață ale întregului popor, a spus :Pot afirma că, în îmbunătățirile privind legislația de pensii, femeile salariate din țara noastră vor găsi numeroase temeiuri de mulțumire.Aș dori să subliniez semnificația pe care o are majorarea vîrstei de pensionare cu 2 ani a femeilor salariate. Această măsură este pe deplin justificată de ridicarea generală a nivelului de trai, de măsurile de protecție a muncii, de introducerea tehnicii noi și îmbunătățirea condițiilor de muncă, ceea ce determină păstrarea capacității de muncă a salariaților pînă la o vîrstă mai înaintată. Cu toții știm că tot mai mulți salariați, ajungînd la vîrstă pensionării în plină putere de muncă, sînt doritori să-și continue activitatea fiind în continuare folositori ia locurile lor de muncă.O valoare deosebită —. a spus în continuare vorbitoarea — au noi

le măsuri care prevăd ca femeile mame, angajate, care au dat țării cel puțin 4 vlăstare, să beneficieze de o reducere a vîrstei de pensionare cu un an, iar pentru cele care, .au născut și crescut 5 sau mai mulți copii pînă la 10 ani, limita vîrstei de pensionare să fie redusă cu 2 ani.După ce a relevat importanța faptului că noua legislație ‘preconizează ca pensia de urmași să fie acordată copiilor pînă la sfîrși- tul studiilor indiferent de categoria lor, fără a depăși vîrstă de 25 de ani, vorbitoarea a spus : Exprimîndu-mi încă o dată deplina aprobare față de noile măsuri preconizate, asigur totodată Comitetul Central al Partidului Comunist Român că masele de femei din țara noastră vor primi cu vie satisfacție aceste măsuri și le vor răspunde prin muncă și activitate plină de însuflețire pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, al cărui țel suprem îl constituie asigurarea unei vieți tot mai bune pentru toți cei ce muncesc.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
MANEA MĂNESCU care a spus : Plenara Comitetului Central dezbate, în cadrul lucrărilor sale, probleme de o mare însemnătate pentru viața țării și a oamenilor muncii, pentru progresul și dezvoltarea continuă a întregii noastre societăți. în contextul măsurilor adoptate de cel de-al IX-lea Congres al partidului în scopul creșterii continue a nivelului de trai al populației, măsurile pe care le dezba-' tem astăzi în legătură cu noul sistem de pensii vor avea profunde implicații în viața social-economică a poporului român.Abordarea cu curaj și într-o largă perspectivă a unor măsuri de o asemenea importanță politică și socială, soluționarea lor potrivit cerințelor și posibilităților economiei noastre naționale reprezintă o expresie a capacității, maturității și clarviziunii cu care partidul nostru examinează problemele economice și sociale, de care depind viața și activitatea oamenilor muncii, a celor ce participă nemijlocit la dezvoltarea întregii avuții naționale.Elaborat în acest cadru, proiectul noii legi de pensionare înmănunchează un ansamblu de prevederi inspirate din profundul patriotism și umanism ce caracterizează întreaga politică a partidului și statului nostru. El sintetizează grija și prețuirea partidului pentru asigurarea unor condiții de viață civilizate și demne celor care, în cursul muncii, și-au adus contribuția, pe măsura pregătirii și capacității lor, la progresul și înflorirea României socialiste.Vorbitorul a arătat că aceste măsuri vor avea un puternic efect mobilizator pentru sporirea aportului oamenilor muncii la mersul înainte al economiei și culturii noastre.Plenara noastră, a spus în continuare tovarășul Manea Mănescu, alături de majorarea pensiilor și introducerea noii legislații cu privire la pensii, a înscris pe ordinea de zi o problemă care se referă la una din laturile importante ale activității partidului și statului nostru — relațiile externe. Aceasta ne-a dat prilejul .să trecem în revistă intensa și fructuoasa activitate desfășurată de partid și guvern pentru lărgirea continuă a legăturilor de colaborare internațională, participarea activă a țării noastre la rezolvarea problemelor majore ale lumii contemporane.Poziția clară a partidului nostru în complexitatea evenimentelor internaționale, lupta fermă, consecventă, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești, pentru întărirea forțelor progresului și păcii din întreaga lume, pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului american, sprijinul hotărît dat eroicului popor vietnamez au contribuit la creșterea prestigiului partidului și al țării noastre.în continuare vorbitorul a arătat că cu diferite prilejuri a avut satisfacția de a auzi aprecieri calde, pline de respect șl considerație, făcute de personalități de peste hotare la adresa politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, de a constata prestigiul și stima de care se bucură țara noastră peste hotare, autoritatea și simpatia pe care o are pe plan internațional secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne bucură pe toți faptul că Partidul Comunist Român, patria noastră, România socialistă, este astăzi larg cunoscută pe toate meridianele globului, atît pentru succesele obținute în făurirea noii orînduiri. cît și pentru activitatea desfășurată în domeniul relațiilor externe.în continuare vorbitorul a spus : Economia noastră se dezvoltă în ritmurile și proporțiile prevăzute de planul cincinal. Este pentru noi toți un prilej de satisfacție să constatăm că în domeniile hotărîtoare ale planului, ca : producția marfă, productivitatea muncii, prețul de cost și beneficiile, sarcinile au fost realizate și depășite, ceea ce oglindește hotărîrea cu care oamenii muncii din țara noastră au pășit la înfăptuirea obiectivelor cincinalului.Vorbitorul a arătat că sarcinile economice care ne-au rămas de realizat pînă la sfîrșitul anului, și cu deosebire cele privind lucrările de investiții, de producție și de export. precum și pregătirea trecerii în bune condiții la realizarea planului pe anul viitor, solicită o preocupare sporită și eforturi susținute din partea noastră a tuturor, din partea fiecărui colectiv de muncă, a tuturor organelor și organizațiilor de partid. încheind cu rezultate tot mai bune anul în curs,", asigurăm o . bază trainică pentru = înfăptuirea în continuare a tuturor obiectivelor cincinalului.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN ÎNCHEIEREA PLENAREI C. C. Al P. C. R.

(Urmare din pag. I)După aceleași criterii stabilite pentru pensiile din bugetul asigurărilor sociale de stat se vor majora și pensiile cadrelor militare, ale pensionarilor din cooperația meșteșugărească și ale altor categorii de. pensionari. Cooperația meșteșugărească și alte asociații care au case de pensii proprii, trebuie să se încadreze în criteriile legale, asigurînd membrilor lor un nivel de pensionare corespunzător celui stabilit în Legea pentru categoriile respective- în felul acesta vom asigura ca și aceste categorii de pensionari să beneficieze de drepturile stabilite de societate foștilor salariați ai statului.Nivelul actual de dezvoltare a economiei naționale, ritmurile susținute de creșterea producției materiale și a venitului național permit majorarea pensiilor de 
toate categoriile, în medie cu 26 la 
sută, pentru pensionarii existenți 
la 31 decembrie 1966. în acest scop, statul va aloca anual fonduri suplimentare în valoare de 1 miliard 365 de milioane de lei.Actualele măsuri de majorare a pensiilor, a indemnizațiilor și ajutoarelor sociale — împreună cu cele luate în cursul acestui an privind introducerea sistemului de pensii pentru țărănimea cooperatistă — asigură îndeplinirea unei sarcini importante trasate de Congresul al IX-lea al partidului, aceea de a îmbunătăți pensiile tuturor categoriilor de pensionari. Ele se încadrează în ansamblul preocupărilor partidului si statului de a crea, pe măsura dezvoltării avuției naționale, condiții de viață tot mai bune tuturor cetățenilor patriei, întregului nostru popor.

Tovarăși,Tinînd seama de rolul pensiei în asigurarea condițiilor de viată ale unei mari categorii de cetățeni. în stimularea si cointeresarea materială a oamenilor muncii, o dată cu propunerile pentru majorarea pensiilor, au fost prezentate plenarei noastre măsuri de mare însemnătate privind introducerea 
unui nou sistem de pensionare. După cum cunoașteți, legislația de pensionare actuală nu corespunde necesității de a asigura oamenilor muncii la bătrînețe condiții materiale de trai, pe măsura cantității și calității muncii depuse în perioada de activitate. De aceea, a fost necesară elaborarea unui nou sistem de reglementare a pensiilor, care să înlăture aceste neajunsuri și să asigure tuturor oamenilor muncii pensii după criterii care să corespundă principiilor generale ce stau la baza retribuirii muncii în orînduirea noastră socialistă.Potrivit noii legislații de acordare a pensiilor, oamenilor muncii li se va asigura perspectiva obținerii la vîrsta pensionării a unor venituri care să reflecte mai bine aportul pe care l-au adus în anii de activitate la dezvoltarea economică și social-culturală a țării. In acest fel. pensia va deveni un mijloc important de stimulare a tuturor salariaților de a-și perfecționa în permanentă pregătirea profesională. de a avea o continuitate cit mai mare în aceeași întreprindere sau instituție, de a-și pune tot mai larg în valoare cunoștințele și experiența acumulată în scopul înfloririi continue a patriei.Exprimînd grija societății noastre față de cei care și-au dedicat întreaga lor viață dezvoltării economiei și culturii patriei socialiste, noua legislație va asigura pensionarilor venituri personale sporite, reprezentînd 60 pînă la 100 la sută din salariul tarifar.Pentru a răsplăti corespunzător și a atrage cadrele necesare în sectoarele cele mai grele și hotărî toare ale producției materiale, se prevede ca raportul între pensie și salariul tarifar să fie stabilit diferențiat, în funcție de condițiile de muncă. Astfel, pensia va reprezenta 70 la sută pînă la 100 la sută din salariul tarifar pentru angajații care lucrează la locuri de muncă cu condiții foarte grele și foarte vătămătoare; 65 la sută pînă la 95 la sută pentru cei cu condiții grele și vătămătoare de muncă și 60 la sută pînă la 90 la sută pentru celelalte categorii de muncă.La aceasta se vor adăuga însemnate sporuri pentru vechime, pentru continuitate în aceeași întreprindere și alte avamaje suplimentare care vor mări substanțial cuantumul total al pensiei. Din calcule reiese că unele persoane vor putea primi pensii, împreună cu pensia suplimentară, chiar mai mari decit salariul tarifar primit în prezent. în acest fel, fiecare om al muncii, care în anii activității și-a făcut pe deplin datoria, va ști că la capătul acestor ani are tot ce-i trebuie pentru a-și trăi bătrî- nețea în tihnă, că pentru ceea ce a realizat în viață, societatea îi l asigură mijloacele materiale de 

trai corespunzătoare, îl înconjoară cu grijă și respect.Prevederile proiectului noii legislații de a se acorda sporuri de pensie angajaților cu o vechime îndelungată în aceeași unitate va contribui la o stabilitate mai mare a cadrelor pe locul de muncă, la evitarea fluctuației. Faptul că sa- lariații vor fi stimulați și pe această cale să lucreze în permanență în aceeași întreprindere se va reflecta în mod pozitiv asupra rezultatelor muncii, asupra contribuției lor la realizările colectivului din care fac parte, la pregătirea noilor cadre, la buna desfășurare a întregii activități din întreprinderi și instituții.După cum ați văzut, tovarăși, în proiectul de lege se stabilește că pensia va fi proporțională cu salariul, renunțîndu-se la sistemul actual de plafonare a pensiilor, care nedreptățește pe cei ce vreme îndelungată au desfășurat o activitate de înaltă calificare pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Se va asigura o corelare mai justă între nivelul salariilor și al pensiilor, în funcție de contribuția adusă la dezvoltarea producției materiale, a învă- țămîntului, științei și culturii.Fondul total al pensiilor de stat se va constitui în întregime fără nici o reținere din salariile oamenilor muncii așa cum a fost, de altfel, și pînă acum.Realitățile de astăzi din viața țării, a poporului, cerințele actualei etape de dezvoltare a economiei naționale, necesitatea menținerii în muncă un timp mai îndelungat a cadrelor calificate și cu o îndelungată și valoroasă experiență cer și în același timp asigură în mod obiectiv posibilitatea ca vîrsta pentru acordarea pensiei să fie majorată cu 2 ani. astfel îneît limita de vîrstă pentru , pensionarea celor care au lucrat în condiții de muncă obișnuite să fie 62 de ani la bărbați și 57 ani ta femei. Această măsură a devenit pe deplin realizabilă. ca urmare a îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă prin introducerea tehnicii noi. a măsurilor de protecție și securitate a muncii, de ocrotire a sănătății populației, a creșterii duratei medii de viață.Pentru angajații care lucrează în locuri de muncă cu condiții deosebite. limitele de vîrstă se vor reduce proportional cu anii lucrați în astfel de condiții.în același timp, angajații care la împlinirea acestor vîrste de pensionare își vor păstra capacitatea de muncă, iar unitățile vor avea nevoie de serviciile lor. pot fi menținuți în activitate atîta timp cît vor îndeplini în bune condiții sarcinile care le revin.Profesorii și conferențiarii din în- vățămîntul superior și lucrătorii cu funcții asimilate din institutele de

înaltele țeluri umaniste ale orînduirii 

noastre socialiste

Este știut că țelurile pe care și le propune socialismul au un conținut profund uman, asigură omului posibilitatea de a-și dezvolta multilateral personalitatea, de a participa activ în toată plenitudinea forțelor și capacităților sale la progresul general al noii orînduiri și de a beneficia, pe măsura a- portului său. de o retribuție care să-i creeze condiții de viață demne și civilizatePartidul Comunist Român, al cărui obiectiv fundamental este înfăptuirea în practică a acestor principii ale socialismului, pune în centrul activității sale grija față de familie, față de om, îmbunătățirea _contînuă, pe toate planurile, a vieții creatorilor de bunuri materiale și spirituale ale societății noastre. Numeroasele măsuri luate în ultima vreme de partidul nostru sînt menite să asigure cetățenilor condiții de trai cît mai bune în decursul întregii vieți, din primii ani și pînă la adinei bătrînețe. Astfel, după cum vă este cunoscut, au fost elaborate măsuri menite să contribuie la creșterea natalității, la întărirea familiei, la ridicarea rolului și răspunderii ei în viața societății noastre socialiste.Statul socialist stimulează pe cale economică, socială și juridică întemeierea și întărirea familiei, acordă sprijin familiilor cu multi copii, îmbunătățește ocrotirea mamei și a copilului, creînd condiții tot mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea tinerei generații. în acest 

cercetări științifice vor putea fi pensionați de instituție la împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile ; la cererea lor aceștia pot fi însă pensionați. în condițiile generale, după împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile.Principiile pe care este fundamentat noul sistem de pensii din țara noastră, sporurile însemnate pe care el le asigură vor avea o influență pozitivă nu numai asupra condițiilor de viață .ale pensionarilor, ci și asupra bugetelor familiilor din care fac parte. Creșterea veniturilor pensionarilor va duce la degrevarea bugetelor acelor familii care în condițiile existente pînă în prezent trebuiau să completeze o parte din cheltuielile de întreținere a pensionarilor, îndeosebi a celor cu pensii mici. Aceasta înseamnă că avantajele noului sistem de pensii se vor răsfrînge practic asupra marii majorități a familiilor din țara noastră.
Tovarăși,Proiectul noii legi prevede ca pe lîngă introducerea noului sistem de acordare a pensiilor din fondurile de asigurări sociale de stat, 

să se instituie o pensie suplimen
tară. acordată din fondurile reali
zate prin contribuția salariaților.Acordarea pensiei suplimentare se bazează pe principiul unei depline mutualități între salariați, fiecare contribuind la constituirea fondului de pensii în timpul activității și beneficiind de pensia suplimentară o dată cu pensionarea sa.Pentru asigurarea fondurilor necesare se prevede ca salariați! să participe cu o cotă de 2 la sută din salariul tarifar lunar. în acest fel, fiecare angajat va contribui la constituirea fondului pentru pensia suplimentară cu o sumă proporțională cu salariu) tarifar pe care îl are, urmînd să primească o pensie suplimentară care în funcție de numărul anilor cotizați, se va putea ridica pînă la 14 la sută din salariul tarifar.Prin noul sistem de pensionare se vor asigura astfel pensionarilor condiții de trai mai bune, o bătrî- nețe liniștită și demnă, bucurîn- du-se din plin de dreptul la asigurare materială în caz de bătrî- nețe sau în cazul pierderii capacității de muncă, drept înscris la loc de cinste în Constituția României socialiste. întregul ansamblu de măsuri pe care îl cuprinde noul sistem de pensionare supus dezbaterii șl aprobării plenarei noastre corespunde mai bine principiului socialist al cointeresării materiale, mobilizează oamenii muncii în sporirea aportului lor în producție și în celelalte sectoare ale vieții economice și social-culturale.

scop, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei de creșe și cămine de zi, atît în mediul urban cît și la sate, plata unor indemnizații de naștere, extinderea dreptului de asistentă medicală gratuită, precum și alte măsuri pentru realizarea cărora statul va cheltui în următorii patru ani peste 700 milioane de lei.Sprijinirea si consolidarea familiei, îmbunătățirea ocrotirii mamei și a copilului, majorarea pensiilor și introducerea noului sistem de pensionare se înscriu pe linia preocupărilor pentru înflorirea multilaterală a societății noastre, pentru îmbogățirea vieții materiale și spirituale a întregului nostru popor — trăsătură esențială a politicii Partidului Comunist Român, a statului socialist.Trebuie să avem permanent în atenție faptul că numai în condițiile asigurării unei dezvoltări susținute a întregii economii, a sectoarelor hotărîtoare' pentru mersul înainte al societății noastre, al realizării tuturor obiectivelor stabilite de cel de-al IX-lea Congres al partidului, vom putea crea resursele materiale și financiare necesare înfăptuirii măsurilor ce ni le-am propus, creșterii continue a bunăstării tuturor cetățenilor.Ridicarea nivelului de civilizație și cultură al întregului nostru popor este indisolubil legată de creșterea producției materiale, a productivității muncii sociale, a eficienței economice în toate domeniile de activitate, de sporirea acu

mulărilor necesare dezvoltării forțelor de producție ale țării.Ne exprimăm convingerea că a- ceste măsuri vor constitui un nou și puternic stimulent pentru toți oamenii muncii de a desfășura o activitate cit mai rodnică în pro-
0 politică externă activă în sprijinul 

aspirațiilor înaintate 

ale omenirii contemporane

La ordinea de zi am avut și unele probleme ale activității internaționale a partidului și statului nostru.Ați studiat materialele privitoare la activitatea politică externă desfășurată de partidul și guvernul țării noastre în ultima vreme. Acțiunile întreprinse oglindesc eforturile pe care le depunem pentru a spori contribuția noastră la întărirea continuă a forțelor socialismului și păcii din întreaga lume, la dezvoltarea mișcării anti- imperialiste, a luptei pentru democrație și progres social.Partidul nostru consideră că își îndeplinește datoria sa internațio- nalistă față de cauza socialismului și păcii, asigurînd dezvoltarea continuă a societății noastre socialiste, întărind economia și cultura patriei, ridicînd nivelul de viață al poporului și, în același timp, desfășurînd o intensă activitate internațională în sprijinul aspirațiilor înaintate ale omenirii contemporane, al tendințelor progresiste ale epocii noastre.Așa după cum este cunoscut, la baza politicii noastre externe stă prietenia și alianța cu toate țările socialiste, preocuparea pentru dezvoltarea continuă a forței și coeziunii sistemului mondial socialist, întărirea colaborării frățești cu toate popoarele care construiesc noua orînduire socială.Relațiile țării noastre cu țările socialiste se dezvoltă continuu,’ pe măsura înfloririi economiei și culturii țărilor noastre, în interesul fiecăruia dintre popoarele noastre și, în același timp, al sistemului socialist mondial, al cauzei socialismului în întreaga lume.Importanța promovării unor asemenea relații între țările socialiste constă, de asemenea, în faptul că ele exercită o puternică înrîurire asupra întregii vieți internaționale, asupra luptei popoarelor pentru cucerirea libertății și independenței naționale, pentru consolidarea suveranității de stat. Apărute pentru prima oară în istorie, aceste relații se dezvoltă și se perfecționează neîncetat, depășind dificultățile inerente unui domeniu atît de complex și multilateral.O caracteristică importantă a politicii internaționale a țării noastre o constituie, de asemenea, lărgirea și consolidarea continuă a relațiilor de zcolaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Noi considerăm că dezvoltarea unor asemenea relații corespunde unor cerințe imperioase ale vieții contemporane, constituie un mijloc însemnat de cunoaștere și apropiere între popoare, de destindere internațională, de îndepărtare a pericolului unui nou război, reprezentînd în același timp un factor important al progresului material și spiritual al popoarelor.Condiția hotărîtoare pentru promovarea largă a relațiilor de colaborare între state este respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător voinței și aspirațiilor sale vitale, a principiilor independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne.Cercuri tot mai largi ale opiniei publice internaționale consideră că aplicarea acestor principii reprezintă unul din comandamentele fundamentale ale vieții contemporane, singura bază rațională acceptabilă pentru soluționarea nenumăratelor probleme pe care le ridică raporturile dintre state și popoare, pentru salvgardarea păcii și securității în lume.Telul păcii și al colaborării între popoare cîștigă tot mai mult teren pe arena mondială. Astăzi, sub drapelul cauzei păcii și progresului social se ridică forțe sociale uriașe pe toate continentele; aceste forțe își impun tot mai mult 

ducție și în celelalte domenii ale vieții sociale, de a-și spori continuu contribuția la înfăptuirea politicii partidului nostru, la înflorirea națiunii socialiste, la ridicarea patriei pe noi culmi ale civilizației și progresului.

voința asupra mersului evenimentelor. exercită o influență tot mai puternică asupra evoluției vieții politice internaționale.Dar. așa după cum este știut, ideile păcii și progresului au nu numai partizani, ci și adversari. Viața arată că imperialismul internațional. și în primul rînd imperialismul american, se opune cu înverșunare proceselor progresiste care au loc în epoca noastră. încearcă să frîneze evoluția societății spre idealurile și aspirațiile de libertate și dreptate socială ale tuturor popoarelor, face totul Pentru a înăbuși lupta forțelor democratice de pretutindeni. Cercurile imperialiste americane și forțele care le sprijină au comis în ultima vreme un șir de acte agresive, de atentate la libertatea și independenta unui șir de popoare, de amestecuri brutale în treburile interne ale altor țări. încâlcind în mod flagrant normele dreptului internațional, sfidînd opinia publică.Toate acestea demonstrează că atîta timp cît există imperialismul, continuă să se mențină în lurrie s> pericolul izbucnirii unui nou război mondial, continuă să planeze grave amenințări asupra păcii popoarelor.Aceasta impune tuturor forțelor care militează pentru pace și progres să-și mențină trează vigilenta si combativitatea, să-și întărească puterea de luptă, să fie oricînd gata de a da o puternică ripostă agresorilor imperialiști.Actul cel mai condamnabil săvîr- șit de imperialismul american — expresie elocventă a caracterului profund reacționar al politicii S.U.A. — îl constituie agresiunea în Vietnam. Puternica reacție negativă, de protest și desolidarizare pe care acest act a stîrnit-o în cercurile cele mai largi ale opiniei publice mondiale reliefează cît de grea este răspunderea pe care S.U.A. și-au asumat-o în fața istoriei, în fața judecății omenirii.-Dreptatea cauzei poporului vietnamez este evidentă pentru orice om de bună credință, ea se bucură de simpatia și sprijinul tuturor popoarelor. înaltul moral și hotărîrea cu care poporul vietnamez duce lupta sa eroică împotriva agresorilor imperialiști demonstrează că setea de libertate și neatîrnare a unui popor nu poate fi înfrîntă pe calea armelor, voința sa de a-și afirma nestînjenit ființa națională nu poate fi înăbușită.Partidul și guvernul nostru, întregul popor și-au manifestat deplina solidaritate frățească cu lupta poporului vietnamez din prima zi a agresiunii americane.Tara noastră a sprijinit și spri-

După cum cunoașteți, în acest an au avut loc întîlniri și schimburi de delegații între partidul nostru și numeroase partide comuniste din țări socialiste; de asemenea, țara noastră a fost vizitată de delegații de partid din țări capitaliste, cu care am avut discuții și schimburi de păreri privind unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, dezvoltarea relațiilor dintre partidele noastre. La rîndul său, partidul nostru 

jină poporul vietnamez pe plan politic, material și moral și este hotărîtă să acorde acest sprijin pînă la victoria deplină împotriva agresorilor americani. Ne bucură faptul că tovarășii vietnamezi a- preciază ajutorul acordat de poporul român, de celelalte țări socialiste. subliniind importanța lui în lupta grea pe care o duc împotriva agresorilor. Noi considerăm că este necesar să se intensifice eforturile politice și diplomatice, acțiunile de mobilizare, a întregii opinii publice mondiale pentru a cere încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam.în ultima vreme opinia publică asistă la încercarea repetată a imperialismului american de a înșela omenirea cu așa-zise propuneri de pace. Acestea nu pot fi considerate expresie a sincerității S.U.A.. a dorinței lor dea pune capăt războiului în Vietnam atîta timp cît imperialismul american continuă să intensifice agresiunea în Vietnamul de sud și bombardarea Republicii Democrate Vietnam.Omenirea așteaptă ca S.U.A. să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele împotriva R. D. Vietnam ; să înceteze actele de război în Vietnam, să-și retragă trupele, să recunoască Frontul de Eliberare Națională, reprezentantul autentic al Vietnamului de sud. să lase poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele vieții sale interne, fără ’ nici un amestec din afară. Pentru soluționarea problemei vietnameze este absolut necesar să se respecte prevederile a- cordului de la Geneva.Noi sîntem convinși că lupta forțelor iubitoare de pace și libertate din întreaga lume va determina încetarea agresiunii imperialiste împotriva poporului vietnamez.Una din problemele importante de care depinde destinderea vieții internaționale o constituie reglementarea relațiilor dintre statele europene, înlăturarea surselor de încordare de pe continentul nostru. Tara noastră desfășoară o activitate susținută pentru promovarea principiilor cuprinse în Declarația cu privire la întărirea securității europene adoptată de țările socialiste participante la Consfătuirea de la București. După cum știți, în ultima vreme, delegații guvernamentale ale țării noastre, în frunte cu tovarășul Ion Gheor- ghe Maurer, au vizitat o serie de țări din Europa și alte părți ale lumii. Aceste vizite au dus la dezvoltarea relațiilor de colaborare economice, politice și tehnice-ști- ințifice dintre România și țările respective, contribuind prin aceasta la îmbunătățirea atmosferei politice de pe continentul nostru, la cauza păcii și securității în lume.Tara noastră militează, de asemenea, consecvent pentru traducerea în viață a principiilor înscrise în rezoluția pe care a inițiat-o la Organizația Națiunilor Unite și care a fost aprobată de adunarea generală cu privire la îmbunătățirea raporturilor de bună vecinătate între statele europene. Noi considerăm că orice nou progres în îmbunătățirea climatului politic din Europa, în instaurarea unor relații normale de colaborare între popoare, vine în sprijinul luptei generale a forțelor antiim- perialiste, democratice și progresiste din întreaga lume, facilitează lupta popoarelor de pe toate continentele împotriva imperialismului, pentru preîntîmpinarea unui nou război.

a trimis o serie de delegații peste hotare, care au purtat discuții cu reprezentanții unor partide frățești.Considerăm de asemenea ca pozitive întîlnirîle pe care le-am avut cu reprezentanții unor partide socialiste. precum și ai unor partide și mișcări din țări recent eliberate sau care duc lupta pentru eliberare națională.Schimburile de vizite, întîlnirîle și discuțiile inițiate de partidul și guvernul nostru cu reprezentanți 

ai țărilor socialiste, ai partidelor comuniste și muncitorești și ai altor grupări politice ale clasei muncitoare, precum și cu reprezentanți ai altor țări și partide, contribuie la dezvoltarea cunoașterii reciproce, Ia clarificarea unor probleme vitale ale vieții politice și sociale din epoca noastră, la dezvoltarea unității forțelor antiiiwe- rialiste din întreaga lume.După cum știți, tovarăși, în ultimul timp, în mișcarea comunistă internațională s-au întețit atacurile unor partide împotriva altora, s-au agravat divergențele și pericolul adîncirii sciziunii. Acest fapt ne provoacă nouă, ca și altor partide, o profundă îngrijorare. Cauzele care au dus la situația de astăzi din mișcarea muncitorească sînt complexe și nu este timpul astăzi să discutăm asupra lor. Desigur sînt multe deosebiri în aprecierea fenomenelor epocii contemporane, dar. după părerea noastră, esențial este faptul că nu s-a renunțat încă la vechile practici de a impune puncte de vedere din afară, de a face ingerințe în treburile interne ale altor partide. Aceasta face ca în locul unei analize principiale, a unei abordări liniștite a deosebirilor de păreri asupra problemelor dezvoltării contemporane să se ajungă la insinuări, la exercitarea de presiuni și la acuzații de tot felul, la reeditarea tendințelor cunoscute de condamnare a unora de către alții. Interesele cele mai profunde ale clasei muncitoare internaționale cer să se renunțe cu desăvîrșire la asemenea practici, să se meargă pe linia găsirii căilor de unitate, să se aplice în relațiile dintre toate țările și partidele frățești normele bazate pe respectarea principiilor independenței, ale egalității în drepturi și respectului reciproc, al neamestecului în treburile interne, ale internaționalismului socialist. Ceea ce unește partidele comuniste, țările socialiste este, după părerea noastră, fundamental și primează asupra divergențelor și deosebirilor de păreri, asupra ceea ce desparte în prezent mișcarea muncitorească. Orice pas îndreptat spre întărirea unității dintre țările socialiste, dintre partidele frățești, este bine venit.De aceea, noi considerăm că. în condițiile actuale, îndatorirea supremă a partidului nostru, ca și a tuturor partidelor comuniste frățești, este aceea de a-și a- duce contribuția la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste ; partidul nostru va milita neabătut pentru îndeplinirea acestei îndatoriri.întreaga activitate internațională pe care o desfășoară partidul și guvernul nostru urmează liniile directoare stabilite de Congresul al IX-lea, are drept scop îndeplinirea sarcinilor internaționaliste care revin poporului român în lupta pentru salvgardarea intereselor vitale ale popoarelor. Republica Socialistă România nu precupețește și nu va precupeți nici un efort pentru a-și face cu cinste datoria de factor activ în marele front mondial antiimperialist. în lupta omenirii progresiste pentru victoria cauzei socialismului și păcii.
Tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a dezbătut probleme de mare însemnătate politică și socială și a stabilit măsuri care, fără îndoială. vor fi primite cu bucurie și satisfacție de toți oamenii muncii din țara noastră. Hotărîrea privitoare la pensii adoptată de plenară arată încă o dată că Directivele Congresului al IX-lea se înfăptuiesc atît în domeniul dezvoltării bazei tehnice-materiale a socialismului, cît și în domeniul ridicării nivelului de viață al poporului, înfloririi multilaterale a societății, îmbinarea strînsă a acestor două direcții de dezvoltare este caracteristica principală a programului desăvîrșirii construcției socialiste; pe măsura creșterii puterii economice a patriei, se asigură condiții pentru ca oamenii muncii să sa bucure tot mai din plin de avantajele civilizației socialiste.Comitetul Central al partidului își exprimă convingerea că toți oamenii muncii își voi1 consacra și în viitor forțele pentru a obține noi succese în realizarea prevederilor luminosului program de propășire a patriei, de care este strîns legată bunăstarea fiecărui cetățean, a întregului nostru popor.Sîntem convinși că întregul popor sprijină unanim politica internă și externă a partidului nostru care corespunde intereselor sale vitale, cauzei socialismului și păcii.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rîncluri cu aplauze puterni
ce, entuziaste. <



PAGINA 4 SClNTEIA
Bsssmaas®

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea 
legislației pensiilor și instituirea pensiei suplimentare

in contribuția salariatilor Acolo unde „Puii" hidrocentralei

(Urmare din pag. X)a) pensia integrală pentru limită de vîrstă cu îndeplinirea condițiilor
de vechime se va stabili în procente din salariul tarifar, asigurîndu-se un raport mai bun între pensie și salariu, după cum urmează :

In acest fel, angajații care lucrează în locuri de muncă cu condiții deosebite vor avea — la același număr de ani efectiv lucrați — vechimi mai mari decît cei care lucrează în locuri de muncă cu condiții obișnuite și, în consecință, vor beneficia de o pensie mai mare.7. Sistemul de calcul al pensiei

de Invaliditate va fi îmbunătățit. Nivelul pensiei de invaliditate va fi stabilit, ca și cel al pensiei pentru limită de vîrstă, în raport procentual fată de salariul tarifar întreg, după cum urmează :a) pensia de invaliditate din accident de muncă sau boală profesională gradul I va fi:

de pe Argeș

Salariul 
tarifar

Pentru condiții 
grele sau vătă

mătoare 
(grupa II)

Pentru celelalte 
condiții de muncă 

(grupa III)

Pentru condiții 
de muncă foarte 
vătămătoare sau 

foarte grele 
(grupa I)

Pensia 
tn pro Pensie

Pensia 
în pro Pensie

Pensia 
în pro Pensie

cente din minimă cente din minimă cente din minimă
salariul (lei) salariul (lei) salariul (lei)
tarifar tarifar tarifarpînă la 800 100 — 95 — 90 —de la 801-- 900 95 800 90 760 85 720901--1.200 90 855 85 810 80 765» 1.201--1.600 85 1.080 80 1.020 75 960>» 1.601--2.000 80 1.360 75 1.280 70 1.200J, 2.001--2.800 75 1.600 70 1.500 65 1.400peste 2.800 70 2.100 65 1.960 60 1.820

Această scară procentuală este mai ridicată cu 10—15 la sută decît cea actuală la marea majoritate a nivelelor salariilor tarifare. Astfel, pensia pentru condiții de muncă obișnuite (grupa a IlI-a), va reprezenta 90 la sută din salariile tarifare de pînă la 800 lei lunar, la vechimea minimă cerută de lege față de situația actuală, cînd acest procent se aplică la salariile de pînă la 500 lei lunar — și 60 la sută din salariile de peste 2 800 lei, în timp ce în prezent a- cest procent se aplică la salariile de peste 1 200 lei.b) pentru fiecare an lucrat în plus peste vechimea minimă — 25 ani bărbații și 20 ani femeile — necesară obținerii pensiei integrale pentru limită de vîrstă, se va a- corda un procent suplimentar de 1 la sută aplicat la salariul tarifar. Pensia, astfel calculată, nu va putea depăși salariul tarifar.c) baza de calcul a pensiei o va constitui media salariilor tarifare pe 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de activitate, luați la alegerea angajatului. Salariile ce se vor lua în considerare la stabilirea salariului mediu tarifar pe perioada de 5 ani vor fi actualizate, potrivit funcțiilor avute în perioada respectivă, la nivelul în vigoare la data pensionării. în a- cest fel, pensia va reflecta mai bine activitatea din ultimii ani de muncă ai salariatului și va corespunde nivelului salariilor din momentul pensionării.2. începînd cu data de 1 ianuarie 1967 se desființează plafonul maxim de 1 200 lei al pensiei.Nivelul pensiilor ce se vor acorda în viitor va fi cel rezultat din calcuj, în raport de salariul tarifar și de vechimea în muncă, fără nici o plafonare. Aceasta va lichida situația care a condus la nivelarea pensiilor muncitorilor de înaltă calificare, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor cu funcții de conducere în economie, cadrelor didactice din învățămîntul superior, cercetătorilor etc., și va asigura o corelație proporțională între pensii și salarii.3. Ținînd seama de influența pozitivă a continuității în muncă a salariaților asupra rezultatelor activității întreprinderilor și- instituțiilor noastre se va acorda un spor de pensie celor cu vechime îndelungată în aceeași unitate. Astfel, la pensia cuvenită se va a- dăuga un spor de 4 la sută pentru cei cu o continuitate în muncă de 10—15 ani, de 7 la sută pentru cei cu 15—20 de ani și de 10 la sută pentru cei cu o continuitate în muncă de peste 20 de ani.în cazurile schimbării locului de muncă și întreruperilor din motive care nu depind de salariați, ca transferări în interes de serviciu, satisfacerea obligațiilor militare, îndeplinirea unei , funcții eligibile etc., continuitatea în muncă se va considera neîntreruptă.îmbunătățirea scării procentuale de calcul a pensiilor, desființarea plafonului maxim, acordarea sporului pentru vechime și a sporului pentru activitate neîntreruptă fac ca oamenii muncii ajunși la vîrstă pensionării să beneficieze de pensii care ating nivelul salariului tarifar sau apropiat acestuia.4. în viitor, criteriul de încadrare în grupa de muncă a angajați- lor va fi cel al condițiilor de la locul de muncă și nu cel al profesiei cum este în prezent.După gradul de influență al

condițiilor de muncă asupra organismului și asupra capacității de muncă, acestea se împart în trei grupe :— grupa I, în care se încadrează locurile de muncă cu condiții foarte grele sau foarte vătămătoare ;— grupa a II-a, în care se încadrează locurile de muncă cu condiții grele sau vătămătoare ;— grupa a III-a, în care se încadrează celelalte locuri de muncă.5. Ca urmare a îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă, datorită introducerii tehnicii noi, a măsurilor privind protecția și tehnica securității muncii, de ocrotire a sănătății populației, a crescut durata medie a vieții, s-a creat posibilitatea menținerii capacității fizice și intelectuale a oamenilor muncii pînă la vîrste mai înaintate.Toate acestea, precum și cerințele mereu crescînde ale economiei naționale de cadre calificate cu o bogată și valoroasă experiență, determină necesitatea menținerii in muncă a acestora o perioadă de timp mai îndelungată. în aceste condiții devine posibil și necesar ca vîrstă pentru acordarea pensiei să fie majorată cu 2 ani, astfel încît limita de vîrstă pentru pensionarea celor care au lucrat în condiții de muncă obișnuite să fie 62 ani la bărbați și 57 ani la femei.a) Pentru angajații care lucrează în condiții de muncă deosebite, limitele de vîrstă se vor reduce cu cîte un an : pentru doi ani lucrați în grupa I de muncă și pentru 4 ani lucrați în grupa a II-a. îri felul acesta, pentru 20 de ani lucrați e- fectiv în condiții deosebite, vîrste- le de pensionare pe grupe de muncă vor fi: 52 ani la grupa I de muncă, 57 ani la bărbați și 52 ani la femei la grupa a II-a.Angajații care la împlinirea ' a- cestor vîrste de pensionare își vor păstra capacitatea de muncă, iar unitățile vor avea nevoie de serviciile lor, pot fi menținuți în activitate. atîta timp cit vor îndeplini, în bune condiții, sarcinile care le revin.b) Profesorii și conferențiarii din învățămîntul superior și lucrătorii cu funcții asimilate din institutele de cercetări științifice vor putea fi pensionați de instituție la împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, iar la cerere la 62 ani bărbații și 57 ani femeile.c) Femeile-mame salariate care au născut și au crescut cel puțin 4 copii pînă la vîrstă de 10 ani, vor beneficia de o reducere a vîrstei de pensionare cu 1 an, iar pentru cele care au născut și au crescut 
5 sau mai mulți copii pînă la vîr- sta de 10 ani, limita vîrstei de pensionare va fi redusă cu 2 ani.6. Vechimea în muncă pentru stabilirea dreptului de pensie la împlinirea limitei de vîrstă va fi a- ceeași pentru toți angajații, indiferent de grupa de muncă din care fac parte — 25 ani bărbații și 20 ani femeile. Celor care au lucrat, însă, în locuri de muncă cu condiții deosebite li se va adăuga o vechime suplimentară peste anii efectiv lucrați, diferențiată pe grupe de muncă astfel :— 6 luni pentru -fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă din grupa I ;— 3 luni pentru fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă din grupa a II-a.

Pentru cei care au lucrat în con- I Pentru cei care au lucrat în con
diții deosebite (gr. I și II) I dlțil obișnuite (grupa III)

Salariul tarifar
Pensia în 
procente 
din sala
riul tarifar

Salariul tarifar
Pensia în 
procente 
din sala
riul tarifarpînă la 1 000 lei 100 pîna la 800 lei 100între 1 001 — 1 100 lei 95 între 801 — 900 lei 95între 1 101 — 1 200 lei 90 între 901 — 1 000 lei 90între 1 201 — 1 600 lei 85 între 1 001 — 1 100 lei 85între 1 601 — 2 000 lei 80 între 1 101 — 1 200 lei 80între 2 001 — 2 500 lei 75 între 1 201 — 1 600 lei 75între 2 501 — 2 800 lei 70 între 1 601 — 2 000 lei 70peste 2 800 lei 65 între 2 001 — 2 800 lei 65peste 2 800 lei 60

Pentru gradul II de invaliditate, nivelul pensiei va fi de 85%, iar pentru gradul III de 55% din pensia stabilită pentru gradul I ;b) pensia de invaliditate din accident în afară de muncă sau boală obișnuită de gradul I se va stabili în raport cu salariul tarifar și vechimea în muncă, reprezentînd 65% la salariul tarifar de pînă la 800 lei și va scădea treptat pînă la 35% la salariile tarifare de peste 2 800 lei. Pentru fiecare an de vechime în muncă se va acorda un procent suplimentar de 1% din

salariul tarifar, astfel că la 25 ani vechime în muncă această pensie va fi egală cu pensia nentru limită de vîrstă. Pentru gradul II de invaliditate, nivelul pensiei va fi de 85%, iar pentru gradul III de 55% din pensia stabilită pentru gradul I.8 In vederea sprijinirii copiilor rămași fără susținători și care continuă studiile se va acorda și acestora pensia de urmaș pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrstă de 25 ani.
III. Cu privire la instituirea 

pensiei suplimentare 
din contribuția salariaților

Creșterea continuă a bunăstării celor ce muncesc ca urmare a sporirii veniturilor, statornicirea unor relații noi de colaborare și întrajutorare reciprocă între oameni în procesul muncii și în, viața socială, bazate pe comunitatea de interese în lupta pentru făurirea vieții noi, face posibilă instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariaților. pe principiul mu- tualității.Comitetul Central consideră necesar să se instituie, cu începere de la 1 ianuarie 1967, sistemul de pensie suplimentară prin contribuția salariaților. Pensia suplimenta

ră va fi acordată în plus față de pensia cuvenită din fondurile de stat pentru asigurări sociale.1. Fiecare salar' d va contribui la constituirea fondului pentru pensia suplimentară cu o cotă de 2 la sută din salariul său tarifar și va beneficia de pensie suplimentară din momentul pensionării sale.2. Pensia suplimentară va reprezenta 14 la sută din salariul tarifar pentru cei care au contribuit cel puțin 10 ani la constituirea fondului ; pentru cei care au contribuit mai puțin de 10 ani, pensia suplimentară se stabilește astfel :

lacul Brateș
Cu trei ani în urmă, Brateșul era unul din marile lacuri ale țării, oglinda apelor, lui ocu- pînd peste 15 000 ha. Pe o bună parte a fostei lui incinte — aproape 5 000 ha — se culege acum cea de-a treia recoltă de porumb și floarea-soarelui. La Tulucești și Bădălan, lîngă vărsarea Prutului în Dunăre, combinele abia de se mai văd din lanuri. Producția — 4 500 kg porumb la hectar. Cînd vor fi cultivate toate cele 11 200 ha scoase de sub apă, se vor obține cel puțin 5 000 vagoane de porumb.Deocamdată fosta matcă a Bra- teșului este încă un șantier. După terminarea digului de pămînt de 20 km lungime, stații puternice de pompare au evacuat în întregime apele în Dunăre. Simultan a început construcția unei vaste rețele de canale, care însumează circa 130 km. S-au defrișat și destufizat mai mult de 3 000 ha.Amenajările în fosta incintă a Brateșului vor fi terminate în 1968. In primul rînd este vorba despre construcția unei amenajări piscicole moderne pe o suprafață de peste 2 400 ha. Lucrările la noul obiectiv au înceDut de curînd. După nivelarea terenului pe suprafața incintei se va construi un dig puternic de pămînt de 14 km lungime. Volumul total al terasamentelor depășește 1 100 000 mc. Construcția noii a- menajări piscicole din marginea Galațiului impune un complex de alte lucrări hidrotehnice : prevenirea transportului de aluviuni, amenajarea de drumuri, poduri etc. Lucrările de investiții au o eficiență ridicată. Se prevede, începînd din 1968, o producție a- nuală de circa 1 400—1 500 tone de pește.Și acum o surpriză pentru gălățeni și pentru vizitatorii o- rașului. Brateșul renăscut va deveni un principal loc de atracție. Malul său abrupt dinspre oraș se va transforma într-o faleză. Pe o porțiune de aproape 2 km se amenajează plaja. Ambarcațiuni de agrement îi vor plimba pe vizitatori pe oglinda noului Brateș. Se vor amenaja, de asemenea, un mic port, cabane, o bază sportivă, unități de deservire.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Pe șantierul mare
lui obiectiv energetic 
de la Cheile Argeșu
lui — Hidrocentrala 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — în prezent se 
lucrează intens la 
montarea agregatelor 
energetice. Dar ame
najările complexe e- 
xecutate pentru a- 
ceasta oferă condiții 
prielnice să se con
struiască alte centra
le electrice. Scăpa
te din paletele ma
rii hidrocentrale, a- 
pele rîului vor pune 
în mișcare o salbă 
de hidrocentrale mai 
mici, începînd de la 
Oiești și pînă la Pi
tești. Patru dintre ele, 
avînd fiecare capaci
tatea de 15 MW, se 
află în diferite stadii 
de construcție. La 
Oiești, locul primei 
hidrocentrale, se a- 
menajează un lac de 
acumulare însumînd 
1,8 milioane mc de 
apă. Echipele de bul- 
dozeriști și excavato- 
risti au dislocat peste 
300 000 mc pămînt. Se 
lucrează, de aseme
nea, intens la betona- 
rea barajului și la 
centrala electrică.

După ce își vor lăsa 
energia în primele 
două hidrocentrale 
(Oiești și Albești) a- 
pele se vor aduna în- 
tr-un lac asemănător 
ce se creează mai jos 
spre a alimenta cele
lalte două hidrocen
trale, în construcție și 
ele, de la Cerbureni 
și Curtea de Argeș.

Și în amonte de hi
drocentrala mamă a- 
par centrale „pui". In 
scopul folosirii din 
plin a diferenței mari 
de nivel Intervenită 
în apele rîurilor To- 
polog-Cumpăna și la
cul Vidraru, la Cum
pănita se construieș
te o hidrocentrală 
subterană cu o pu
tere instalată de 5 000 
kW. Brigada de mi
neri care execută ex- 
cavații pe galeria de 
acces spre lacul unde 
se va amenaja hidro
centrala c dislocat 
400 000 mc de steril. 
Prinde contur și ba
rajul în spatele căru
ia se va întinde un 
lac compensator pe 
rîul Cumpănita, care 
va asigura debitul 
necesar de apă aces
tei hidrocentrale. O

altă centrală, de a- 
ceeași putere, se 
construiește pe rîul 
Vîlsan. Unele amă
nunte în legătură cu 
aceasta sînt deosebit 
de interesante. Gale
ria subterană de a- 
proape 20 km dintre 
rîul Doamnei și lacul 
Vidraru, care culege 
apele a opt rîuri re
pezi de munte, trece 
la 100 m sub albia 
rîului Vîlsan. Pentru a 
se capta și apele a- 
cestuia s-a săpat un 
put de circa 100 m. 
Căderea fiind apre
ciabilă, se obține o 
importantă sursă de 
energie. Ea este spo
rită de barajul de pe 
Vîlsan.

In Cheile Argeșului, 
constructori harnici 
și pricepuți se stră
duiesc să valorifice 
cît mai complet ener
gia apelor de munte, 
tnsuflețiti de Directi
vele Congresului al 
IX-lea al partidului, 
ei sînt hotărîți să ter
mine la timp și de 
bună calitate lucrări
le încredințate.

Gh. CÎRSTEA
coresp. „Scînteii"

Timpul cît a contribuit

la fondul de pensii

Pensia suplimentară tn 

procente tariiare lunare8—10 ani inclusiv5~ 8 „ H2 5 m H

1210
7

5

O Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC.
® Sala Palatului : VAR1ETE CONCERT (prezentat de Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea'-Estiada) — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet • BAL MASCAT — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SĂRUTUL CIANITEI — 19,30.
® Teatrul National „1. L. Caragiale* (sala Comedia) : OAMENI CARE TAC
— 19,30 (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
JURNALUL UNUI NEBUN — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CA
ZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : ANTIGONA și MEDEEA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Comedie) : BILLY MIN
CINOSUL — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea' r SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „1. L. Caragiale* î 
SPECTACOL DE TEATRU ROMÂNESC - 20.
e Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂNTELUL CURIOS
— 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satliic-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20.
« Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

3. Pensia suplimentară se va a- corda celor care au fost pensionați după instituirea pensiei suplimentare și au contribuit cel puțin un an la constituirea fondului.Introducerea pensiei suplimentare reprezintă un mijloc important de ridicare a pensiei tuturor salariatilor la un nivel cit mai apropiat de cuantumul veniturilor din perioada de activitate. Astfel, un pensionar care în timpul activității a realizat un venit lunar de 1 500 lei, din care salariul tarifar 1 200 lei, după 35 de ani vechime
★ ★Reglementarea modului de acordare a pensiilor pentru cadrele militare, pentru pensionarii UCECOM, avocați, slujitori ai cultelor se va face pe baza principiilor stabilite pentru pensionarii din cadrul asigurărilor sociale de stat.Majorarea pensiilor tuturor categoriilor de pensionari, noua reglementare a acordării pensiilor, precum șl instituirea pensiei suplimentare din contribuția Sala- riaților constituie un ansamblu de măsuri menite să asigure condiții

în muncă și 15 ani continuitate în aceeași unitate va avea o pensie de asigurări sociale de stat de 1 156 lei plus o pensie suplimentară de 168 lei din contribuție personală, în total 1 324 lei.Sumele acumulate prin depunerile bănești de 2 la sută din salariul tarifar timp de 35 de ani revin salariatului numai în 3—4 ani de la pensionare ; după a- ceasta. pensia suplimentară se încasează în continuare ca rezultat al mutualității.
★de trai mereu mai bune pentru pensionari.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că oamenii muncii din țara noastră — salariați și pensionari — vor răspunde acestor noi măsuri de ridicare a nivelului de trai muncind cu entuziasm și hotărîre pentru aplicarea politicii partidului nostru, de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru continua dezvoltare și propășire a Republicii Socialiste România.

0 CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOI.E i 
Patria (completare Brâncuși Ia Tîrgu Jiu) — 10; 
12,45; 15,45; 18,30; 21.
® CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Republica 
9,30; 13; 16,30; 20.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Grădina „Progresul* — 
19,30 (completare Cazul „D"), București — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45, 21, Grădina „Doina* - 19,30, (la 
ambele completarea Br3ncuși la Tîrgu Jiu).
® FANTOMAS SE DEZIĂNȚUIE — cinemascop; 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fe
roviar — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Ex
celsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la toate 
completarea Fermenții la lucru).
• CELE 400 DE LOVITURI — 10; 12; 14; BOUDU 
SALVAT DE LA ÎNEC - 16,30; 18,45; 21 — Cine
mateca.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Capitol (comple
tare Antagonisme) — 9; ll,15i 13,30; 16; 18,30, 21, 
la grădină — 19, Aurora (completare Copiii... iar 
copiii) - 8,45 ,11; 13,15; 15,30, 18; 20,30,
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT - ambele
serii : Grivița - 9; 12,30; 16; 19,30, Modern —
9,30; 13, 17,15; 20,30.
• ZORBA GRECUL : Victoria — 9; 12; 15; 18; 21,
Gloria - 9; 12; 15; 18; 21.
» LUMINA DUPĂ JALUZELE : Centra) (completare 
Pașii poetului) - 9; 11, 13,15; 16,15; 18 30, 20,45.
• PROCESUL DE LA NORNBERG - ambele seni t 
Union 16; 19,45, Vltan 15, 19.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 9.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Doina -» 
11,30; 15, 17,45; 20,30.
• ISTORIA NAVIGAȚIEI - INIMA Șl CONȘTIIN
ȚA — PLANETA ENIGMELOR — LACUL LEBEDE
LOR — VULPEA ȘI CORBUL — MARGARETA r 
Timpuri Noi - 9—21 tn continuare.
O SUZANA ȘI BĂIEȚII • Giulești (completare Ko- 
prlvșclta) •- 15,30; 18; 20,30, Dacia (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară) — 9 — 11,45 tn con
tinuare ■ 18.15; 20.45.
• CELE DOUĂ ORFELINE : înfrățirea intre popoare
(completare Măsură pentru măsură) — 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• PARTIZANII IN CIMPIE : Buzeștl (completare 
Far West) - 15,30; 18, 20,45, la grădină - 20, Ra
hova (completare Printre norii — 15,30: 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS - cinemascop : Bucegi 
(completare Pașii poetului) — 9,30; 12,15; 15; 17,45;

20,30, la grădină — 19, Arta (completare Fermenții 
la lucru) — 9; 12; 15; 18, 20,45; la giădlnă - 19.
• YOYO ; Unirea (completare O lacrimă pe obraz)
— 15,30; 18; la grădină — 19.
9 THfiRESE DESOUEYROUX : Flacăra - 15,30, 18;
20.30.
o BOCCACCIO '70 : Miorița (completare Brâncuși 
la Tîrgu Jiul - 9; 11,15; 13; 15,45, 18,15; 20,30, Me
lodia (completare Fermenții la lucrul — 9; 11,15;
13,30; 16, 18,30, 21. Grădina „Moșilor* - 19.
• ALBĂ CA ZĂPADA Șl CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Munca - 15,30; 18; 20,30, Cotroceni — 
15,15; 18,15; 20,45.
o CEI 7 MAGNIFICI : Popular (completare Punct 
de gravitație) 15,15: 18,15; 20,45.
• CASA NOASTRĂ : Moșilor (completare Ghidrl-
nui) - 15,30; 18; 20,30.
• ALFABETUL FRICII : Cringași (completare Cheia 
succesului) - 15,30; 18; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Volga
— 9; 12,30; 16; 19,45.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Pro
gresul - 14,30; 17,30; 20,30.
• ȚARA DUHURILOR DIN MARILE SUDULUI : Lira 
(completare Un secol și multe milenii) 15,30; 18;
20.30, Colentina (completare Imagini din Muzeul 
pompierilor) — 15,30, 17,45; 20; la grădină - 19.
• MAIGRET Șl AFACEREA SAINT FIACRE : Dra
mul Sării (completare Orizont științific nr. 5) —
15,30; 18; 20,30.
« COPIII MĂRII — cinemascop i Cosmos (comple
tare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30; 18; 
20,15.

18,00 — Pentru cei mici: Ecranul cu păpuși. 
Pentru tineretul școlar: Cărți care vă așteaptă.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Colecții, colecționari, pasiuni.
19.45 — Actualitatea cinematografică.
20.00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — Filme de animație.
21.15 — Filmul : „Omul invizibil".
21,45— Instantanee în mi bemol... nocturn — emisiune muzical-coregrafică.
22,30 — Telesport.
22.45 — Telejurnalul dc noapte.
22,55 — Buletin meteorologic.
23 00 — închiderea emisiunii.
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COMUNICAT
privind vizita delegației 

Partidului Comunist din Finlanda
in Republica Socialistă România

Pkcarea delegației TELEGRAME EXTERNE
P. C. din Finlanda

ț. Intre 5 și 13 octombrie a.c., o de- legație a Partidului Comunist din Finlanda a vizitat Republica So- cialistă România, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Delegația a fost compusă din tovarășii Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist din Finlanda, Martti Malm- berg, .membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda, Romberg Mikael, membru al C.C. al P.C. din Finlanda, redactor șef al ziarului „Folktidnin- gen“, Eerola Santeri, secretar al Comitetului regional Lahti al Partidului Comunist din Finlanda, Sisko Kiuru, activistă la Secția de informații a Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda.Delegația P.C. din Finlanda a vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție, instituții culturale și sociale din orașul București și regiunile Argeș, Oltenia, Banat, Dobrogea, s-a întîlnit cu muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, reprezentanți ai organelor locale de partid, precum și cu conducerea Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Membrii delegației au putut cunoaște nemijlocit, cu această ocazie, activitatea și realizările poporului român în opera de desă- vîrși e a construcției socialiste, .condi iile sale de viață și muncă.Cu prilejul călătoriei prin Republica Socialistă România', reprezentanții P.C. din Finlanda au constatat că în țară s-a înfăptuit, în ultimii ani, o puternică industrializare, cp-e continuă într-un ritm rapid, că în diferite domenii ale agriculturii s-a înregistrat o puternică dezvoltare, în care rolul hotărîtor l-a avut larga cooperativizare a țărănimii. Dezvoltarea e- conomiei. științei și culturii în România este rezultatul politicii Partidului Comunist Român, pe care acesta o înfăptuiește în strîn- să colaborare cu masele muncitoare, cu specialiștii din industrie, agricultură, știință și cultură, ■avînd în vedere interesele clasei muncitoare, ale întregului popor.Oaspeții finlandezi au fost primiți pretutindeni cu viu interes și caldă ospitalitate — expresie a sentimentelor de solidaritate frățească pe care poporul român le nutrește față de comuniștii finlandezi, a relațiilor de prietenie dintre; Partidul Comunist Român și Pa ‘'dul Comunist din Finlanda, dim-re poporul român și poporul finlandez.în cursul vizitei au avut loc convorbiri între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Finlanda. Din partea română, la convorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Ghizela Vass, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Convorbirile au prilejuit o informare reciprocă asupra activității celor două partide, precum și un larg și rodnic schimb de păreri a- supra unor probleme de interes comun, privind colaborarea bilaterală, problemele internaționale actuale și situația mișcării comuniste.Delegația finlandeză a informat pe reprezentanții P.C.R. despre activitatea desfășurată de comuniștii finlandezi pentru realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, pentru o politică guvernamentală corespunzătoare intereselor vitale ale poporului finlandez, 'pentru o patrie prosperă, pentru pace și progres social.Delegația română a înfățișat oaspeților aspecte din munca rodnică și neobosită desfășurată de partidul comunist și întregul popor, în vederea creșterii continue a potențialului economiei naționale, industrializării socialiste a țării, dezvoltării multilaterale și intensive a agriculturii, avîntului științei, culturii, artei, îmbunătățirii

CUM E VREMEA
Ieri in țară : vremea a fost ■ insta

bilă, cu cerul schimbător, mai mult 
acoperit în Ardeal, Moldova și regiu- 
: ea de munte, unde au căzut ploi lo
cale și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. în rest s-au 
semnalat aveise izolate, insolite de 
descărcări electrice. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
10 grade la Avrămeni și 26 grade 
la Turmi Măgurele, Roșiorii de Vede 
și Băi .li. In București : vremea a 
fost instabilă, cu cerul schimbător, 
mai mult noros după-amiaza, cînd 
s-au semnalat descărcări electrice. 

continue a condițiilor de viață ale oameniloi’ muncii. Exprimînd sentimentele de caldă simpatie cu care comuniștii și oamenii muncii din România urmăresc lupta Partidului Comunist din Finlanda, delegația română a dat o înaltă apreciere eforturilor pe care le fac comuniștii finlandezi pentru dezvoltarea legăturii partidului cu masele, pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice interesate în înfăptuirea unei politici de progres social.Discuțiile dintre cele două delegații au relevat legăturile trainice de prietenie și solidaritate existente între comuniștii români și finlandezi. Reprezentanții Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Finlanda au căzut de acord să dezvolte în continuare aceste relații prin extinderea schimbului de păreri și a consultărilor reciproce în probleme care interesează ambele partide, prin intensificarea contactelor și a schimbului de experiență.în cadrul schimbului de vederi privind situația internațională, cele două delegații au subliniat faptul că astăzi, mai mult ca ori- cînd, omenirea este preocupată să găsească căile și mijloacele cele mai eficiente pentru apărarea și consolidarea păcii, grav primejduită de politica agresivă a cercurilor imperialiste, în frunte cu imperialismul american. Urmărind să împiedice dezvoltarea proceselor revoluționare care au loc în societatea contemporană, mersul ascendent al omenirii către o lume a păcii, democrației și progresului social, cercurile reacționare imperialiste recurg tot mai frecvent la atentate împotriva independenței și suveranității unor popoare, încearcă să înăbușe mișcările de eliberare națională, recurg la presiuni și comploturi, la intervenții militare și război fățiș împotriva unor popoare care își apără ființa națională, dreptul sfînt de a-și hotărî singure soarta. împotriva acestei politici nefaste care subminează pacea și securitatea popoarelor se ridică, în prezent, în Europa ca și în întreaga lume, puternice forțe antiimperialiste — țările socialiste, clasa muncitoare internațională și mișcarea comunistă, tinerele state suverane, mișcarea de eliberare națională, alte forțe democratice. Acționînd ferm, în strînsă unitate, aceste forțe pot impune înfăptuirea dezideratului cel mai arzător al epocii noastre — asigurarea unei păci trainice în lume.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda și-au exprimat din nou solidaritatea frățească cu lupta dreaptă, eroică, a poporului vietnamez pentru apărarea libertății și independenței sale naționale, întregul sprijin față de poziția guvernului R.D. Vietnam și a Frontului Național de Eliberare — singurul reprezentant autentic al populației din Vietnamul de sud. Unica cale de soluționare a războiului agresiv dus de S.U.A. în această parte a lumii este oprirea necondiționată a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, încetarea agresiunii armate, retragerea trupelor in- tervenționiste, respectarea acordurilor de la Geneva. Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve problemele interne fără nici un amestec din partea vreunei țări.Cele două delegații au subliniat necesitatea mobilizării susținute și continue la acțiuni de masă a tuturor forțelor antiimperialiste, a popoarelor vital interesate în menținerea păcii, pentru a determina încetarea definitivă și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, încetarea agresiunii săvîrșite de Statele Unite ale Americii în Vietnam.Reprezentanții celor două partide, însuflețite de nobilul sentiment al solidarității internaționaliste, salută cu căldură și asigură de sprijinul lor frățesc toate popoarele din Asia, Africa și America Latină care luptă împotriva colonialismului și neocolonialis- mului, pentru cucerirea și consolidarea independentei și suveranității naționale, pentru asigurarea unei dezvoltări economice, sociale și culturale de sine stătătoare în țările lor.

Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 octombrie a.c. In țară : 
vreme în general frumoasă. Cerul va 
fi variabil, cu înnourări mai accen
tuate în sud-vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest ploi izolate. 
Vint slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 3 
și 13 grade, iar maximele între 15 și 
25 grade. în București : vreme in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

în cursul convorbirilor s-a a- preciat că statornicirea unui climat de destindere și colaborare între statele Europei ar avea o importanță deosebită pentru asigurarea păcii în întreaga lume. Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda consideră că măsurile preconizate în Declarația privind întărirea păcii și securității în Europa, adaptată anul acesta de Consfătuirea de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, reprezintă o platformă largă de acțiune pentru abordarea pe baze noi a relațiilor dintre statele continentului nostru. Cele două partide consideră că este datoria fiecărei țări, mari sau mici, a fiecărui partid comunist să-și aducă contribuția la întărirea securității europene, la statornicirea unui climat de destindere, înțelegere și cooperare între toate popoarele si țările din această parte a iumii. Ele apreciază că, în prezent, singura bază rațională tot mai larg recunoscută de opinia publică și cercuri politice diverse — pentru dezvoltarea colaborării între popoare și asigurarea păcii în lume o constituie așezarea relațiilor dintre state pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, a egalității depline, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Numai pe un astfel de fundament se poate clădi securitatea Europei și a lumii, se poate asigura pacea.Reliefînd însemnătatea stabilirii de relații prietenești de colaborare și bună vecinătate între țările europene, indiferent de orînduirea socială, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda relevă importanța intensificării și lărgirii legăturilor economice, teh- nico-științifice și culturale, dezvoltării relațiilor politice și diplomatice între România și Finlanda — în interesul popoarelor român și finlandez, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.Cele două partide consideră că în prezent este imperios necesară unirea într-un puternic front a tuturor forțelor antiimperialiste. Ele și-au exprimat hotărîrea de a contribui prin toate mijloacele la întărirea unității mișcării comuniste internaționale, a tuturor celor care se ridică împotriva politicii războinice a imperialismului, pentru salvgardarea păcii în lume.Reprezentanții Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Finlanda apreciază că o importanță hotărîtoare pentru cauza mișcării comuniste internaționale o are respectarea consecventă în raporturile dintre partide a principiilor independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nelezării drepturilor altor partide, respectării dreptului fiecărui partid de a hotărî singur asupra politicii și activității sale practice.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda consideră că este un drept exclusiv al fiecărui partid să-și stabilească modul de soluționare a sarcinilor sale actuale și de perspectivă, să-și elaboreze metodele de acțiune și linia politică, formele de activitate, să-și stabilească obiectivele concrete, aplicînd adevărurile generale ale marxism-leninismului în conformitate cu condițiile concrete ale țării sale.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda consideră că opiniile diferite care apar între partidele comuniste nu trebuie să afecteze relațiile normale tovărășești dintre ele ; pentru clarificarea lor sînt necesare discuții nemijlocite între partide, în- tr-o atmosferă principială, de stimă și încredere reciprocăfVizita delegației Partidului Comunist din Finlanda, discuțiile care au avut loc, reprezintă o contribuție importantă la întărirea și dezvoltarea continuă a legăturilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda, dintre poporul român și poporul finlandez, la cauza socialismului și păcii.Delegația Partidului Comunist din Finlanda a invitat o delegație a Partidului Comunist Român să viziteze Finlanda la o dată care va fi fixată ulterior de comun a- cord. Invitația a fost acceptată cu satisfacție.
Spectacolul de gală 
cu filmul polonez 
„Cenușa"Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara la cinematograful „Republica'1 din Capitală un spectacol de gală cu filmul polonez „Cenușa".Amplă frescă istorică, filmul evocă evenimente importante din trecutul poporului polonez — anii războaielor napoleoniene și ai luptei pentru constituirea Poloniei moderne.Printre participanții la spectacol se afla o delegație de cineaști polonezi. (Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Finlanda, condusă de tovarășul Aarne Saarinen, președintele partidului, care la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român a vizitat țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de
Deschiderea expoziției Britanice 

de mașini și echipament agricol 
si de construcții

Pavilionul din șoseaua Kiseleff din Capitală găzduiește, începînd de vineri, Expoziția britanică de mașini și echipament agricol și de construcții.La deschiderea expoziției au fost prezenți Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai unor ministere economice, reprezentanți ai vieții economice și științifice, ziariști.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Personalitățile prezente au fost întîmpinate de lordul W. B. D. Brown, ministrul de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, de ambasadorul L. Ch. Glass și de L. McMillan, directorul expoziției.Luînd cuvîntul, lordul Brown a remarcat că România a întreprins planuri mărețe pentru continua dezvoltare a economiei sale. El a precizat că, ținînd seama de planurile de creștere a eficienței agriculturii românești și de amploarea activității constructive, industria britanică prezintă la București exponate din aceste două domenii. Referindu-se la comerțul anglo-român, vorbitorul a remarcat dezvoltarea pe care a luat-o acesta în cursul anilor, ca și existența unor posibilități pentru schimburi comerciale mult mai mari. El a amintit, totodată, că multe produse românești găsesc o piață bună în Regatul Unit.Aș dori — a spus în încheiere

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE CEHOSLOVACEVineri, delegația militară, cehoslovacă condusă de generalul de armată Bohumir Lomsky, ministrul apărării naționale a R. S. Cehoslovace, însoțit de generalul-loco- tenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate, a făcut o vizită la Combinatul agroalimentar „30 Decembrie" din apropierea Capitalei. în continuare, oaspeții au vizitat Academia Militară Generală unde a avut loc o întîlnire cu ofițeri din garnizoana București.Au luat cuvîntul generalul-colo- nel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, și general de armată Bohumir Lomsky.In cursul aceleiași zile, oaspeții militari cehoslovaci, însoțiți de ge- neralul-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, au vizitat Muzeul Militar Central.

★Ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, Cestmir Cisar, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul vizitei în Republica Socialistă România a delegației militare cehoslovace conduse de general de armată Bohumir Lomsky, ministrul apărării naționale a R.S. Cehoslovace.Au luat parte general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Grigore Răduică, șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general-locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, general- locotenent Ion Coman, general-co- lonel Mihai Burcă și general-locotenent Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor armate, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★A. M. Solomon, asistent al secretarului de stat al' S.U.A. pentru problemele economice, a făcut o vizită în țara noastră în zilele de 13 și 14 octombrie a.c.El a fost primit de către Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și de Vasile Răuță și Ion Cîmpeanu, adjuncți ai ministrului.De asemenea, A. M. Solomon a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe de către George Macoves- cu, adjunct al ministrului.La întrevederi, asistentul secretarului de stat pentru problemele e-

LOTOLa tragerea Loto din 14 octombrie 1966, au fost extrase din urnă următoarele numere :
50 46 20 44 47 61 78 21 31 55Premiul special : 61 31 55. Fond de premii: 1 104 651 lei din care report la premiul special 216 092 lei. 

tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv,- secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

5lordul W. B. D. Brown — să exprim recunoștință tuturor acelora din Capitala dv. care au contribuit la organizarea acestei expoziții și, în special, Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, care ne-a pus la dispoziție acest splendid pavilion așezat într-un minunat decor.Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, a subliniat în cuvîntul său că noua manifestare economică a Angliei în țara noastră se înscrie pe linia năzuințelor reciproce de mai bună cunoaștere și de lărgire continuă și reciproc-avantajoasă a comerțului din cele două țări. El a subliniat că economia românească o- feră un teren mai mult decît prielnic pentru orice partener comercial, care dorește în condiții competitive să dezvolte relațiile sale comerciale cu întreprinderile noastre de comerț exterior. Vorbitorul a mulțumit celor 45 de firme prezentatoare și tuturor celor care au facilitat această utilă întîlnire.în expoziția vizitată apoi de către asistență sînt cuprinse produse ale unor cunoscute firme britanice, prezentate sub auspiciile Asociației inginerilor agricoli și Federației fabricanților de echipament de construcții cu sprijinul Ministerului Comerțului al Marii Britanii.
★Seara, firmele participante la Expoziția britanică de mașini și echipament agricol și de construcții, au oferit o recepție în saloanele Hotelului Athenee Palace.(Agerpres)

conomice a fost însoțit de Joseph Neubert, însărcinatul cu afaceri a.i. al S.U.A. la București.
-fcVineri dimineața a plecat în Iran Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, împreună cu soția, care la invitația ministrului dezvoltării și locuințelor al Iranului va face o vizită în această țară.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

eORESPONDENȚ^D/MMOSCOVA

De la Caspica
la „Peninsula comorilor 7
O știre recent publica

tă arăta că în partea de 
sud-vest a Mării Caspice, 
la 10 kilometri de țărm, 
a fost forată o primă son
dă de explorare de pe o 
instalație de foraj pluti
toare. In vederea acestei 
lucrări a fost construită o 
insulă plutitoare din oțel. 
După obținerea datelor 
necesare, insula artificia
lă, cu întreaga instalație 
de foraj, poate fi remor
cată la un alt loc de ex
plorare. Instalația de fo
raj este realizată în așa 
fel, încît poate lucra și în 
timpul furtunilor. Ne- 
avînd legături permanen
te cu malul, „insula" este 
înzestrată cu o stație e- 
lectrică proprie și cu un 
teren pentru aterizarea e- 
licopterelor.

Potrivit unor date in
complete, rezervele de 
țiței din partea de vest a 
Mării Caspice se ridică la 
sute de milioane de tone. 
Mari cantități de țiței și 
oaze au fost descoperite și 
în partea de răsărit a Mă
rii Caspice, în Marea de 
Azov și în alte mări ale 
Uniunii Sovietice. Aceste 
bogate resurse naturale 
permit să se înregistreze 
o dezvoltare rapidă a in
dustriei de extracție a ți
țeiului din fundul mării.

Sînt frecvente în presa 
sovietică asemenea știri, 
care reflectă o activitate 
intensă pe linia cercetării, 
explorării și depistării de 
noi zone petroliere, ca și

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 14 (Agerpres).La 13 octombrie, la Budapesta s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar prezidată de Janos Kadar, prim-secre- tar al C.C. âl P.M.S.U.Zoltan Komocsin, secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat raportul Biroului Politic cu privire la situația internațională și la problemele actuale ale mișcării comuniste internaționale. Comitetul Central, se arată în raport, condamnă războiul antipopular, de a- gresiune, dus de Statele Unite împotriva poporului vietnamez. Partidul și guvernul ungar, pe măsura forțelor și posibilităților poporului nostru, vor face și pe viitor totul pentru a acorda sprijin politic, material și militar crescînd luptei drepte a poporului vietnamez.Relevînd că politica cercurilor militariste vest-germane, în tendința lor de a obține accesul la arma nucleară, constituie o amenințare pentru pacea popoarelor Europei, raportorul a salutat Declarația în problema securității europene a Comitetului politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia adoptată la consfătuirea de la București. „Partidul și guvernul R.P. Ungare — s-a arătat în raport — consideră că, prin consultări bilaterale și multilaterale, se pot crea condiții pentru convocarea unei conferințe europene în problemele securității,

Scrisoarea Iui Max Reimann adresată 
vicepreședintelui BundestaguluiBONN 14 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „Deutsche Volks- zeitung", Max Reimann, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Comunist din Germania, a adresat o scrisoare lui Thomas Dehler, vicepreședinte al Bundestagului vest- german, în care se subliniază că scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din Germania reprezintă o acțiune care a lezat democrația și legalitatea în R.F.G. Anularea interzicerii Partidului Comunist din Germania reprezintă o premisă pentru restabilirea drepturilor democratice fundamentale și a libertăților populației vest-germane.în încheierea scrisorii, se arată
Ambasadorul român 
primit de președintele

R. S. CehoslovacePRAGA 14. — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite : Antonin Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit vineri pe Gh. Nițescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Praga, în legătură cu apropiata sa plecare definitivă din R. S. Cehoslovacă. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, prietenească. 

acelea referitoare la ex
ploatarea „aurului ne
gru".

Ca urmare a orientării 
spre dezvoltarea inten
sivă a extracției de pe
trol și gaze, spre crește
rea ponderii lor în balan
ța de combustibil a țării, 
producția de țiței a Uniu
nii Sovietice crește rapid 
an de an. Anul trecut ea 
s-a ridicat la 243 milioa
ne tone, fiind de două ori 
mai mare decît în 1958, 
iar anul acesta, potrivit 
prevederilor, urmează a 
spori cu încă 21 milioane 
tone.

Alături de regiunile pe
trolifere cunoscute, au 
fost descoperite în anii 
din urmă peste 350 de ză
căminte noi. Cele mai 
mari rezerve âe țiței au 
fost puse în evidență în 
Siberia apuseană și în 
Kazahstanul de vest.

în Siberia apuseană a 
început exploatarea in
dustrială a bogatelor ză
căminte Ust-Balik, Me- 
ghion și în continuare a 
regiunii Tiumen, iar geo
logii au extins aria cer
cetărilor lor spre suci, în 
regiunile vecine — Tomsk 
și Omsk. De la primele 
sonde forate s-a dovedit 
că și aceste regiuni sînt la 
fel de bogate în petrol ca 
și regiunea Tiumen. Ex
ploatarea de probă a pri
melor zăcăminte descope
rite în regiunea Tomsk — 
cele de la Sovetskoe și 
Medvedevskoe — a în-

' ceput de curînd. Pînă în 
prezent au fost însemnate 
pe harta regiunii 16 ză
căminte, dar acesta este 
numai începutul, întrucît 
cercetări geologice amă
nunțite s-au făcut deo
camdată pe suprafețe in
fime față de întinderea 
regiunii. In anii cincina
lului, volumul lucrărilor 
de foraj urmează să 
crească aici de cîteva ori.

Al doilea centru nou 
petrolier este peninsula 
Mangîșlak din Kazahstan. 
Pînă mai ieri această 
limbă de pămînt era un 
deșert de nisip complet 
lipsit de viață. Acum i se 
spune „Peninsula comori
lor" — și pe drept cuvînt. 
Cele dintîi sonde ale pri
mului zăcămînt de aici — 
cel de la Uzeni — au e- 
rupt anul trecut. De a- 
tunci a fost descoperit sub 
nisipuri un al doilea ză
cămînt. excepțional de 
bogat, cel de la Jetibai.

In cele două regiuni pe
trolifere noi se desfășoară 
din plin și construcția de 
conducte. în Siberia apu
seană a și fost terminată 
conducta Șaim—Tiumen. Se lucrează totodată la 
conducta Ust-Balik — 
Omsk, lungă de peste o 
mie de kilometri și care 
va intra în funcțiune anul 
viitor. în Peninsula Man
gîșlak a fost, de aseme
nea, așezată artera de o- 
țel de mare capacitate 
Uzeni — Jetibai — Șev-

ceea ce ar constitui un fapt de extremă importanță pentru asigurarea păcii în lumea întreagă".Raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. a subliniat necesitatea întăririi coeziunii dintre țările socialiste, a mișcării comuniste internaționale și tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace din lume în vederea asigurării unității de acțiune împotriva agresiunii imperialismului american din Vietnam.în continuare, Bela Biszku, secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat recomandările Biroului Politic în legătură cu sistemul alegerii de deputați pentru Adunarea de Stat bazate pe principiile fundamentale ale noii legi electorale. Comitetul Central, de comun acord cu prezidiul Frontului Popular Patriotic, a propus guvernului să elaboreze pe baza acestor principii noul proiect al legii electorale pentru a fi supus examinării Adunării de Stat a R. P. Ungare.în încheierea lucrărilor plenarei, Rezso Nyers, secretar al C.C. al P.M.S.U., a expus propunerile Biroului Politic cu privire la soluționarea unor probleme privind agricultura. Comitetul Central a aprobat propunerile menite să contribuie la dezvoltarea agriculturii socialiste și la întărirea cooperativelor agricole de producție, hotă- rînd ca aceste propuneri să fie prezentate spre discutare celui de-al IX-lea Congres al P.M.S.U.

că interesele menținerii păcii și a- sigurării securității impun restabilirea caracterului legal al Partidului Comunist din Germania.
Vizita la Budapesta 
a ministrului justiției 
al României

BUDAPESTA 14. Corespondentul Agerpres A. Pop transmite : A- drian Dimitriu, ministrul justiției al Republicii Socialiste România, care, la invitația dr. Nezval Ferenc, ministrul justiției al R. P. Ungare, face o vizită oficială în țara vecină, a fost primit de Korom Mihaly, secretar al C.C. al P.M.S.U. La convorbire au fost de față dr. Nezval Ferenc, ministrul justiției al Republicii Populare Ungare, Borbandi Janos, adjunct al șefului secției administrative a C.C. al P.M.S.U., precum și Ion Avram, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Budapesta. Ministrul român a avut, de asemenea, o întrevedere cu dr. Szenasi Geza, procurorul general al Republicii Populare Ungare.

cenko, prin care țițeiul de 
aici ajunge spre țărmul 
Mării Caspice. Primul e- 
șalon de tancuri petrolie
re umplute cu petrolul 
Mangîșlakului a părăsit 
portul Șevcenko zilele 
trecute, îndreptîndu-se 
spre rafinăria din Gu
riev. Potrivit prevederi
lor, în cursul cincinalului 
rețeaua de conducte pe
troliere se va extinde cu 
11 000 kilometri.

Dacă o principală sar
cină a industriei țițeiului 
în anii cincinalului este 
valorificarea noilor re
giuni amintite, în viitorii 
aproximativ 15 ani, prin
cipalele zone petroliere 
ale Uniunii Sovietice vor 
rămîne totuși regiunile 
Volgăi și Uralului, de un
de se extrag în prezent 
două treimi din țițeiul so
vietic.

Producția anuală de 
petrol a Uniunii Sovieti
ce urmează, să însumeze 
în 1970 circa 335 milioa
ne tone, în anii cincina
lului prevăzîndu-se să se 
extragă un miliard și ju
mătate tone de țiței. în 
ceea ce privește nivelul 
producției de petrol, U- 
niunea. Sovietică se situ
ează pe locul al doilea în 
producția mondială.

Prin munca și realiză
rile lor, petroliștii sovie
tici aduc p contribuție de 
seamă în construcția co
munismului.

Silviu PODINA



România - militant activ 
pentru normalizarea relațiilor 

între state și întărirea 
securității internaționale 

Cuvîntarea ministrului afacerilor externe, 
Cornelia Mănescu, la Adunarea Generală a 0. N. U.

După ce a adresat felicitări președintelui celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale pentru alegerea sa în această funcție, Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a spus : O trăsătură caracteristică a lumii contemporane este desfășurarea pe scară mondială a procesului de afirmare a ființei naționale a popoarelor, interesate să trăiască în pace și să înfăptuiască o colaborare internațională fructuoasă, întemeiată pe respectul reciproc dintre state. Toate popoarele care au scuturat, prin jertfe grele, povara asupririi străine sînt hotărîte să facă totul pentru a-și consolida independenta de stat dobîndită și dreptul de a-și hotărî singure viitorul.Departe de a avea un caracter perimat, a continuat vorbitorul, națiunile vor continua să constituie încă multă vreme baza evoluției societății. întreaga viață internațională trebuie să ofere cadrul prielnic pentru dezvoltarea procesului lor de consolidare. „Condiția hotărîtoare a progresului relațiilor internaționale —■ spunea Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român — o constituie respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără imixtiuni din a- fară, de a urma calea de dezvoltare care corespunde cel mai bine voinței și intereselor sale fundamentale".în ultima instanță, a arătat ministrul de externe, consolidarea păcii și securității mondiale este condiționată de așezarea relațiilor între state pe baze noi, pe principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altora. Aceste principii capătă astăzi în lume o recunoaștere tot mai largă, se impun ca singură bază rațională și acceptabilă pentru dezvoltarea relațiilor dintre state, pentru sporirea încrederii și stimei reciproce între toate popoarele, pentru întărirea păcii.Nimeni nu poate vorbi despre normele relațiilor internaționale fără ca gîndul să nu i se îndrepte imediat spre sud-estul Asiei,- unde Statele Unite ale Americii duc un război de agresiune directă împotriva poporului vietnamez, bombardează centre populate, orașe și sate, obiective- economice, provoacă distrugeri materiale și victime omenești, asumîndu-și.astfel o grea răspundere în fața popoarelor din întreaga lume.Delegația Republicii Socialiste România reafirmă, de la această tribună, poziția poporului român și a guvernului român de condamnare hotărîtă a războiului de agresiune dus de Statele Unite ale. A- mericii în Vietnam. Acest război este de o deosebită gravitate, pu- nînd în pericol pacea și securitatea popoarelor din zona geografică respectivă, amenințînd pacea în lumea întreagă.Am ascultat expunerea domnului Goldberg, care .a încercat să justifice agresiunea în Vietnam, dar intensificarea războiului dus în această țară și bombardarea continuă a Republicii Democrate Vietnam sînt în contradicție flagrantă cu declarațiile despre bunele intenții de pace făcute în cuvîntarea reprezentantului Statelor Unite.Poporul român înțelege pe deplin aspirațiile poporului vietnamez de libertate, independență și reunificare a', patriei sale, pentru că și el în decursul veacurilor a fost animat de aceleași aspirații. El își exprimă deplina sa solidaritate și profunda sa simpatie față de lupta dreaptă a poporului vietnamez, consacrată apărării libertății, independenței și afirmării ființei sale naționale, îi acordă și îi va acorda și în viitor întregul său sprijin material și politic.Omenirea întreagă privește cu legitimă îngrijorare agresiunea a- mericană din Vietnam, este preocupată de soluționarea conflictului și așteaptă de la guvernul Statelor Unite nu cuvinte despre intenții de pace, ci acțiuni concrete în direcția păcii. După părerea poporului român și a guvernului român — părere care își face loc tot mai mult în conștiința opiniei publice .mondiale .— există o singură cale pentru rezolvarea situației grave din Vietnam, cale arătată de guvernul Republicii Democrate Vietnam și de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud : Statele Unite ale Americii

trebuie să pună capăt agresiunii din Vietnam, să înceteze bombardarea Republicii Democrate Vietnam, să recunoască Frontul Național de Eliberare, reprezentantul poporului din Vietnamul de sud, să aplice cu strictețe acordurile de la Geneva cu privire la Vietnam. Este necesar să fie retrase toate trupele străine din Vietnam, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele interne, inclusiv înfăptuirea unității naționale potrivit voinței și aspirațiilor sale.O adîncă îngrijorare pentru țările iubitoare de pace o produce faptul că Statele Unite, împotmolindu-se în războiul din Vietnam, au recurs la bombardarea unui stat liber și suveran — Republica Democrată Vietnam — au atacat pe cale aeriană Hanoiul și Haifongul, producînd pagube materiale și victime în rândurile populației civile. Aceste acte de agresiune militară sînt în totală contradicție cu normele internaționale, cu regulile dreptului internațional, contravin principiilor care animă organizația noastră.Una din măsurile care se impun în mod imperios este încetarea imediată, necondiționată și pentru totdeauna a bombardamentelor efectuate de către Statele Unite împotriva Republicii Democrate Vietnam.Statele Unite trebuie să ia această măsură pentru că ele au comis agresiunea, ele au început în mod cu totul nejustificat aceste bombardamente. în acest fel, nu numai că srar curma războiul nedeclarat și nedrept dus de Statele Unite împotriva unui stat suveran — Republica Democrată Vietnam — dar s-ar veni și în întîmpinarea cererilor opiniei publice mondiale de a se crea condiții pentru a se pune capăt conflictului din Vietnam.Abordînd evoluția situației din Europa, Corneliu Mănescu a spus că înfăptuirea securității europene este, după părerea guvernului român, una din problemele cele mai importante ale vieții politice de pe acest continent, și afectează, prin consecințele sale, întreaga situație internațională. Cu toate că de la terminarea războiului mondial au trecut peste două decenii, urmările acestuia nu au fost încă eliminate. Există încă surse de tensiune și de primejdie pentru pace. Totodată însă este demn de remarcat că, în ultimul timp, pe continentul european se afirmă tot mai puternic și pe un plan mereu mai larg dorința de extindere a colaborării intereuropene și de a- propiere între popoare. în aceste condiții, a arătat vorbitorul, guvernul român consideră că în prezent există posibilitatea de a se aborda problema securității pe baze acceptabile pentru toate statele europene. . Realizarea securității europene îmbracă aspecte multiple și implică parcurgerea unui anumit proces, în cadrul căruia urmează să fie eliminate treptat tensiunea și fricțiunile dintre state, precum și teama de război și de agresiune.România își dezvoltă relațiile bilaterale cu toate statele europene, indiferent de orînduirea lor social- politică. în acest cadru de preocu- , pări, țara noastră depune eforturi pentru dezvoltarea relațiilor de co.- laborare și bună vecinătate cu toate țările din Balcani.Contactele pe care Republica Socialistă România le promovează cu state aparținînd unor sisteme' social-politice diferite, din diverse părți ale lumii, au contribuit la o mai bună cunoaștere a punctelor de vedere, aspirațiilor, preocupărilor și intereseloi- reciproce. Dezvoltarea unui climat de încredere mutuală s-a concretizat în încheierea unor acorduri bilaterale în diferite domenii, ceea ce, neîndoielnic, are importanță nu numai pentru părțile contractante, ci , și pentru îmbunătățirea generală a atmosferei internaționale.După părerea noastră, drumul spre înfăptuirea cooperării internaționale, spre o adevărată normalizare a ansamblului relațiilor internaționale trece în.; mod necesar prin dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale. ■ Guvernul român acordă o deosebită însemnătate rezoluției adoptate, în unanimitate, la ultima sesiune a Adunării Generale, la propunerea a nouă state — Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Iugoslavia, România, Suedia și Ungaria — prin care se preconizează acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună.vecinătate între state europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite. E- coul favorabil7 de'care s-a* bucurat această inițiativă reprezintă o confirmare a utilității și actualității principiilor cuprinse- în acest document.

Avem convingerea că fiecare stat, indiferent de mărimea teritoriului și a populației, de potențialul său militar ori economic, poartă răspunderea, pentru menținerea păcii. Pe deplin îndreptățite să participe la soluționarea problemelor care preocupă omenirea, țările mici și mijlocii pot aduce o contribuție de importanță crescîndă la promovarea cooperării internaționale, la cauza păcii și securității popoarelor.Refer'indu-se la răspunderile importante ce revin O.N.U., Corneliu Mănescu a arătat că pentru îmbunătățirea funcționării Națiunilor Unite este esențială, în primul rînd, realizarea universalității. Numeroase delegații au arătat și în acest an că fără participarea reprezentanților unui sfert din populația globului nu pot fi concepute soluții realiste și viabile în problemele fundamentale ale vieții internaționale. Consecvent poziției sale în această problemă, guvernul român cere cu hotărîre restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze atît la O.N.U. cît și în celelalte organisme internaționale și înlăturarea ciankaișiștilor, care, de peste 17 ani, uzurpă locul reprezentanților marelui popor chinez. Ne’ exprimăm speranța, a spus- ministrul afacerilor externe al României, că discutarea punctului respectiv de pe ordinea de zi, înscris de nouă state, între care și România, va duce la încetarea unei situații a- normale care prejudiciază capacitatea organizației noastre de a-și îndeplini rolul proclamat de Cartă.Sprijinim cererea Republicii Democrate Germane de a fi primită în O.N.U., considerăm — așa cum am avut ocazia să arătăm — că primirea celor două state germane în organizație ar reprezenta o contribuție de seamă la întărirea păcii și securității.Vorbitorul a subliniat rolul însemnat ce revine Organizației Națiunilor Unite în promovarea unor acțiuni de natură să asigure eliminarea pericolului unui război nuclear, să ducă la înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare. Delegația română, a spus vorbitorul, consideră că măsura esențială pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru garantarea securității tuturor statelor este interzicerea armelor nucleare și distrugerea celor existente în stocuri. Sîntem de părere că deși un acord de nediseminare nu duce la eliminarea acestui pericol, totuși el poate constitui un pas spre destindere dacă va fi urmat, în procesul dezarmării, de măsurile esențiale a- mintite mai înainte.'După cum au evidențiat cu prisosință lucrările recentelor sesiuni ale Comitetului celor 18, este o cerință de cea mai mare însemnătate practică și principială ca un tratat de nerăspîndire a armelor nucleare să stabilească un echilibru, reciproc acceptabil, al responsabilităților și obligațiilor în- . tre puterile nucleare și nenu.clea- re, în așa fel încît să < ofere garanții pentru securitatea tuturor țărilor și, ca atare, să fie în măsură a întruni o adeziune cît mai largă. Un acord care ar prevedea în mod unilateral obligații nu- anai pentru puterile ce nu dețin arma nucleară nu ar, răspunde cerinței legitime. a -fiecărui- popor de a-și vedea asigurat dreptul egal lasecuritate.De aceea, este necesar ca tratatul'de nediseminare să cuprindă angajamentul statelor nucleare de a nu folosi'arma nucleară, de a nu o folosi niciodată '-împotriva țărilor nenucleare. Acordarea de garanții în acest sens țărilor care nu dețin arma nucleară ar încuraja statele respective să.renunțe la procurarea de arme atomice, ar contribui la nerăspîridirea a- cestor arme. Numai în acest mod un tratat de nerăspîndire a armelor nucleare poate contribui la destindere, poate să creeze condiții pentru a se .ajunge la interzicerea și • distrugerea armelor atomice. Socotim, a arătat Corneliu Mănescu, că o măsură tranzitorie utilă ar constitui-o crearea de zone deiiuclearizate .în--Europa și alte regiuni ale globului, întărite de ■■ anga j amentul • statelor nucleare de a nu- folosi niciodată arma atomică împotriva țărilor- nenucleare.In interesul înlăturării surselor de tensiune internațională carc ' frîneakă: statornicirea'- unor relații’ normale,"sănătoase, între state suverane, ne pronunțăm. .pentru. .lichidarea sistemului anacronic al împărțirii lumii în blocuri militare, pentru desființarea bazelor străine și retragerea tuturor forțe-

lor armate de pe teritoriul altor state.Delegația română sprijină propunerea guvernului U.R.S.S. privind aplicarea „Declarației asupra inadmisibilității amestecului în treburile interne ale statelor și respectarea independenței și suveranității lor". Ea consideră, de asemenea, că Adunarea Generală trebuie să acorde toată atenția punctului înscris pe agendă de 10 state, între care și România, privind retragerea trupelor americane și a celorlalte forțe străine, care, sub egida O.N.U., ocupă Coreea de sud.Referindu-se/la faptul că numeroase probleme de pe ordinea de zi a sesiunii privesc lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru apărarea și consolidarea independen- ' ței naționale, ministrul român a subliniat că procesul de lichidare a ultimelor vestigii ale colonialismului se desfășoară cu încetineala îngrijorătoare, . că mai există încă popoare care sînt menținute sub opresiunea colonială. România dezvoltă relații de prietenie cu țările din Asia, Africa și America Latină, ea va acorda și în viitor toată atenția promovării și intensificării colaborării cu tinerele state care luptă pentru înlăturarea urmărilor dominației coloniale și pentru propășirea lor economico-socială.6 premisă fundamentală pentru ca statele să poată îndeplini rolul activ, creator, ce le revine în viața internațională, constă în consolidarea economiilor lor naționale ca entități de sine stătătoare, a spus în continuare vorbitorul. Creșterea economică în cadrul unor programe naționale, alcătuite potrivit . condițiilor istorice proprii și aspirațiilor națiunilor respective, a adăugat el, reprezintă un fundament indispensabil pentru independența politică dobîndită și permite, totodată, extinderea și diversificarea relațiilor economice internaționale pe o bază reciproc avan- taiossa.înfăptuirea acestor deziderate, raționala punere în valoare a resurselor umane și materiale de care dispune fiecare țară, ca și consolidarea independenței naționale și a suveranității de stat, sînt condiționate de înfăptuirea industrializării într-un asemenea grad, încît s-a putut spune că, în zilele noastre, cele două noțiuni, dezvol
tarea și industrializarea, au devenit sinonime.Vorbitorul a citat apoi cîteva date privind dezvoltarea economică a României.Actualei sesiuni, a arătat ministrul afacerilor externe al României, îi revine misiunea, plină de răspundere, de a pune în funcțiune o nouă organizație specializată care întregește sistemul instituțional al O.N.U., într-un sector vital al dezvoltării: industrializarea. împărtășind din care se naște pentru dezvoltarea speranțele Organizația ______ _ industrială, considerăm că realizarea importantelor obiective pe care Națiunile Unite și le-au propus în acest domepiu implică, totodată, o perfecționare a sprijinului pe care ele îl acordă țărilor în curs de dezvoltare.Complexitatea problemelor care se pun ne face să acordăm întreaga atenție preocupării de a se asigura o cît mai înaltă eficacitate cooperării internaționale, atît pe calea coordonării activităților variate care se desfășoară în cadrul Națiunilor Unite în aceste domenii, cît și pe calea elaborării unor planuri pe termene mai lungi, care să asigure perspectiva necesară activităților respective.în încheiere, C. Mănescu a subliniat că delegația română va participa la examinarea tuturor problemelor de pe ordinea de zi a prezentei sesiuni cu hotărîrea de a contribui, alături de celelalte delegații, pentru ca Organizația Națiunilor Unite să răspundă tot mai deplin rolului ce-i revine.
Primele

Un fapt care n-a 
scăpat atenției numero
șilor ziariști care ur
măresc lucrările sesiu
nii a fost acela că, în 
timp ce ministrul de 
externe al României își 
rostea discursul, în sa
lă se aflau reprezen
tanți majorități state
lor membre ale O.N.U., 
lucru pufin obișnuit
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OLANDA

CE
HAGA 14 (Agerpres). — După 

lungi și aprinse dezbateri, care au 
totalizat aproape 18 ore, Camera 
Deputaților a parlamentului olan
dez a aprobat în cursul nopții de 
joi spre vineri o moțiune de neîn
credere în guvernul condus de 
Joseph Cais. Cabinetul lui Cals a 
demisionat.

Buturuga care a răsturnat ca
binetul olandez a fost proiectul de 
buget pe anul 1967, care a apelat 
din nou la buzunarul contribuabi
lilor. In păturile populare domneș
te de mai mult timp 6 stare de ne
mulțumire față de fenomenele de 
inflație, generate de majorarea 
prețurilor și de cheltuielile guver
namentale peste prevederile buge
tare. Totodată se consideră că su
mele cerute populației pentru aco
perirea unora din proiectele gu
vernamentale puteau fi acoperite 
din fondurile destinate înarmărilor. 
De altfel, una din picăturile care 
au revărsat paharul a constituit-o 
acordul guvernului de a găzdui pe 
teritoriul olandez cartierul general 
al forțelor armate ale N.A.T.O. din 
zona Europei centrale, aflat în

prezent în Franța. Un grup de de?- 
putați socialiști, ignorînd faptul că 
partidul lor face parte din guvern, 
a protestat împotriva acestei ho- 
tărîri. Cu prilejul unor acțiuni 
populare de protest ■ împotriva 
transferării respectivului organism 
al N.A.T.O. s-a arătat că coman
dantul suprem al acestuia, genera
lul Kielmansegg, fost nazist, este 
indezirabil în Olanda. Totodată, 
participanții la demonstrația de a- 
cum cîteva zile din Amsterdam au 
cerut retragerea țării din blocul 
no rd-atlantic.

In general, și în special în ca
drul partidului socialist — remar
că ziarul „Financial Times" — „se 
manifestă o tendință de stingă" iar 
printre tineri încep să apară noi 
germeni progresiști. Iar ziarul 
„Siiddeutsche Zeitung" atrage a- 
tenția asupra recentului succes al 
comuniștilor în alegerile munici
pale și comunale, calificîndu-l ca 
pe un fenomen deosebit de sem
nificativ.

Pentru observatorii care, urmă
resc evoluția politică, din Olanda, 
actuala criză guvernamentală nu a 
constituit o surpriză.

VA
URMA... ?

Convorbiri
soviete
poloneMOSCOVA 14 (Agerpres). — La Kremlin au continuat vineri convorbirile sovieto-polone. Din partea sovietică au luat parte Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Mihail Suslov,'. Iuri Andropov și alții, iar din partea polonă, Wladyslaw Gomulka, Jozef Cyrankiewicz și ceilalți membri ai delegației polone.După -cum s-a comunicat oficial, relatează agenția TASS, în cursul convorbirilor au fost abordate o' serie de probleme actuale ale situației internaționale contemporane. S-a acordat o mare atenție situației din problemelor în Europa.S-a făcut un schimb de păreri în probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Vietnam, precum și asigurării securității

S. U. A.

Proiect de lege 
împotriva
mișcării 
antirăzboiniceWASHINGTON 14 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a adoptat joi un proiect de lege, prin care se urmărește îngrădirea mișcării antirăzboinice din țară. Potrivit noii legi, cei care vor protesta împotriva războiului din Vietnam sau vor încerca să împiedice expedierea de trupe și muniții în Asia de sud-est sînt pasibili de închisoare pe termen îndelungat.
ecouri

Presse sede France
scoate în evidență po
ziția fermă a țării noas
tre în problema viet
nameză, reproducîndu- 
se acea parte din cu- 
vînfare în care se ara
tă că, după părerea 
guvernului român, 
xistă o singură 
pentru rezolvarea 
tuației grave din ’

, e- 
cale 

si- 
Vief-

europene 
din proble
ma, impor- 

viejii politi- 
continent.

întrevedere

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris a avut loc o întrevedere între primul ministru al Franței, Georges Pompidou, și Todor Jivkov. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, care se află în- tr-o vizită oficială în această țară. Agenția B.T.A. relatează că, în urma întrevederii, Todor Jivkov a declarat reprezentanților presei că este satisfăcut de convorbirile avute, în cadrul cărora a fost examinată în principal, dezvoltarea relațiilor dintre Franța și Bulgaria. El a anunțat, de asemenea, că a reînnoit invitația făcută anterior președintelui de Gaulle de a vizita R. P. Bulgaria.

In capitala vest-germană au 
luat sfîrșit negocierile dintre 
Anglia și R.F.G. în problema 
compensațiilor în devize pen
tru întreținerea trupelor brita
nice dislocate' pe Rin, fără a se 
ajunge la un acord. „Tratative
le — scrie France Presse — nu 
au determinat modificări ale 
punctelor de vedere deja cunos
cute".

Potrivit, acordurilor în vigoa
re, care urmează să expire la 
31 martie 1967, partea de con
tribuție a R.F.G. pe perioada 
1964—1967 se cifrează la suma 
de 1,4 miliarde de mărci, adică 
450 de milioane pe an. Deplasîn- 
du-se la Bonn, J. Callaghan, 
ministrul britanic al finanțelor, 
a făcut cunoscute condițiile re
înnoirii actualului acord. El a 
arătat că guvernul său pretinde 
acoperirea integrală a cheltuie
lilor de către R.F.G., care se 
ridică la 860 de milioane de 
mărci anual. Uzînd de aceleași 
argumente ca și interlocutorul 
său — dificultățile balanței de 
plăți — ministrul de finanțe 
vest-german, R. Dahlgruen, a 
dat un răspuns negativ, subli
niind că R.F.G. nu este dispu
să să plătească, începînd de la 
1 aprilie anul viitor, decît suma 
de 350 de milioane de mărci, iar 
o eventuală creștere ar putea 
face obiectul unei „analize Pro
funde" cu prilejul tratat??- io- • 
americano—anglo—vest-gS. na- ' 
ne prevăzute pentru 20 octom
brie.

Cu aceasta convorbirile s-au 
întrerupt, iar reprezentanții An
gliei au plecat de urgență 
Londra fără vreo umbră 
speranță. Se reamintește
centa declarație a premierului 
britanic, H. Wilson, despre e- 
ventualitatea reducerii efective
lor engleze cantonate pe Rin, în 
cazul în care rezultatul convor
birilor nu va fi favorabil.

la 
de 

re-

BRUXELLES

Vizite la
expoziția
românească

BRUXELLES 14 (A- 
gerpres). — Vineri, 
prințul 
Liege a vizitat 
poziția 
Socialiste 
din cadrul 
de-al 37-lea 
internațional 
menta (iei și 
menajere de 
xelles. Prințul 
interesat de evoluția 
schimburilor comer
ciale româno-belgie- 
ne și a remarcat că 
an de an țara noas
tră se prezintă cu 
standuri tot mai bo
gate. Expoziția
a fost vizitată și de 
președintele senatu
lui, 
Cu 
lost 
lia 
mondiale a 
periodice cu care a 
fost distinsă expozi
ția românească.

Albert de 
ex- 

Republicii 
România 

celui 
Salon 

al ali- 
artelor 

la Bru- 
s-a

Paul Struye. 
acest prilej a 
înmînată meda- 

Organizației 
presei

CORESPONDENȚĂ 
DIN NEW YORK]

nani — cea arătată de 
guvernul R. D. Vietnam 
și de Frontul Național 
de Eliberare din Viet
namul de sud. Asso
ciated Press releva, 
de asemenea, cererea 
țării noastre ca State
le Unite să înceteze 
bombardamentele asu
pra Vietnamului de 
nord.

Agențiile acordă o 
mare atenție acelei 
părți a discursului în 
care este expusă poli-

VIENA. Președintele 
Camerei de comerț a 

Republicii Socialiste Ro
mânia, Victor Ionescu, 
și-a încheiat vizita în 
Austria, în timpul căreia 
a avut convorbiri cu re
prezentanții cercurilor e- 
conomice și a vizitat în
treprinderi. El a fost pri
mit de vicecancelarul și 
ministrul comerțului al 
Austriei, Fritz Rock, pre
cum și de ministrul de 
externe, Lujo Toncic.

tregul sistem de aparate 
de la bord funcționează 
normal.

JjȘfi BONN. Ministrul vest- 
german al afacerilor 

externe, G. Schrtider, a 
plecat vineri în Grecia 
într-o vizită oficială de 
trei zile.

138 BERLIN. Joi a avut 
loc o întrevedere 

între Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P. S. U. G., președintele 
Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și minis
trul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko, la care au mai 
participat Willi Stoph, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Ger
mane, și alți conducători 
de partid și de stat.

CT SANAA. în Republi/ca 
tKKi Arabă Yemen a.

Văl 
con - 
Ab- 
for-

constituit un com ' 
apărării naționale, 
dus de președintele 
dullah As-Sallal, și 
mat din comandanți ai
forțelor militare și ofițeri 
superiori.

ES TEHERAN. O delega- 
ție oficială pakistane

ză, condusă de președin
tele Ayub Khan, a sosit 
în Iran.

0S SOFIA. La Academia 
bulgară de științe din 

Sofia a avut loc o adu
nare festivă consacrată 
împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui George 
Coșbuc. Adunarea a fost 
organizată de Comitetul 
național bulgar pentru a- 
părarea păcii, Uniunea 
scriitorilor și Comitetul 
de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea.

m MOSCOVA. Joi a fost 
lansat satelitul artifi

cial „Cosmos 129", în 
continuarea cercetărilor 
spațiale ale U.R.S.S. în-

M ROMA. 200 000 de 
muncitori din indus

tria chimică și farmaceu
tică a Italiei au declarat 
joi o grevă de 72 de 
ore, cerînd încheierea 
unor noi contracte co
lective de muncă.

GE5 NEW YORK. Repre- 
zentantul permanent 

al Cambodgiei la O.N.U. 
a informat Consiliul de 
Securitate că între 17 au
gust—16 septembrie for
țele americane și saigo- 
neze au comis 14 „acte 
deliberate de agresiu
ne" împotriva teritoriului 
cambodgian.

rai TAȘKENT. Joi, orașul 
• * a fost zguduit din 
nou de mai multe cutre
mure, dintre care unul de 
gradul 6.

în zilele cînd toate co
mitetele și comisiile își 
țin ședințele paralel cu 
dezbaterile din Adu
narea Generală. Erau 
prezenfi, de asemenea, 
numeroși invitați și tu
riști care, vizitînd se
diul O.N.U,, au ținut să 
asculte cuvîntul repre
zentantului țării noas
tre. Cuvîntarea a fost 
salutată cu puternice 
aplauze.

Corespondenții zia
relor și agențiilor au 
transmis una după alfa tica României în pro

blemele europene. 
„Ministrul de externe 
român — a transmis 
agenția Reuter — a 
pledat cu tărie pentru 
o rnai strînsă colabora
re europeană, sublini
ind că problemele 
securității europene 
trebuie să fie rezolva-

părți ale cuvîntării, 
astfel încît puțin timp 
după ce tovarășul 
Corneliu Mănescu și-a 
încheiat expunerea, i- 
deile principale cu
prinse în discurs se a- 
flău'pe mesele redac
țiilor din diferite țări 
ale lumii.

în rezumatul transmis

te pe baze acceptabi
le pentru toate statele 
europene". Agenția a- 
rată în continuare că, 
după părerea guvernu
lui român, înfăptuirea 
securității 
este una 
mele cele 
fante ale 
ce de pe

La rîndul ei, agen
ția vest-germană DPA 
a relevat că România 
și-a reafirmat poziția 
de a lărgi relațiile de 
bună vecinătate din 
Europa, indiferent de 
sistemele sociale ale 
țărilor respective. A- 
genția circumscrie ex
punerea ministrului de 
externe român contex
tului mai larg al poli
ticii țării noastre, rele- 
vînd „elementele po
zitive" pentru crearea 
unui climat favorabil 
în Europa conținute în 
rezoluția celor nouă 
state europene, inițiată 
de România la trecuta 
sesiune a O.N.U.

Delegațiile din state
le care și-au cucerii 
recent independența 
au salutat îndeosebi a- 
cea parte a discursului 
în care se susține lupta 
popoarelor împotriva 
colonialismului. și ,neo- 
cblonialismuluij pentru 
apărarea și consolida
rea independenței >■ na
ționale.

Nicolae PLOPEANU
*" 1 w’*1 ' . « ....... . , ...................

REDACȚIA' ȘI 'ADMINISTRAȚIA'! București, Piața „Scînteii", Tel, 17 6010, 17 60 20, Abonamentele Bo faola oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din

NOI INCIDENTE
ÎN NIGERIALAGOS 14 (Agerpres).— Agențiile de presă anunță că în provincia orientală a Nigeriei au avut loc noi incidente intertribale. Primele comunicate anunță că aproximativ 60 de persoane au fost ucise și numeroase rănite.'

Agențiile de presă transmit că între 
regiunea de nord și cea de est a fost 
stabilită „o veritabilă frontieră". Tru
pele de infanterie păzesc drumurile pu
blice, controlează căile ferate, aerodro
murile, vehiculele și verifică identitatea 
tuturor trecătorilor. Mai mult de 500 000 
de persoane aparținînd tribului Ibo, 
care trăiau în regiunea de nord, s-au 
înapoiat în provincia orientală. Aceas
tă regiune se găsește în prezent în 
stare de alarmă.

In capitală a fost convocată o re
uniune a consiliului militar suprem. Gu
vernatorul regiunii orientale a declarat 
că nu va lua parte la reuniune dacă 
nu va primi asigurări în ce privește, 
securitatea sa.

Luînd cuvîntul Ia postul de radio, 
șeful guvernului central, lt. col. Go- 
won, a lansat un apel tuturor cetățeni
lor țării pentru restabilirea calmului. El 
a cerut oprirea exodului tribului Ibo.

Procesul
de la Djakarta
Procurorul a cerut sentința 
capitală pentru SubandrioDJAKARTA. Procesul intentat fostului ministru • de externe al Indoneziei, dr. Subandrio, se apropie de sfîrșit. După cum transmite a- genfia France Presse, în ședința din 13 octombrie procurorul militar Darmawel a cerut pronunțarea sentinței capitale. în rechizitoriul său, care a durat aproximativ patru ore, el l-a acuzat pe Subandrio de „complicitate la tentativa de lovitură de stat" din octombrie 1965 si de deturnare de fonduri. Darmawel a cerut ca acuzatul să fie obligat să verse'- pentru aceste sumă de 500 000 de ful-, Subandrio — Reuter — a declarat •novat de complot șiacuzațiile de subversiune și delicte financiare care l-au fost aduse".

deturnări o dolari. „Docto- arată agenția că nu este vi- nu recunoaște
întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Scfnteii


