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(3). Dacă angajații din grupele I și II de muncă au o vechime mai mică de 20 ani în grupa respectivă, pensia se va calcula prin a-
senu

continuitatea în muncă; salariul tarifar de încadrare ; gradul de invaliditate și cauza a provocat invaliditatea ; condițiile de la locul de mun-

(2). Pentru cei care au lucrat in locuri de muncă încadrate în grupele I și II, procentele de mai sus se aplică dacă angajații au lucrat efectiv, în acele locuri, 20 ani.
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Art. 7. (1). — Pensia pentrulimită de vîrstă se acordă la cererea angajatului sau a unității.(2) Angajații care au lucrat în
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locuri degrupa a IlI-a au integrală pentru limită de vîrstă, după cum urmează : aceeași societate patetică față de

locurile de muncă din Il-a.
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Intr-o pauză, un grup de muncitori de la Fabrica de ace de tricotat din Capitală discută despre 
noile măsuri privind majorarea pensiilor Foto : C. MOCANU
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Sursa bunăstării

Cu creionul'în mînă, pensiona
rul Nicolae Tudor, care a lu
crat 40 de ani la'uzinele „Tim
puri Noi", socotește, pe baza 
Hotărîrii Plenarei C.C. a! P.C.R., 
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4în Republica Socialistă România oameni’- nuncii au dreptul la a- sigurar . trînețe parității tat de CiDezvoltarea ' permanentă', și în ritm susținut a economiei j naționale și, pe a<- ’astă bază, sjoorirea an de an a vi itului național, fac posibilă ridica r continuă a bunăstării oamen..ur muncii —i-scopul

aaterială în caz de bă- în cazul pierdbrii ca- . muncă, drept garan- ‘uție.

Art. 1. Au drept la ptnsie de a- sigurări sociale de stați:a) angajații;b) cei care au dever în timpul și din cauza, obligațiilor militare or- de stat sau obștești;c) studenții și elevii" valizi în timpul și dh. tuării practicii professio. ,d) urmașii celor prevăzuți mai
Art. 2. Categoriile de pensii sînt:a) pentru limită de vîrstă ;b) de invaliditate ;c) de urmași'.
Art. 3. Pensionarii, precum membrii lor de familie au drep la asistență medicală, medica mente, materiale sanitare, asisten ță socială, ajutoare și beneficiaz de alte drepturi, în conformitai. cu normele legale în vigoare.
Art. 4. Fondurile necesare plății pensiilor, a ajutorului social și a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor și membrilor lor de familie se realizează din contribuțiile întreprinderilor, instituțiilor, altor organizații și ale persoanelor fizice, precum și din sumele alocate în acest scop din bugetul de
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acordarea pensiilor de asigurări

fundamental al politicii Partidului Comunist Român.Consecvent acestei politici, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a hotărît și creșterea veniturilor tuturor pensionarilor, hotărîre care face necesară îmbunătățirea actualului sistem dș, pensionare.»Regimul de pensionare îmbunătățit va constitui unul din elfcmen-

tele însejZinate ale sistemului general dx< cointeresare materială, un factoi/'stimulativ în producția bunurilor materiale și spirituale ale so/retății noastre, asigurînd ghjaților perspectiva obțineriipensionare a unor venituri cores- ’punzătoare, pe măsura contribuției aduse la dezvoltarea și propășirea patriei.în acest scop, Marea Adunare Națională hotărăște :
an-la

care au împlinit puțin 25împlinit puțin 20

TITLUE I

stat, fără nici o reținere din salariu.
Art. 5. Pentru stabilirea cuantumului pensiei se-iau în considerare, după felul pensiei, următoarele elemente :aT vechimea în muncă ;b)c)d) caree) că.
Art. 6 (1). Locurile de muncă, după condițiile în care s-a desfășurat activitatea, se împart în trei grupe în raport torilor nocivi și cestora :

Hotărîrea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire 
la legislația pensiilor a fost primită cu un 
viu interes și cu o profundă satis
facție de cele mai diverse categorii de oa
meni ai muncii din patria noastră. în adu
nări organizate în întreprinderi și instituții, 
în convorbiri, ei subliniază caracterul mo
bilizator al hotărîrii, profundul umanism 
ce stă la baza acestui document. Conștienți 
de faptul că recenta Hotărîre face parte 
dintr-un complex de măsuri, adoptate de 
partid, ca urmare a succeselor obținute în 
dezvoltarea bazei

6 mai 1935... Pentru lăcătușul Ștefan Mușat este una dintre zilele cele mai importante ale vieții sale. Atunci, în primăvara lui 1935, a intrat pe poarta uzinelor — astăzi „23 August".— De 31 de ani muncesc aici, spune „nea Fănică", unul dintre cei mai vechi m.'.uicitori ai secției locomo
tivă. 31 ani de viață în hala c:ta. Oho, ce poveste lungă ar mai ieși dacă m-aș apuca să înșir tot ce-au văzut ochii mei aici...Unul dintre muncitorii tineri care asistă la convorbirea dintre bătrînul muncitor și reporter vrea să știe :— Cum era pe atunci cu pensiile, nene Fănică ?— Ce pensie, măi băiete 1

STAT
Grupa I de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu i condiții foarte grele sau foarte vătămătoare ;ț Grupa II de muncă, în care. încadrează locurile de muncă condiții grele sau vătămătoare 
Grupa III de muncă, în care încadrează celelalte locuri muncă.(2) Stabilirea locurilor de muncă care se încadrează în grupele I și II de muncă se face pe baza criteriilor prevăzute prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.(3) Pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă încadrate în grupele I și II, se acordă următoarele sporuri de vechime în muncă :a) 6 luni pentru cei care au lucrat în locurile de muncă din grupa I;b) 3 luni pentru cei care au lucrat în grupa a

cialismului, măsuri reflectînd politica 
sa consecventă de ridicare a bunăstă
rii maselor largi, oamenii muncii își ex
primă hotărîrea de a depune toate efor
turile pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al P.C.R.

încă din primele ore ale dimineții, Ia 
locurile de muncă, în familii, nenumărați 
cetățeni comentau prevederile Hotărîrii, 
stabileau efectele concrete pe care ele le 
vor avea asupra traiului lor sau al celor 
apropiați. Reporterii noștri au efectuat un 
raid-anchetă pe urmele căruia vă invităm.

Plăteai de te speteai „Casă11 și cînd ajungeai bătrînețe luai... mai știu e mult de-atunci... poatemult un sfert din salariu. Un salariu care nici întreg nu era prea mare lucru de capul lui. Și asta, dacă mai apucai să ieși la pensie 1— V-ați calculat pensia la care aveți dreptul în lumina Hotărîrii ?— Cum să nu 1 Eu mai am puțin, vreo 4 ani pînă la pensionare. Primesc 75 la sută din salariul tarifar. La asta să adăugăm :Și Ștefan Mușat scoate din buzunarul salopetei textul Hotărîrii PlenareiCentral al P.C.R.— O să am 35 chime, vasăzică

sută din salariu. încă 10 sută din pensie pentru continuitate în muncă peste 20 de ani în aceeași întreprindere. (Adresîndu-se tinerilor) : De-aia e bine, minților, să-și iubească omul meseria și locul unde lucrează. Să nu umble ca pasărea călătoare din creangă-n creangă. (Către reporter) : Mai am încă 7 la sută pensie suplimentară, iiindcă voi cotiza 4 ani. Una peste alta, uite calculul, pensia mea o să fie mai mică decît salariul de acum numai cu vreo 80—90 de lei. Ei ? — spune nea Fănică.Siguranța bătiînului muncitor impresionează. Hotărîrea întărește în fiecare om al muncii sentimentul certitudinii, ea întărește în milioane și milioane de oameni

a) bărbații, vîrstă de 62 ani și au cel ani vechime în muncă ;b) femeile, care au vîrstă de 57 ani și au cel ani vechime în muncă.(3) Profesorii și conferențiarii din învățămîntul superior, precum și lucrătorii cu funcții asimilate acestora din cercetarea științifică, pot fi propuși la pensie de către unități numai după împlinirea vîrstelor de 65 ani, bărbații, și 60 ani, femeile, iar la cerere la 62 ani bărbații și 57 ani femeile.
Art. 8. (1).. Pentru angajații care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupele I și II și au vechimea în muncă prevăzută la art. 7 alin. 2, vîrstă de pensionare se reduce cu cîte :— 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă din grupa I;— 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă din grupa a Il-a.(2) Vîrstă de pensionare se reduce numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mică de 52 ani pentru bărbați și 50 ani pentru femei.

Art. 9. Vîrstele de pensionare, prevăzute la art. 7, alin. 2, art. 8 și art. 9, pentru femei, se reduc cu :— un an pentru cele care au născut 4 „copii și i-au crescut pînă la vîrstă de 10 ani;— doi ani pentru, cele care au născut 5 copii sau mai mulți și i-au crescut pînă la vîrstă de 10 ani.Pensionarea la limitele de vîrstă astfel reduse se face numai la cererea angajatei.
Art. 10. Angajații fără capacitate vizuală au drept la pensie integrală pentru limită de vîrstă, dacă au împlinit vîrstă de 50 ani și au cel puțin 15 ani vechime în muncă.
Art. 11. Personalul navigant profesionist din aeronautica civilă și unele categorii de personal artistic din instituțiile de artă se pensionează în condițiile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.
Art 12. (1). Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabilește în procente din salariul tarifar, la împlinirea vechimii minime, după cum urmează:

Nicolae Ceaușescu
CUVÎNTARE

DINBroșura
LA PLENARA C. C. AL P. C. R
12-14 OCTOMBRIE 1966a fost tipărită într-un tiraj de masă

Salariul tarifar
Pentru locurile de muncă cu condiții foarte grele sau foarte vătămătoare (grupa I)

Pentru locurile de muncă cu condiții grele sau vătămătoare (grupa a 11-aj
Pentru celelalte locuri de muncă (grupa a IlI-a)
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pînă la 800 100 — 95 — 90 —de la 801—900 95 800 90 760 85 720de la 901—1 200 90 855 85 810 80 765de la 1 201—1 600 85 1 080 80 1 020 75 960de la 1 601—2 000 80 1 360 75 1 280 70 1 200de la 2 001—2 800 75 1 600 70 1 500 65 1 400peste 2 800 70 2 100 65 1 960 60 1820

Eugen JEBELEANU

O lege bioloqică elementară face, la un moment dat, din fiecare cetățean care a muncit un pensionar. Pensionarul este omul care a muncit și care are dreptul să se odihnească. Nimic mai firesc și mai demn de respect într-un stat unde qrija față de om este o realitate dominantă Căci în concepția societății noastre omul nu este o mașină care — după uzura parțială sau completă — se poate a- runca, fără strînqere de inimă, la cimitirul metalelor. Intr-adevăr, omul nu-i mașină.Insă nu este așa pretutindeni.Intr-o viată, care nu-i nici prea

perspectiva unei bătrîneți liniștite, la adăpost de grijile materiale, a unei tihne binemeritate. Bătrînețea este pusă la adăpost de vicisitudini materiale.— Eu am 49 de ani, spune maistrul Alexe Pană. Am 21 de ani vechime aici, la „23 August’. Pentru mine, problema pensiei nu este arzătoare. Mai am, slavă domnului, ani buni pînă las uzina. Dar mă gîndesc cu bucurie la liniștea pe care o s-o am. 
Muncesc în siguranță, fără 
griji. E greu, nu-i așa, să a- pelezi, la bătrînețe, la copii.— Hotărîrea se răsfrînge și asupra tinerilor, ține să remarce unul dintre tovarășii săi de muncă. Dacă părinții tăi pensionari au asigurate

condițiile de trai, o sumă de bani rămîne în buqetul familiei tinerilor.— Ca să nu mai vorbim, remarcă cineva cu umor, că dacă taică-tu, maistru pensionar, are 1 700—1 800 de lei pe lună și tu, inqiner staqiar, mai puțin — simți că te desparți cu greu de el... Ce ziceți ?Oamenii rîd.— Eu cred, reia Alexe Pană, că Hotărîrea de astăzi este soră bună cu toate măsurile pe care partidul și guvernul le-au luat în ultimul timp pentru întărirea familiei, pentru ocrotirea copiilor, pentru înfrumusețarea vieții noastre.Aprobarea pentru cuvintele sale se oglindește pe toa-

te chipurile. E limpede că se întărește și mai mult sentimentul demnității, sentimentul că relațiile dintre individ și societate sînt așezate pe bazele trainice ale unei o- rînduiri al cărei mandament este de om.— Tata avea strînqe bani albi negre. Numai că avea ce n-am să motive... string.— O bătrînețe asiqurată, spune Constantin ferea, șef de echipă, înseamnă, de fapt, și o tinerețe asiqurată. Muncești în liniște, știi că o să-ți treci ultimii ani din viață în liniște. Hotărîrea de azi

o vorbă : pentru zile nu prea să strînqă. Nici eu strînq, dar din alte ■ N-am nevoie să

..
• .............
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este și o urmare a faptului că an de an ne-am făcut planul, că uzina noastră și toate uzinele și tara toată au muncit bine. Noi știm mai bine ca toți ce înseamnă politica de industrializare a partidului și știm că datorită acestei politici înțelepte viața noastră este mai bună cu fiecare zi.Luînd în mînă ziarul, Con
stantin Jerca citește cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Procesul de e- dificare socialistă, realizările pe care oamenii muncii le obțin în toate domeniile de activitate — în industrie, a- qricultUră',. dezvoltarea științei și culturii, pe tărîm social — constituie temelia sănătoasă: și siqură a proqre- sului continuu al întreqii țări, a sporirii permanente a posibilităților statului socialist de a asiqura populației un nivel de trai si un qrad de civilizație tot mai înalte".Este limpede pentru toți cei ce iau parte la scurta noastră convorbire că umanismul și patriotismul, caracteristice politicii partidului și statului nostru, își află o înaltă expresie în recenta hotărîre a Plenarei Comitetului Central a) P.C.R. Ea este reflectarea qrijii partidului pentru a asiqura tuturor celor ce muncesc, celor ce-si aduc contribuția la propășirea si înflorirea patriei, condiții de viată demne, civilizate. Hotărîrea a fost primită cu nespusă bucurie ca fiind încă o mărturie a procesului de împlinire socială prin care trece astăzi România

Natalia STANCU 
G. R. CHIROVICI 
Paul DIACONESCU

lunqă, dar nici prea scurtă, am văzut corteqii de pensionari prăpădiți, măturați de „forțele de ordine" cu furtunurile și cu armei ; am văzut odinioară pensionari muribunzi în parcuri tîndu-și un adăpost sub Dîmboviței ; i-am văzut mai ales, de disprețul cu cialitatea îi acoperea ca sub o lespede dezonorantă.Pensionarii erau pe atunci lămîi stoarse. Cine mai avea nevoie ei ?Societatea îi folosise, oamenii qîrboviseră sub munci — si mai erau necesari.în schimb, avea o atenție animale.Ziarele foiaucum acesta apărut în luna octombrie 1932 în ziarul „Universul" : „Dispărut vineri dimineața pisică albă Are un ochi albastru și altul verde.Pisicii mamă Strada etc... etc".Animalele dispărute erau, în general, regăsite. Cetățenii pensionari dispăreau fără urmă, înghițiți de mizerie și uitare.
Nu există o meserie de pensionar. Pensia..nu e o sinecură. Pensionarul este cel ajuns la capătul unui drum, care este acela al muncii puse în folosul tuturor. Pensia nu este o rentă Are drept la pen- ’ sie cel care a muncit. Și în statul nostru socialist, pensionarul de azi este cel care a muncit ieri nu numai pentru familia sa, ci și pentru mine, pentru d-ta, pentru toți.Hotărîrea, adoptată în ședința plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind majorarea pensiilor, precum și noua reglementare a pensionării în Republica noastră privesc nu o categorie de cetățeni, ci o umanitate întreagă : aceea socialistă. Ea privește, la-urma urmei, 

omenia.Nu poate munci, cu întreg elanul tinereții și cu toată capacitatea maturității cel care nu-i sigur că va avea o bătrînețe liniștită. O „bătrînețe în tihnă", spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — definind exact ceea ce noua lege a pensiilor prevede și asigură.Hotărîrea, făcînd parte din sistemul general de cointeresare a celor ce muncesc, din măsurile regimului nostru de îmbunătățire a vieții, privește o categorie largă și importantă de cetățeni : pensionarii de azi și de mîine.Ea, însă, folosește și dă aripi tuturora.



(Urmare din pag. I) plicarea procentelor de la grupa a IlI-a de muncă, acordîndu-se următoarele sporuri procentuale, proporțional cu anii munciți in grupa I și a Il-a :— 0,5 la șută din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă încadrate în grupa I;— 0,25 la sută din salariul tarifar pentru fiecare an lucrat efectiv în locuri de muncă încadrate în grupa a Il-a.(4). Pentru fiecare an lucrat în plus peste vechimea minimă necesară obținerii pensiei integrale pentru limită de vîrstă se acordă un procent suplimentar de 1 la sută aplicat la salariul tarifar.
Art. 13. Angajații care, în ultima perioadă a activității lor, înainte de pensionare, au continuitate îndelungată în muncă în aceeași unitate, beneficiază de un spor la pensiile stabilite potrivit art. 12, în următoarele procente :a) 4 la sută pentru cei care au o continuitate în muncă de 10—15 ani;b) 7 la sută pentru cei care au o continuitate în muncă de 15—20 ani;c) 10 la sută pentru cei care au o continuitate în muncă’ de peste 20 ani.
Art. 14. (1) Pensîa angajațilorcare, pînă la împlinirea vîrstei de pensionare, au întreruperi nejusti- ficate în activitatea lor, se reduce după cum urmează :

CAPITOLUL III
\

Pensia de invaliditate
PțrfO ' '■/ . A

Art. 16. (1) Au drept la pensie de Invaliditate cei care au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă.(2) Pensia de invaliditate se a- cordă la cererea celui îndreptățit, a tutorelui sau a curatorului său.(3) Invaliditățile care dau drept la pensie sînt de trei grade, în raport cu incapacitatea de muncă șl anumea) invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și nevoia de îngrijire și supraveghere a invalidului de către altă persoană ;b) invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se servi fără ajutorul altei persoane ;c) invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea parțială a capacității de muncă.
Art. 17. După cauzele care provoacă invaliditatea, pensia de invaliditate este de două feluri :a) pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională ;b) pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită.
Art. 18. Pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională se acordă fără a se cere îndeplinirea vreunei condiții de vechime în muncă :a) angajaților ;b) celor care îndeplinesc obligații militare ;c) studenților și elevilor care fac practică profesională ;d) celor care îndeplinesc sarcini de stat sau obștești.
Art. 19. (1) Prin accident demuncă se înțelege vătămarea vio-

GRUPA I—II DE MUNCĂ

Salariul tarifar Pensia în procente din salariul tarifarpînă a 1 000 leide la 1 001—1 100 leide la 1 101—1 200 leide la 1 201—1 600 leide la 1 601—2 000 leide la 2 001—2 800 leipeste 2 800 lei
100959085807570

GRUPA III DE MUNCĂ

Salariul tarifar Pensia în procente din salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei (lei)pînă 1 a 800 lei, 100 —de la 801 -- 900 lei 95 800de la 901 -- 1 000 lei * 90 855de la 1 001 -- 1 100 lei 85 900de la- 1 101 -- 1 200 lei 80 935de la 1 201 -- 1 600 lei 75 960de lâ 1 601 -- 2 000 lei 70 1 200de la 2 001 -- 2 800 lei 65 1 400pe ste 2 800 lei 60 1 820
b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la- sută' din pensia stabilită pentru gradul I ;c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 55 la sută din pensia stabilită pentru gradul I.
Art. 23. Pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de

a) cu 0,5 la sută pentru fiecare an de vechime anterior. întreruperilor de 5—10 ani consecutivi;b) cu 1 la sută pentru fiecare an de vechime anterior întreruperilor mai mari de 10 ani consecutiv.(2) Se consideră justificate întreruperile în activitate pe timpul cît o persoană :a) a fost în incapacitate totală sau parțială de muncă ;b) a primit pensie sau ajutor social ;c) a urmat cursurile unei forme de învătămînt de orice grad ;d) a desfășurat, o activitate remunerată sub orice formă dar care, potrivit legii, nu se ia în considerare ca vechime în muncă pentru acordarea pensiei;e) îngrijește unul sau mai mulți copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau de membrii de familie invalizi de gradul I sau IT.(3) Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale împreună cu Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii și cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vor putea stabili și alte situații în care întreruperile în activitate sînt considerate justificate.
Art. 15. (1) Angajații care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute pentru obținerea pensiei integrale pentru limită de vîrstă au drept la pensie, la împlinirea vîrstelor prevăzute de lege, dacă au cel puțin 10 ani vechime în muncă.(2) Pensia se calculează proporțional cu numărul anilor de muncă.

) l?.: U t J - ! L? ■ Si lentă a organismului, . precum și intoxicația acută profesională, care provoacă invaliditate ori decoș, survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, obștești sau practicii profesionale.(2) Accidentul survenit în timpul deplasării de la domiciliu spre locul de muncă și de la locul de muncă spre domiciliu se asimilează, în sensul prezentei legi, cu accidentul de muncă, dacă s-a produs în perioada necesară pentru deplasare.(3) Se asimilează, de asemenea, cu accidentul de muncă, în ce privește dreptul la pensie, accidentul survenit în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare.(4) Prevederile alin. 2 se aplică, în mod corespunzător, și celor care îndeplinesc obligații militare, îndatoriri obștești sau efectuează practica profesională.
Art. 20. (1) Se consideră boliprofesionale acelea care sînt cauzate de condițiile în care s-au desfășurat anumite munci.(2) Bolile profesionale se stabilesc prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.
Art. 21. Pensia se acordă și în cazul în care invaliditatea s-a ivit ulterior accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale, dacă se constată că invaliditatea este consecința accidentului de muncă sau a bolii profesionale.
Art. 22. Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională se stabilește în procente din salariul tarifar, în raport cu gradul de invaliditate și grupa de muncă, astfel :a) pentru gradul I de invaliditate :

Cuantumul minim al pensiei (lei)
1 00010451 08013601 6002 100 

muncă sau boală obișnuită se acordă :a) angajaților ;b) celor care îndeplinesc obligații militare.Art. 24. (1) Pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită se a- cordă celor care îndeplinesc obligații militare indiferent de vechimea în muncă, iar angajaților dacă

au, la data ivirii invalidității, vechimea în muncă în raport de
Vîrstă la data ivirii invalidității
pînă .la 20 anide la 20 ani -- 22 anide la 22 ani -- 25 anide la 25 ani -- 30 anide la 30 ani -- 35 anide la 35 ani --40 anide la 40 ani — 45 anide la 45 ani -- 50 anide la 50 ani -- 55 anide la 55 ani -- 62 anipeste 62 ani(2) Pensia se acordă numai dacă invaliditatea a survenit în timpul activității salariate sau îndeplinirii obligațiilor militare, precum și în termen de 90 zile de la încetarea activității salariate sau a obligațiilor militare, în acest din urmă caz, numai dacă cei în cauză au avut calitatea de angajat înainte de îndeplinirea obligațiilor militare.(3) Pensia se acordă și în cazul cînd invaliditatea s-a ivit în termen de un an de la încetarea activității salariate sau. a obligațiilor militare — pentru cei care au avut mai înainte calitatea de angajat —

Salariu1 tarifar Pensia' în procente de bază d-ln salariul tarifar Cuantumul minim al pensiei la procentul de bază (lei)pînă la 800 lei 65 —de la 801 — 900 lei 60 520de la 901 — 1 200 lei 55 540de la 1 201 — 1 600 lei 50 660de la 1 601 — 2 000 lei 45 ■ 800de la 2 001 — 2 800 lei 40 900peste 2 800 lei 35 1 120Pentru fiecare an de vechime în muncă se acordă un procent suplimentar de 1 la sută din- salariul tarifar ; n.: b) pentru gradul II-de. invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la sută din pensia de invaliditate de gradul I ;' c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 55 la sută din pensia de invaliditate de gradul I.
Art. 26. (1) Au drept la pensie de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită și cei care au o vechime mai mică decît aceea prevăzută la art. 24, dar nu mai puțin de 1/2 din această vechime.(2) Pensia se calculează conform art. 25 ; din cuantumul astfel stabilit se acordă pensia corespunzătoare vechimii avute în raport cu aceea cerută de art. 24.
Art. 27. (1) Pensionarii de invaliditate de gradul I au dreptul, în afară de pensie, la o indemnizație pentru îngrijire de :— 300 lei lunar, pentru cei â căror invaliditate a fost cauzată de accident de; muncă sau boală profesională ;— 200 lei lunar, pentru cei acăror invaliditate a fost, cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită.(2) De indemnizațiile prevăzute la aliniatul precedent beneficiază și cei care, avînd o invaliditate de gradul I, primesc cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă.
Art. 28. (1) Pensionarii de invaliditate- sînt supuși revizuirii medicale periodice, în ceea ce privește capacitatea lor de muncă, cu excepția celor care :

CAPITOLUL IV

Pensia de urmaș
Art. 30. (1) Au drept la pensie de urmaș membrii de familie și a- nume : copiii, soția, soțul, părinții, frații și surorile, care se aflau în întreținerea celui decedat.(2) Membrii de familie au drept la pensie de urmaș numai dacă cel decedat era pensionar sau dacă, la data decesului, îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.(3) Dăcă cel decedat nu era pensionar, dar îndeplinea condițiile de vechime în muncă prevăzute pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă, membrii de familie au drept la pensie de urmaș, indiferent de data cînd a survenit decesul susținătorului.(4) Pensia de urmaș se acordă la cererea celui îndreptățit, a părintelui, tutorelui sau curatorului său.
Art. 31. (1) Au drept la pensie de urmaș, copiii :a) pînă la vîrșța de 16 ani sau, dacă continuă studiile,, pînă la terminarea acestora^ fără a depăși vîrstă de 25 ani ;b) dacă s-au. aflât' îrf stare de invaliditate de orice grad, înainte de împlinirea vîrstelor arătate la lit. a, pe toată durata invalidității.(2) : în cazul decesului unuia dintre părinți, copiii' au':drept la pensie de urmaș, chiar dacă părintele rămas în viață se află în muncă.(3) Copiii se consideră că se aflau în întreținerea celui decedat prin simpla lor-calitate de copii.

vîrstă arătată în tabelul de nW 
jos: y.... ’■■■;--- —---- 1------------- 1 Vechimea minimă în muncă (ani)

1
2
3
6
9121416182022dacă invaliditatea este o consecință a unei boli contractate ori a unui accident survenit în timpul activității salariate sau a îndeplinirii obligațiilor militare.

Art. 25. Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită, pentru cei care au vechimea prevăzută de art. 24. se stabilește în procente de bază din salariul tarifar, în:raport cu gradul de invaliditate, astfel :a) pentru gradul I de invaliditate :

a) prezintă invalidități ireversibile ;b) au împlinit vîrstă de 57 ani, bărbații, și 52 ani, femeile^- în-.a-... afară de invalizii de gradul iii, cărora li s-a asigurat încadrarea în muncă și care rămîn supuși revizuirii medicale pînă la împlinirea vîrstei de 62 ani, bărbații, și 57 ani, femeile ;c) au împlinit vîrstă cerută pentru acordarea pensiei pentru limită de vîrstă, dacă pensionarea acestora se face la vîrste mai mici decît 62 ani, respectiv 57 ani.(2) Pensionarii de invaliditate pot cere revizuireamedicală ori de- cîte ori starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau s-a agravat.Art. 29. (1) Invalizii de gradul I și II, care au vechimea în muncă necesară pentru obținerea pensiei, pentru limită de vîrstă, au dreptul la cuantumul acesteia, chiar dacă nu au împlinit vîrstă cerută pentru obținerea unei asemenea pensii.(2) Invalizii de gradul III, nere- vizuibili, care au vechimea în muncă de cel puțin 25 ani, bărbații; și 20'ani, femeile, au, de~ asemenea, dreptul Ia cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă, chiar dacă nu au împlinit vîrstă cerută pentru obținerea acestei pensii.(3) De dispozițiile alin. 1 și 2 beneficiază, atît cei care au calitatea de pensionari de invaliditate, cît și cei care solicită înscrierea la pensie.(4) Pensionarii de invaliditate, care primesc cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă, rămîn supuși revizuirii medicale, cu excepția celor prevăzuți la art. 28, alin. 1.(5) Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se acordă, din oficiu, ori de cîte ori acesta este mal avantajos.

Art. 32. (1) Are drept la pensie de urmaș, soția sau soțul:a) dacă a împlinit vîrstă de 57 ani, soția, și 62 ani, soțul, pe tot timpul vieții ;b) dacă la data decesului unuia dintre soți, soțul supraviețuitor are unul sau mai mulți copii, pînă cînd copiii împlinesc vîrstă de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrstă de 25 ani, ori pînă la căsătoria sau decesul lor înainte de împlinirea acestor vîrste ;c) dacă se află în stare de invaliditate, de orice grad, pe toată durata invalidității.(2) De asemenea, soția are drept la pensie de urmaș, pe tot timpul vieții, dacă :a) a împlinit vîrstă de 50 ani și a născut, pînă la data decesului susținătorului, 5 sau mai mulți copii;b) a împlinit vîrstă de 50 ani și are cel puțin 20 de ani de căsătorie cu soțul decedat; dacă are între 15—20 ani de căsătorie, are drept la pensie la împlinirea aceleiași vîrste, însă pensia se calculează proporțional cu anii de căsătorie.(3) Soția sau soțul se consideră, în înțelesul prezentei legi, că se afla în întreținerea susținătorului decedat dacă la data cererii de pensie nu este în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.(4) Soția sau soțul care nu îndeplinește condițiile prevăzute în ali

X

niatele 1 și 2 are drept la pensie de urmaș pînă la încadrarea în muncă, dar nu mai mult de 6 luni de la decesul susținătorului.
\ Art. 33. (1) Are drept la pensie .urmaș, părintele :ay dacă a împlinit vîrstă de 62 ani, .Vtăl, sau 57 ani, mama, pe tot timputxyi^tii ’b) dăeăva devenit invalid de orice grad, pC toată durata invalidi- t3(2) Părinții V consideră, în înțelesul prezentei IC®1’ ca,se aflau in întreținerea .fiului ^au fncei numai dacă, la data cererii, nu Slnt ț^ca- drați în muncă sau nCl exercita o profesie ori o meserie' Pe cont propriu.

Art. 34.» (1) Au drept laX Pensle de urmaș, frații și surorile'.a) pînă-la vîrstă-de 16 ani‘.<<au’ dacă .continuă.studiile, pînă la tt.r' minarea acestora, ' fără a depăși vîrstă de .25 ani ;b) dacă au devenit invalizi de orice grad înainte de împlinirea vîrstelor arătate la lit. a,, pe toată durata invalidității.(2) Frații și surorile se consideră că se aflau în întreținerea celui decedat dacă la data cererii de pensie sînt orfani de ambii părinți. în cazul că au părinți în viață, pensia se acordă numai dacă aceștia nu primesc pensie, nu sînt încadrați în muncă sau nu exercită o profesie ori o meserie pecont propriu.ArtJ 35. (1) în cazul cînd soția sau soțul 'supraviețuitor. ori unul din părinții decedatului nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 32 sau 33, beneficiază de. pensie de urmași, pe tot timpul cît nu sînt încadrați în muncă sau nu exercită o profesie - ori o meserie pe cont propriu, dacă vreuna din a- ceste. persoane'îngrijește unul sau . mai mulți copii, frați sau surori aiProcente Numărul urmașilor cu drept la pensie100 pentru 3 sau mai mulți75 pentru 250 pentru F .
CAPITOLUL V

Ajutorul social
Art. 37. (1) Angajații care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea unei pensii și sînt lipsiți de mijloace proprii de existență, au drept la ajutor social, ce se plătește din fondul de asigurări- sociale de stat, dacă se încadrează' în una din următoarele situații:a) sînt în vîrstă de 62 ani, bărbații, și 57 ani, femeile, și au o vechime în muncă de cel puțin 

5 ani ;b) sînt invalizi de orice grad, în urma unei boli obișnuite sau a unui accident în'afară de muncă, și au cel puțin 1/4 din vechimea prevă
CAPITOLUL VI

Vechimea în muncă
Art. 40. (1). Vechime în muncă se consideră perioada cît o persoană a activat'în calitate de angajat, indiferent'de durata contractului de muncă și de modul de remunerare a muncii, precum și alte perioade ce se stabilesc prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.(2) Pentru angajații care prestează muncă mai puțin de o normă întreagă se consideră vechime în muncă timpul lucrat, proporțional cu norma întreagă.(3) Pentru cei care lucrează mal mult de o normă se consideră vechime în muncă timpul corespunzător unei norme întregi.

CAPITOLUL VII

Continuitatea în muncă 
in aceeași unitate

Art. 42. (1) Prin continuitate în muncă se înțelege prestarea neîntreruptă a activității în cadrul a- celeiași unități.(2) De asemenea, se consideră că există' aceeași continuitate, în sensul prezentei legi, și în cazul în care angajatul a fost transferat în interesul serviciului, în altă unitate, precum și în situațiile în care angajatul :a) a îndeplinit obligații militare ;b) a fost trimis să urmeze o școală în scopul pregătirii profesionale-sau politice ;
CAPITOLUL VIII

Salariul tarifar
Art. 43. (1). Salariul tarifar care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media salariilor tarifare lunare din 5 ani lucrați con

decedatului) care nu au împlinit vîrstă‘-de 16\ani, pînă la împlinirea acestei’vîrstei, ori pînă la căsătoria sau decesul lot', intervenite înainte de împlinirea ’^vîrstei menționate mai sus.(2) Prevederile clin. 1 seț aplică soțului supraviețuitor n,umai în cazul în care acesta îngrijește unul sau mai mulți copii db.i altă i căsătorie ori frați sau surori ai soțului decedat.
Art. 36. (1) Cuantumul peipsiei de urmaș se stabilește luîndn'-se ca bază de calcul :a) pensia susținătorului decedirt, dacă era pensionar. în cazul cîii.d cel decedat era pensionar de invaliditate de gradul II sau III, se va lua. ca. bază de calcul pensia de* invaliditate de gradul I, diferențiată după cauza care a determinat înscrierea la. pensie a susținătorului decedat ;b) pensia, pentru limită de vîrstă ce s-ar fi cuvenit susținătorului-,.decedat;* -) pensia corespunzătoare gradului \T de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, diferențiată după c^uza care a provocat de- cesul.(2) în ck zui cînd celui decedati s-ar fi «x 'venit o altă pensie, într-un cuarih lm 'mai mare se va lua ca bază de'< calcul această pensie, din oficiu. ,(3) Pentru-stabif AVea Pensiei de urmaș cuvenită COK '* • or£an* de ambii părinți se vor k la ca ^aza calcul pensiile cumulai. ® ce se cuvin părinților decedați. »n acest caz se vor lua în consider ’are Pen" siile cele mai avantajoase ce s-ar fi cuvenit părinților, după n\armele prevăzute la alin. 1 și 2.(4) Asupra bazei de calcul seaplică unul - din următoarele placente : \

zută la art. 24, necesară pentru a- cordarea pensiei de invaliditate^(2) Prin mijloace proprii de existență se înțelege realizarea unor venituri lunare, egale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectivă, sau mai mari.
Art. 38. Cei care primesc ajutor social, precum și membrii lor de familie beneficiază de drepturile prevăzute de art. 3.
Art. 39. Prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri se va stabili cuantumul ajutorului social și se vor putea acorda asemenea ajutoare și altor persoane sau categorii de persoane.

Art. 41. (1). Timpul lucrat înstrăinătate de un cetățean străin se consideră vechime în muncă numai pe baza convențiilor încheiate între Republica Socialistă România și statul respectiv, în condițiile stabilite de aceste convenții.(2) Convențiile referitoare la problemele de prevederi sociale, încheiate de' statul român cu alte state, vor fi aplicate în mod corespunzător de toate sectoarele de activitate care au case proprii de asigurări și pensii.

c) a îndeplinit o funcție eligibilă ;d) a fost în incapacitate temporară de muncă ;
e) a încetat activitatea în urma desfacerii contractului său de muncă, dacă aceasta a avut loc pentru motive ce nu îi sînt imputabile.(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. 2 lit. a—e inclusiv, angajatul trebuie să se reîncadreze în muncă în termen de cel mult 90 zile de la data încetării acestor situații.

secutiv, la alegerea angajatului, din ultimii 10' ani socotiți de la încetarea activității salariate.(2) Dacă în ultimii 10 ani anga

jatul a lițcrat mai puțin de 5 ani, baza de calcul a pensiei este media salariilor tarifare lunare din perioada î'.n care a lucrat.(3) Salariile tarifare de încadrare, care se iau, ca bază de calcul pentru stabilirea mediei salariilor tarifare lunarie, oelor care au încetat activitatea după 1 august 1959, sînt cele în vigoare la data cererii de pensionare.(4) Pentru eei care au încetat activitatea înainte de 1 august 1959, salariul pe -’baza căruia se ca’ u- lează pensia? este cel folosit li Recalcularea ‘pensiilor conforn crețului nr^ 292/1959.Ațțț. 44. (1). Media salari !^Or tarifare lunare, care se ia în r rare la calcularea pensiei . stabilește* pp/baza :a) sa ilar iului tarifar lv ie încadrare».'pentru cei \ .uiți cu luna; '■b) sala^ 'iului tarifa • de încadrare, cc respunzător la 204 ore, pentru cei i retribuiți ■ ora;c) salar iului tâS'Vx, de calcul pentru c< d retribute Cu cotă procentuală ț;d) salar iului 1 care s-a plătit contribuți a de asigurări sociale pentru dei angajați la persoane fizice.(2), PentS 'U angajații care cumu-,' . lează dou ă funcții, la stabilirea' : mediei sa tăriilor tarifare lunare se. ia în ci. msijierare salariul tarifar al fwni :ției de bază, iar pentru cei cam : sînt încadrați în posturi cu o jjn mătațe de normă, salariul tarifarei d - încadrare corespunzător normei ntregi.
CAPITOLUL IX

juriilor 
și ajutoarelor 

socialo
. rt. 45. (1). Stabilirea pensiei și' ajutorului social se face p. ”’n de_ cfzii date de către organele di ■ Pre" vederi sociale raionale, orașe, hești sau'țde raion orășenesc.(2) .împotriva deciziilor date organele prevăzute la alin. 1 sfc poate r’ace contestație în termeni- de 60 zile de la comunicarea aces- __ teia, la comisiile de contestație depe lîngă orcanele de prevederi sociale regionale, respectiv aț orașului Bucureștii(3) Deciziile\comisiilor de contestații Sînt definitive.

Art. 46. Decîv.iile comisiilor de contestații pot fî revizuite de către acestea ori de cite ori se constată erori.
Art. 47. (19 • Comisiile de contestații se numesc prin decizie a comitetului executiv al sfatului popular regional,^respectiv al orașului București, ț/ yor avea ur“ mătoarea componența' :— un judecător al tribunalului regional, respectiv al trib<uwalulu.A orașului București, ca președinte ;— șeful organului regional de prevederi sociale, respectiv al orașului București, ca membru ;— un delegat sindical desemnat de către organul sindical re- j gional, respectiv al orașului București, ca membru.(2) Președintele și membrii comisiei vor avea cîte un supleant, numit în aceleași condiții.
Art. 48. (1). In cazul cînd o persoană a lucrat în mai multe sectoare de activitate care au case proprii de asigurări și pensii, i seva. stabili^ pensie sau ajutor social! pentru limită de vîrstă în cadrul asigurărilor sociale de stat, lu- îndu-i-se în considerare perioadele cît a lucrat în aceste sectoare, numai dacă mai mult de jumătate din vechimea în muncă pe care o are a lucrat ca angajat. Perioadele de timp cît a lucrat, în alte sectoare de activitate se iau în considerare dacă ele se recunosc ca vechime în muncă pentru acordarea unui drept de pensie de către casele de .asigurări și pensii ale acelor sectoare.(2) De asemenea, vechimea în. muncă avută. în calitate de angajat va fi luată în considerare de fiecare dintre casele de asigurări și pensii ale sectoarelor de activitate respective.

(Continuare în pag. a III a)
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PROIECTUL DE LEGE
privind acordarea pensiilor de asigurări 

sociale de stat și a pensiei suplimentare
(Urmare din pag. a II-a)(3) în cazul cînd nu este îndeplinită condiția ■ prevăzută la alin. 1 pentru stabilirea dreptului în cadrul asigurărilor sociale de stat și cel în cauză optează pentru pensie în cadrul acestui sector, i se va putea stabili pensia numai pe baza vechimii avute ca angajat, fără a se lua în considerare și activitatea prestată în alte sectoare.

(4) Pensia de invaliditate și ajutorul social de invaliditate se a- cordă de casa de pensii a sectorului de activitate în care s-a produs invaliditatea.(5) în cazul cînd părinții au lucrat în sectoare diferite, cd case proprii de asigurări și. pensii, copiii orfani de ambii părinți vor primi pensie de urmaș, în condițiile legii, de la ambele case.
Art. 49. (1). încadrarea în grade de invaliditate se face de către comisii de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.(2) Normele de organizare și funcționare a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
Art. 50. Pensia, ajutorul social și orice alte sume stabilite, cuve

nite pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, rămase neplătite, se prescriu în termen de 12 luni de la data cînd trebuiau să fie achitate.
Art. 51. (1) Sumele plătite în plus cu titlu de, pensie, ajutor social sau alte drepturi aferente, se recuperează de la cei care le-au primit.(2) în cazul în care sumele plătite în plus nu pot fi recuperate de la aceștia, angajații, care se fac vinovați de producerea daunei, vor fi ținuți răspunzători, potrivit dispozițiilor Codului Muncii.(3) Recuperarea de la pensionarii, sau beneficiarii . de ajutor social a sumelor plătite în plus se face pe baza deciziei, date de organele de prevederi sociale, care constituie titlu executoriu. Decizia poate fi atacată în condițiile art. 45 și 46, contestația suspended executarea pînă la soluționarea ei definitivă.(4) Dreptul de a se cere recuperarea sumelor plătite în plus pensionarilor și beneficiarilor de ajutor social se prescrie în termen de 12 luni de la data efectuării plății.(5) în caz de deces al^ pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, sumele rămase nerecuperate nu se mai urmăresc.

CAPITOLUL XII

Cumulul pensiei cu salariul
Art. 59. (1) Pensionarii cu pensii integrale pentru limită de vîrstă, precum și pensionarii cu pensii â- cordate prin Hotărîri ale Consiliului de Miniștri și ale altor organe competente, strict necesari unităților, menținuți sau reîncadrați în muncă, în funcții admise la cumul, au dreptul, pe timpul cît lucrează, să primească, pe lingă salariu, și 50 la sută din pensie, dar nu mai puțin de 500 lei.(2) Ministerele, celelalte organe centrale și Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța stabilesc meseriile și funcțiile în care se admite cumulul pensiei cu salariul.
Art. 60. (1) Pensionarii prevă- zuți la art. 59 alin. 1 primesc, pe lîngă salariu, și pensia în întregime, pe timpul cît sînt angajați:a) în posturi cu pînă la 1/2 normă inclusiv :b) cu contracte de muncă pe durată determinată de pînă la 4 luni, în cursul unui an calendaristic ;c) la persoane fizice, cooperative agricole de producție și case de ajutor reciproc.

(2) De asemenea, beneficiază de pensie în întregime, pe lîngă salariu, și alte categorii de angajați stabilite prin Hotărîri ale Consiliului de Miniștri, indiferent de felul pensiei.
Art. 61. (1) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajați, pe lîngă salariu, și pensia integrală, fără ca acestea împreună să poată depăși salariul tarifar în vigoare, corespunzător funcției avute la data pensionării de invaliditate.(2) In cazul în care salariul tarifar împreună cu pensia ori numai salariul tarifar depășesc salariul tarifar în vigoare, corespunzător funcției avute la data pensionării de invaliditate, pensia se reduce sau se suspendă, după caz. Salariul tarifar în vigoare este cel din luna pentru care se face plata.(3) Pensionarii de invaliditate gradul I și II, care au recomandarea organelor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pentru prestarea unei activități cu caracter reconfortant, vor primi, pe timpul cît sînt încadrați în muncă, pensia în întregime.

CAPITOLUL X

Transformarea și recalcularea
CAPITOLUL XIII

Dispoziții finale
pensiilor

Art. 52. (1) Pensia pentru limită de vîrstă a unui pensionar, care continuă ■ activitatea și cax.e devine invalid ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, poate fi. transformată, la cererea pensionarului, in pensie de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională.(2) Pensionarii de invaliditate de orice grad pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vîrstă, dacă îndeplinesc condițiile de vechime în muncă și de vîrstă, prevăzute de lege, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vîrstă.
Art. 53. (1). Pensionarul care rămîne sau se reîncadrează în muncă după pensionare are dreptul să i se recalculeze pensia, lu- indu-se în considerare și timpul

muncit după stabilirea inițială a pensiei.(2) în cazul în care pensionarul își continuă activitatea în alt sector de muncă decît acela căruia îi aparține casa de asigurări și pensii care i-a stabilit pensia, recalcularea se face, în condițiile arătate la alin. 1, de către casa care îi plătește pensia.
Art. 54. în cazul cînd se schimbă gradul de invaliditate al unui pensionar cu pensie de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, într-un grad de invaliditate mai mare, datorită unei boli obișnuite sau unui accident în afară de muncă, pensia se va recalcula la procentele corespunzătoare noului grad de invaliditate, pentru accident de muncă sau boală profesională.

Art. 62. (1) Persoanele care dovedesc cu acte că au cotizat la fostele asigurări sociale în altă calitate decît aceea de angajat și îndeplinesc condițiile de vîrstă și vechime în muncă, pot fi înscrise la pensie, pentru limită de vîrstă, ca și angajații, numai dacă în ultimii 10 ani de activitate au lucrat ca angajați.(2) Cei care au o vechime în muncă de cel puțin 25 ani, bărbații, și 20 ani, femeile, dar nu au lucrat cel puțin 10 ani ca angajați, au drept la o pensie de 500 lei lunar.(3) Cei care au o vechime în muncă mai mică de 25 ani, bărbații, și 20 ani, femeile, dar nu mai puțin de 10 ani și nu îndeplinesc

condiția de vechime ca angajați, prevăzută la alin. 1, au dreptul la o pensie calculată din pensia de 500 lei,' proporțional cu vechimea dovedită, fără a putea fi mai mică de 350 lei lunar.(4) Urmașii celor prevăzuți la alin. 1—3 inclusiv, au drept la pensie de urmași în condițiile prezentei legi.(5) Cei care au o vechime jn muncă de 25 ani, bărbații, și 20 ani, femeile, pensionați pentru timpul cotizat la fostele asigurări sociale în altă calitate decît aceea de angajat și au lucrat după pensionare cel puțin 10 ani ca angajat. pot cere stabilirea unei pensii pentru limită de vîrstă, folosind ca bază de calcul media salariilor

tarifare lunare din 5 ani de activitate consecutivă din ultimii 10 ani.
Art. 63. — Cetățenii unui stat străin și urmașii acestora domici- liați pe teritoriul Republicii Socialiste România pot cere înscrierea la pensie sau ajutor social pentru timpul servit în țară străină, potrivit convențiilor încheiate între Republica Socialistă România și statul respectiv.
Art. 64. (1) Pensia de orice fel nu poate fi mai mare decît salariul tarifar pe baza căruia aceasta a fost calculată.(2) Nimeni nu poate primi decît o singură pensie, indiferent de fondul din care aceasta este plătită ori de legea în care este prevăzut dreptul la pensie, cu excepția celor prevăzuți la art. 48, alin. 5.(3) Persoanele îndreptățite la mai multe pensii pot opta oricînd pentru una din ele, chiar după ce s-a stabilit un drept la pensie.
Art. 65. Dreptul la pensie și ajutor social este imprescriptibil. Pensia și ajutorul social nu pot fi cedate nici total, nici parțial.
Art. 66. Pensia și ajutorul social nu sînt impozabile.
Art. 67. (1) Contractul de muncă al angajaților pensionați la cererea unității se desface pe data înscrierii la pensie.(2) Pe data înscrierii la pensie se poate desface și contractul de muncă al celor pensionați la cererea lor.(3) Contractul de muncă al angajaților care sînt și pensionari pentru limită de vîrstă și al celor cu pensii acordate prin Hotărîri ale Consiliului de Miniștri sau ale altor organe competente, poate fi desfăcut oricînd.
Art. 68. Celelalte sectoare de activitate cu case proprii de asigurări și pensii își vor elabora reglementări proprii pe baza principiilor din prezenta lege și ținînd seama de specificul fiecărui sector.
Art. 69. Invalizii și accidentații de război, urmașii acestora, precum și urmașii celor morii sau dispăruți în război primesc pensie potrivit prezentei legi și în condițiile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.
Art. 70. Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, împreună cu Ministerul Justiției, Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii și cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor vor da instrucțiuni și indicații obligatorii în vederea .aplicării unitare a prevederilor cuprinse în legislația de pensii.

TITLUL II

PENSIA SUPLIMENTARĂ
CAPITOLUL XI

Suspendarea plății pensiei
CAPITOLUL XIV

și ajutorului social și pierderea

dreptului la pensie și ajutor social
Art. 55. (1) Plata pensiei se ispendă pâ timpul cît pensiona- ul:a) își stabilește domiciliul pe teritoriul altei țări;b) execută o pedeapsă privativă de libertate;
c) lucrează în baza unui contract de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 59, 60și 61.(2) De asemenea^ dacă soțul supraviețuitor s-a recăsătorit, plata pensiei se suspendă pe tot timpul cît durează noua căsătorie.(3) Plata ajutorului social se suspendă în situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a și b, precum și pe timpul în care beneficiarul realizează venituri de orice natură e- gale cu cuantumul ajutorului social pentru categoria respectivă sau mai mari.(4) Membrii de familie ai pensionarilor aflați în situația prevăzută la alin. 1 lit. b, care îndeplinesc condițiile pentru a primi pensie de urmaș, au drept la pensia care li s-ar fi cuvenit în această calitate pe tot timpul suspendării plății drepturilor pensionarilor.
Art. 56. (1). în cazul prevăzut de art. 55 alin. 1 lit. b, dacă hotă- rîrea de condamnare a fost desființată și cel în cauză a fost a- chitat, se vor plăti sumele datorate pe întreaga durată a suspendării, scăzîndu-se sumele plătite urmașilor.(2) In caz de executare a pedep- Sfti sau de grațiere ori de amnistiere a faptei pentru care pensio

narul sau beneficiarul de ajutor social a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate și care a condus la suspendarea plății dreptului, plata se reia cu începere din prima zi a lunii următoare a- celeia în care pensionarul sau beneficiarul de ajutor social a fost eliberat.(3) Cînd încetează celelalte cauze de suspendare, plata pensiei sau a ajutorului social se reia cu începere din prima zi a lunii următoare aceleia în care a intervenit încetarea cauzei de suspendare.
Art. 57. Organele de urmărire penală, organele' procuraturii și instanțele judecătorești au obligația ca, în termen de 15 zile de la data arestării pensionarului sau beneficiarului de ajutor social în baza unei hotărîri de condamnare rămase definitivă, să comunice a- ceastă situație, în scris, organului de prevederi sociale respectiv, în vederea suspendării plății pensiei sau ajutorului social.
Art. 58. Pierd dreptul la pensie și la ajutor social cei care :a) și-au provocat o invaliditate în mod voit, în vederea obținerii unui drept la pensie sau ajutor social, ori au căpătat o invaliditate săvîrșind o faptă penală, însă numai în ceea ce privește dreptul la pensie sau ajutor social de- curgînd din aceste invalidități;b) au fost condamnați pentru uciderea sau cauzarea unei invalidități susținătorului, însă numai în ceea ce privește dreptul la pensie decurgînd de pe urma acestui susținător decedat.

Art. 71. Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afara pensiei de asigurări sociale, pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualității, între angajați.
Art. 72. (1) Fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formează din contribuția tuturor angajaților. Această contribuție este de 2 la sută din salariul tarifar lunar de încadrare și se varsă prin unități, într-un cont special al Uniunii Generale a Sindicatelor, la Banca Națională a Republicii Socialiste România.(2) Banca Națională a Republicii Socialiste România va plăti, la sumele depuse, o dobîndă anuală de 1,5 la sută cu care se întregește fondul pentru pensia suplimentară.

Art. 73. (1) Au dreptul la pensie suplimentară pensionarii și beneficiarii de ajutor social din cadrul asigurărilor sociale de’ stat care au contribuit, în timpul activității salariate, la fondul pentru pensia suplimentară.(2) De asemenea, au dreptul la pensie suplimentară pensionarii urmași, dacă susținătorul decedat a contribuit la fondul de pensii.
Art. 74. (1) Cuantumul pensiei suplimentare, pentru cei care au contribuit cel puțin 10 ani la fondul acestei pensii, este de 14 la sută din salariul tarifar lunar folosit la calcularea pensiei de asigurări sociale.(2) Pentru cei care au contribuit la fondul de pensii mai puțin de 10 ani pensia suplimentară se stabilește astfel:

Timpul cît s-a contribuit % din media salariilorla fondul de pensii tarifare lunare8 — 10 ani 125 - 8 „ 102 - 5 „ 71 - 2 „ 5

pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puțin 12 luni.
Art. 75. Pensia suplimentară, pentru urmaș se calculează din pensia stabilită potrivit art. 74 alin. 1 și 2, în raport de numărul urmașilor, astfel:— 50 la sută pentru un urmaș ;— 75 la sută pentru doi urmași;— 100 la sută pentru trei sau mai mulți urmași.
Art. 76. (1). Pensia suplimentară se stabilește o dată cu pensiile de asigurări sociale sau cu a- jutoarele sociale, de către aceleași organe și cu aceeași procedură.(2) Pensia suplimentară se plătește deosebit de pensia de asigurări sociale, indiferent de cuantumul acesteia din urmă.(3) Dispozițiile privind cumulul, precum și cele referitoare la recalcularea pensiei, pierderea dreptului de pensie- sau suspendarea plății acesteia, prevăzute pentru pensiile de asigurări sociale, se a- plică, în mod corespunzător, și la pensiile suplimentare.
Art. 77. Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1967.Pe aceeași dată se abrogă Decretul nr. 292 din 30 iulie 1959, astfel(3) Pentru beneficiarii de ajutor social, pensia suplimentară se calculează pe baza mediei salariilor tarifare lunare din ultimii 5 ani de activitate consecutivă. Pentru beneficiarii de ajutor social invalizi, care au lucrat mai puțin de 5 ani, pensia suplimentară se stabilește pe baza mediei salariilor tarifare lunare din perioada de activitate.(4) Angajații care, pînă la data pensionării, au contribuit mai puțin de 12 luni la fondul pentru pensia suplimentară, nu au drept la această pensie. Fac excepție pensionarii de invaliditate și pensionarii urmași, care vor primi pensia suplimentară calculată în procentul prevăzut pentru 1—2 ani de contribuție.(5) Celor prevăzuți la alin. 4, care nu au drept la pensie suplimentară, li se voi’ restitui sumele plătite cu titlu de contribuție.(6) Pentru invalizii de gradul III cuantumul pensiei suplimentare se

reduce la jumătate din procentele prevăzute la alin. 1 și 2, corespunzătoare anilor de contribuție.(7) Angajații care au împlinit limita de vîrstă sau sînt invalizi și au încetat activitatea fără a putea fi înscriși la pensie sau ajutor social, deoarece nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, au drept la

cum a fost modificat și completat prin Decretul nr. 878 din 20 noiembrie 1962, precum și Regulamentul de aplicare aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1081 din 31 iulie 1959. modificat și completat prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1173, din 20 noiembrie 1962.
Corespunzător hotărîrii luate de Plenara 

Comitetului Central al P. C. R. de a 
se publica în presă și supune dezbaterii ma
selor largi de oameni ai muncii proiectul de 
lege a pensiilor, ziarul „Scînteia" pune pagi
nile sale la dispoziția tuturor celor care doresc 
să-și exprime opinia în legătură cu prevederile 
acestui document, să facă propuneri și sugestii
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FRUMOASA VlRSTĂ
A ÎNȚELEPCIUNH

VA Fi SCUTITĂ DE GRIJI

Ecoul noilor măsuri

acasă,
Primele ore ale dimineții. Desigur, recenta Hotărîre cu privire la majorarea pensiilor se comentează cu ziarul în mină peste tot : la chioșcurile de difuzare a presei, în magazine, pe scările blocurilor. Ziua ploioasă adună însă a- casă marea majoritate a celor care sînt liberi la această oră. Fiind sîmbătă, peste tot se fac pregătiri pentru ziua de odihnă. Dar atunci cînd pe masă apare ziarul, totul este „lăsat baltă". începe lectura atentă, cu glas tare, în mijlocul familiei, încep întrebările, lămuririle reciproce și calculele. Și toți, în această tară unde legile sînt făcute pentru cei ce muncesc, discută cu impresionantă competență.Legile noi atrag o lumină nouă pe chipurile oamenilor. Sîn- tem întîmpinați cu a- celași zîmbet ospitalier.în familia Paul Ion (din B-dul Dimitrov 121—129) capul familiei care lucrează la uzinele „23 August" va ieși din producție peste vreo 4 ani cu o pensie egală sau chiar mai mare decît salariul actual deI 700 lei. Discutăm noutatea împreună cu soția, Maria, țesătoare, care va avea și ea o pensie substanțială. Femeia se bucură pentru ea și soțul ei, dar mai ales pentru faptul că-și vor putea crește fără nici o grijă fetița care are acumII ani.Pe fiecare legea îl privește într-un anumit fel.Pentru pensionarul tipograf D. Ionescu și familia lui, locuind în Bd. Muncii nr. 68, legea aduce ceva nou prin renunțarea la plafonul de 1200 lei.

in familie
Avram loan, tînăr administrator la I.A.L. Gara de Est, se grăbea să-i comunice mamei sale, care are o pensie de urmaș, mărirea simțitoare a acesteia.— Bătrîna' stă la noi, ne îngrijește copilul și nu duce lipsă de nimic. Dar am observat că oricum îi place să aibă banul ei. Spune că nu se simte bine, nu poate ține capul sus dacă nu are „niște rezerve"...Și Ana C.alteș, infirmieră, care mai are mulți ani pînă la pensie, ne-a vorbit de acest sentiment firesc.— Pentru nimic în lume n-aș fi vrut să fiu o povară pentru fiica mea, deși sînt convinsă că ea nu m-ar fi considerat niciodată așa. Prin noile condiții de pensionare cred că am s-o pot ajuta eu pe ea, încă foarte mulți ani. Știți, noi oamenii ceva mai în vîrstă, drămuim mai bine banul.Ana Calteș a îngrijit multe generații de copii, cunoaște viața multor familii. A discutat cu multe femei despre numeroasele măsuri inițiate în ultima vreme.— De altfel complexul de măsuri luate în ultimul timp (la care acum se adaugă cele legate de pensie) vor avea — continuă dînsa — o importanță deosebită asupra vieții de familie, vor duce la strîngerea și la închegarea pe baze noi a relațiilor pă- rinfi-copii, socri, gineri și nurori. Bătrî- nii vor căpăta pe deplin, o dată cu sentimentul de independență, cel de certitudine totală a viitorului.Sunînd cînd la o ușă, cînd la alta, am avut plăcerea să a- sistăm la numeroase

scene de bucurie colectivă, uneori chiar să fim noi primii a- ducători ai veștii, primii „informatori și contabili calificați".Bătrînei Anica Va> 
silescu i-am făcut noi socotelile în bani. Mai departe, în virtutea vechiului ei spirit aospodăresc, si le-a făcut sinqură cu alas tare : sporul de pensie s-a transformat pe loc în atîta făină, atîtea fructe, atîta dulceață sau într-un cadou surpriză pentru băiatul care are el însusi vîrstă de a avea băieți. Alții a- veau ajutoarele lor „calificate". Tîmpla- rului Petre Cristescu îi făceau socotelile, cu o deosebită satisfacție, nepoții, elevi fruntași. Pensionarul 
Aurică Mihăilescu, pînă să se adune familia, se grăbea să se ducă să sărbătorească evenimentul la un pahar cu vin, profesoara Miron Au
relia — să facă o vizită unei prietene.Toți cei pe care i-am cundscut se bucurau : pentru ei, pentru rude ori cu- noscuti. pentru copiii lor, chiar dacă aceștia mai aveau mult pînă la pensie.în familia Dumitru și Adela Moraru, ziarul subliniat cu roșu de pe masa din sufragerie arăta că veș- tile erau cunoscute de toată lumea. Asupra majorării pensiei capului familiei erau edificați cu toții. Se discutase și despre cumnați și despre un frate infirm al soției, despre unii cunoscuți cu pensii mici, la care majorarea va reprezenta aproape jumătate din pensia anterioară.— Noua lege — zicea D. Moraru — arată încă o dată că strădaniile noastre nu au fost zadarnice și că de rezultatele lor, de care beneficiem, se vor bucura și copiii noștri.

Bucurii la bătrinețe
Din această anchetă nu puteau să lipsească bătrînii, pensionarii, cei care se vor bucura primii de venituri sporite prin această u- mană . hotărîre a partidului. Ce gîndesc oamenii ajunși, după decenii de muncă, în toamna vieții, fiind martori și particioanți la marile eforturi care au transformat tara din temelii ?...Strada Bucegi, o stradă liniștită, retrasă, nu departe de noile profiluri arhitectonice ale Căii Griviței. La nr. 68 te întimpină o casă modestă, o grădiniță cu florile încă proaspete ale acestei toamne.Stăpînul casei, A- 

lexandru Sănăucea- 
nu, ne primește cu brațele deschise. Nu, nu e nevoie de introduceri, de explicații. Ziarul în care a apărut Hotărîrea se află pe masă, alături de ochelari, discuția pornește firesc, de la sine.— Eu sînt un pensionar cu vechime. Am 81 de ani. Nu știu ce-o fi în sufletul altora, dar eu simt o mare bucurie de azi- dimineață, de cînd am deschis ziarul. Mulțumesc din toată inima celor ce se gîndesc la noi, conducătorilor noștri, ca

re printre atîtea treburi ale țării își găsesc timp să se aplece cu dragoste și înțelegere către viața noastră, a bătrînilor.Cu pensia ce-o voi lua de-aci înainte pot să trăiesc mai bine cu soția mea, fără să depind de nimeni, fără să cer ajutor de la fiul meu, care își are casa și cheltuielile lui....Suim treptele u- nui bloc nou de lîngă Podul Grand. Intr-un apartament luminos, fostul cazangiu la Grivița Roșie, Nicolae Cîocșirescu, ne întîmpină cu ospitalitate și bucurie.— Pentru o asemenea discuție vă stau la dispoziție oricît. Simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva, doream să aștern pe hîrtie mulțumirea pe care o încerc...— Vă gîndeați la o scrisoare ?— Da, o scrisoare către Comitetul Central al partidului.— Aveți prilejul să o transmiteți prin intermediul ziarului. Ce vroiați să scrieți ?— Multe, foarte multe lucruri. Mai întîi și întîi am simțit dorința fierbinte să asigur pe conducătorii noștri că și noi, pensionarii, cu slabele noastre puteri, sintem hotărîți să sprijinim politica înțeleaptă, chibzuită a

partidului. Pe mine această hotărîre mă bucură de două ori — ca pensionar și ca membru al partidului comunist. îmi dau seama că ea vine în urma unor mari progrese ale e- conomiei noastre, că dă viață unor prevederi ale Congresului al IX-lea.Industria și agricultura noastră produc mai mult, nivelul do trai, al oamenilor muncii a crescut. Era și normal. Dar iată că ocîrmuitorii noștri s-au gîndit și la noi, cei care pînă acum cîțiva ani am contribuit la construirea socialismului. Intr-un stat ca al nostru nu sînt uitați nici bătrînii.Am stat de vorbă, în cursul raidului nostru prin cartierele Bucureștiului, și cu alți pensionari. Cu fostul contabil Ion 
Simîoa, în vîrstă de 34 de ani. cu fostul strungar Vasile Ccn- 
stantinescu, cu fostul maistru Marin Itarion si cu alții însuflețiți de aceeași adîncă și sinceră bucurie.Cit de umană e a- ceastă hotărîre reiese limpede și din ideea ce se deqaiă în urma anchetei noastre printre pensionari. Bătrînii se gîndesc la viitor, își fac planuri, simple și modeste planuri ; privesc cu încredere șl bucurie la anii ce vin.
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Aria preocupărilor
noastre actuale
MECANICA FLUIDELOR

Dezvoltarea navigației maritime șî, 
apoi, a celei aeriene a contribuit în- 
fr-o mare măsură la progresul meca
nicii fluidelor, stabilindu-se legile 
care guvernează mișcarea și echili
brul acestora.

Deși primele legi ale acestei știin
țe au fost enunțate sub formă empi
rică încă din antichitate, complexita
tea fenomenelor de natură fizică 
sau matematică ale mecanicii fluide
lor a făcut ca ritmul de dezvoltare 
al acestei importante ramuri a știin
ței să fie relativ lent. Amploarea pe 
care o cunosc astăzi energetica, avia
ția, navigația marină sau începutul 
zborurilor în cosmos a impus largi 
cercetări fundamentale privind vite
zele mari (super și hipersonice), flui
dele vîscoase, gazele rarefiate, plas
ma etc. La rîndul lor, construcția ba
rajelor, industria chimică, extracția 
petrolului, lubrificația, automatica so
licită necontenit o serie de cercetări 
aplicative.

Tradițiile remarcabile existente în 
țara noastră în domeniul mecanicii 
fluidelor și, mai ales, în aerodinami
că, sînt continuate în prezent de co
lectivele catedrelor de specialitate 
din învăfămînlul superior, unităților 
de cercetare ale Academiei sau ale 
unor ministere. în acest context, In
stitutul de mecanica fluidelor „Traian 
Vuia"-Bucureșfi, unde se efectuează 
atît cercetări cu caracter fundamental 
cît și investigații aplicative, își 
rientează cercetările ținînd seama 
cerințe de ordin practic, imediat, 
dicate de procesul industrializării 
rii, în corelare cu principalele 
reefii de cercetare pe plan mondial; 
în planul institutului sînt prevăzute, 
de exemplu, teme importante privind 
aerodinamica vitezelor trans, super și 
hipersonice, magnefo-gazo-d inamica, 
dinamica gazelor rarefiate, aeroelas- 
ticitatea, fermo-aero-dinamica. com
bustiei etc. Investigațiile urmăresc 
pe de o parte dezvoltarea cunoștin
țelor teoretice în acest domeniu, iar 
pe de altă parte obținerea de rezul
tate aplicative.

In domeniul aviației, de pildă, s-au 
amplificat cercetările privind perfec
ționarea avioanelor utilitare 
nești, hipersusfentația aripilor 
avion, stabilitatea aparatelor 
Printr-o serie de încercări ale 
chetelor în sufleria institutului, specia
liștii contribuie la obținerea unor ca
racteristici superioare de siguranță 
și a unor bune performanțe tehnico- 
economice. O temă nouă inclusă în 
activitatea institutului este aceea 
privind circuitele pneumatice de 
automatizare, destinate să înlocuiască 
în anumite situații circuitele electrice. 
Acest studiu va avea o largă aplica
tivitate la diverse automatizări. în 
domeniul fluidelor reale, se efectu
ează studii privind scurgerile fluide 
prin labirinții mașinilor hidraulice. în 
același timp, secția de hidraulică 
participă efectiv la construcția bara
jelor energetice. In planul tematic 
figurează și alte teme privind scurge
rea lichidelor prin medii poroase, cu 
importante aplicații în extracția pe
trolului.

Se efectuează totodată investigații 
în vederea perfecționării diverselor 
instalații și agregate create în insti
tut pentru uzul producției. Astfel, au 
fost realizate unele agregate plu
titoare cu propulsie aerodinami
că, care să permită recoltarea 
stufului din Deltă în locurile unde 
elicele acvatice nu pot fi utilizate, fie 
din pricina adîncimii reduse a apei, 
fie din cauza masei de stuf. Noile a- 
gregate au dat rezultate bune la re
coltarea acestei plante.

Specialiștii institutului își continuă 
cercetările privind procesele de lu- 
brificație, prin abordarea de noi 
teme (ca lubrificația cu medii new- 
toniene, lubrificația suprafețelor cu 
mișcare de rostogolire etc.) în vede
rea reducerii uzurii mașinilor.

Desigur, problematica institutului 
este susceptibilă de continue îmbu
nătățiri. De pildă, s-ar ajunge la a- 
meliorări calitative ale tematicii chiar 
și numai printr-o mai judicioasă eșa
lonare a temelor propuse, care să 
permită urgentarea unei cercetări în 
funcție de importanța ei. In acest 
sens trebuie realizat un echilibru 
între diversele criterii, cum ar fi ac-

fualifatea științifică mondială a femei 
în studiu, necesitățile economiei na
ționale și posibilitățile practice ale 
potențialului de cercetare existent în 
institut.

Pentru a îmbunătăți eficiența lu
crărilor trebuie totodată perfecționat 
acel important factor de progres ra
pid pe care îl constituie cooperarea. 
Spre a ajunge la o folosire maxi
mă a capacității institutului ar trebui 
o colaborare mai strînsă cu unită
țile departamentale de cercetare.

Există încă deficiențe legate de o 
Informare insuficientă, de o slabă 
conectare cu investigațiile care se 
desfășoară în acest domeniu pe plan 
mondial. De pildă, cercetări de felul 
celor privind îmbunătățirea metode
lor de calcul nu mai prezintă astăzi 
importanța pe care o aveau înainte 
de perfecționarea calculatoarelor e- 
lectronice.

în cercetarea științifică există un 
criteriu cu o pondere întotdeauna 
importantă : operativitatea. Se impu
ne ca o necesitate stabilirea duratei 
probabile a soluționării diferitelor 
teme propuse, pentru ca aceasta să 
fie compatibilă cu ritmul de dezvol
tare a problemei pe plan internațio
nal. Dacă forțele de cercetare și baza 
materială afectate nu asigură un ritm 
de rezolvare corespunzător, există 
riscul ‘ca soluția să fie depășită, pe
rimată, încă de la 
să nu mai prezinte 
evoluția tehnică a 
tării.

Nu aș dori să
semnări fără a sublinia părerea 
ar trebui extinse în (ara noastră 
cefările de aerodinamică, unde 
punem de multă experiență, și 
ar putea aduce contribuții importan
te la proiectarea și realizarea de pro
totipuri de avioane utilitare, elicop
tere, vehicule cu pernă de aer — 
necesare agriculturii, asistenței medi
cale, fransporfurilor efc. Ramură de 
mare actualitate, mecanica fluidelor 
solicită pe cercetătorii și specialiștii 
români
riate și cu largi perspective de viitor.

cu plăcere de 
teatrul românesc"

Casa;de cultura din Bacău: sala de spectacole (stînga) și cea de lectură (dreapta) (Foto Agerpres)

9 Filarmonica de stat ,,G. Enescu 
(la Ateneu) : CONCERT SIMFO
NIC — 11, CONCERT DE MUZICA 
POPULARĂ — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : 
FRUMOASA DIN PĂDUREA A- 
DORMITA — 11, LUCIA DI LA- 
MERMOOR —
e Teatrul de
LOGODNICUL 
VÎNZĂTORUL
19,30.
• Sala Palatului : VARIETE-CON- 
CERT (prezentat de Teatrul „Barbu 
Delavrancea"-Estrada) — î9r,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (sala Comedia) : DOAMNA LUI 
IEREMIA — 10, VEDERE DE PE 
POD — 16,30 ; 19,30, (sala Studio): 
MAȘINA DE SCRIS — 10, PATI
MA ROȘIE — 15,30, ÎNTÎLNIRE 
CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚĂ — 10,30, FII 
CUMINTE, CRISTOFOtR — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) ; 
CAZUL OPPENHEIMER — 10,30, 
CASA BERNARDEI ALBA —

19,30.
stat de operetă :

DIN LUNĂ — 1-0,30, 
DE PĂSĂRI —

CINEMATECĂ

LA IAȘILa cinematograful „Tinere
tului" din Iași s-a organizat 
o cinematecă. Iubitorii celei 
de-a 7-a arte au prilejul să 
vadă aici producții de valoa- 

' re ale cinematografiei națio
nale și a celei de peste hota
re, care se află în păstrarea 
Arhivei naționale de filme.

(Agerpres)

19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) ; AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 10,30,
SCAUNELE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Teatrului de Comedie) ; 
GAIȚELE — 10, CIN-CIN — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" t 
INELUL LUI JUPITER — 20.
® Teatrul Mic :
VICHY — 
LANSOAR 
LELOR —
• Teatrul
ȚELEPȚII DIN HELEM — 11 
CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 20,30, (sala din str. 
Academiei) : 
— 9 ; 11.
• Circul de 
CULUI — 16 ; 19,30.

Turneul întreprins în R. S. 
Cehoslovacă de Teatrul de Co
medie este comentat elogios în 
presa pragheză. „Oaspeții români 
— scrie ziarul „Prace" — au de
monstrat că alcătuiesc cu adevă
rat un ansamblu tînăr nu numai 
prin vîrsta actorilor și. perioada 
de cînd a luat ființă teatrul, ci și 
prin maniera artistică. Conducă
torul teatrului, Radu Beligan, 
așa cum ne-am putut convinge și 
noi, se situează intre cele mai 
mari personalități ale artei acto
ricești din România". „In prima 
seară — scrie același ziar — am 
putut admira îndrăzneala cu care 
cei ce au pus in scena piesa ‘lui 
Shakespeare „Troilus și Cresida" 
au parafrazat o operă scrisă pe 
o temă veche, antică, ridiculizînd 
nu numai eroii Troiei, dar și ab
surditatea războiului purtat din 
cauza „unei muieri", a războiului 
în general".

„Ansamblul românesc dezvoltă 
bogat mijloacele expresive ale 
comediei cu toate nuanțele sale", 
scrie „Vecerny Praha". Referin- 
du-se la spectacolul cu piesa „Ri
nocerii", „Zemedelske Noviny" 
în cronica intitulată „Trei seri cu 
Teatrul de Comedie românesc" 
scrie : „Și acest spectacol regizat 
de L. Giurchescu a fost atractiv, 
captivant, cu adevărat teatral". 
„La Praga ne vom aminti cu plă
cere de teatrul românesc" scrie 
ziarul ..Prace".

Ca în savurosul proverb de economie casnică; „toamna se numără 
j bobocii", s-a putut înregistra, — și
iI
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§ is ■»'K f6.1

INCIDENT
10,30, DOI PE UN 
— 15,30, JOCUL
1-9,30.

evreiesc de stat ;

vorba aceea, musca bîzîind, studenții nu îndrăzneau să comunice între dînșii nici măicar atunci cînd, luînd note, le scăpa forma exactă a unui nume proipriu necunoscut. La cursul public al lui V. Pîrvan, expunerea era uamărită de noi cu răsuflarea tăiată de emoție, ca la un spectacol unic de erudiție și interpretare originală, cunoșteam o relativă decît la seminariile lui mirescu și mai ales la de literatură al său, cu bere, în care unii dintre noi eram ispitiți să abuzăm de răbdarea și toleranța profesorului atît de contrastante față de dogmatismul sistemului său estetic.M-am lăsat însă furat de amintiri străvechi.în aceeași cuvîntare, secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Român a subliniat menirea U- niunii Tineretului Comunist și a a- sociațiilor studențești, care „trebuie să se preocupe de educarea studenților în spiritul ideilor comunismului, al eticii noastre noi, al unei comportări civilizate în toate împrejurările vieții, care să facă cinste valoroasei intelectualități a patriei noastre".Să nu uităm că anii vieții universitare coincid cu trecerea de la adolescență la adevărata tinerețe, și că aceasta este din toate punctele de vedere o luare de conștiință, un act de plenitudine morală. Dacă lipsa de control a unora dintre familii a zdruncinat încă după întîiul război mondial vechile temelii solide ale educației, dacă noile condiții de muncă, uneori ale ambilor părinți, nu îngăduie totdeauna acordarea întregii atenții părintești asupra problemelor educației, dacă școala, prin evoluția ei în decurs de o jumătate de veac, și-a mai slăbit frînele altădată prea strînse, este de datoria tineretului conștient de astăzi să ridice cît mai sus nivelul etic al comportamentelor sale. Tinerețea este în ea însăși o podoabă naturală. Ea nu trebuie veștejită prin gesturi necugetate, prin atitudini gălăgioase, prin exchibiții.

anul acesta îmbucurător, — sporul mereu mai sensibil al noilor învățăcei de toate gradele, al „bobocilor". Tineretul este o speranță biologică a națiunilor, aș spune suprema lor nădejde. Iar educatorii lui, întocmai ca grădinarii, sînt datori să vegheze la înflorirea întregului său potențial de energii intelectuale și morale. în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea consacrată deschiderii festive a anului universitar, un semnificativ paragraf a fost consacrat misiunii educative a Corpului didactic : „Profesiunea de dascăl are un profund sens social și etic ; misiunea profesorului nu se reduce Ia actul transmiterii cunoștințelor, ea presupune în celași pentru noilor pentru cetățenești, pentru rîndul viitorilor specialiști a unor înalte idealuri de libertate și progres social. Este necesar ca întregul corp didactic să se preocupe îndeaproape de educația studenților, de comportarea lor în societate, noștri de mîine să aibă o ținută atît în viața universitară, cîtîn domenii din cele mai va-

închei aceste
a- timp o mare răspundere plămădirea personalității generații de intelectuali, modelarea conștiinței lor cultivarea în

asigurînd ca intelectualii înaltă
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și în viața-de toate zilele". Aceste cuvinte reflectă deplin prețul pus de conducerea partidului și statului socialist pe educația morală a tineretului nostru, în noile condiții create învățămîntului. Ele trasează un drum luminos pe calea progresului moral al noilor generații.Spunînd dese la epitetului „cumințenie", mă gîn- sensul primordial al douăminte", în

Muzica de cameră meritai 
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mai multă solicitudine
Impulsionafă în Bucu

rești și în principalele 
orașe ale țării, stagiu
nea se anunță mai bo
gată, mai organizată în 
domeniul muzicii de ca
meră. Era nevoie, în- 
fr-adeyăr, de un nou 
oxigen inoculat unui do
meniu atît de important 
al culturii și care înce
pea să pălească, ajun- 
gînd pînă acolo îneît 
lipsea (și mai lipsește 
încă) o formație stabilă 
de cvartet de coarde.

Revirimentul muzicii 
de cameră schițat încă 
de anul trecut printr-un 
festival anume consa
crat genului la București, 
continuă firesc 
giunea aceasta 
festivaluri similare 
organizat la Cluj, 
Brașov), angajînd 
cipalele noastre ’ 
stimulînd 
marcăm, 
formația Musica Nova, 
animată de Hilda Jerea, 
ajunsă la o omogeni
tate remarcabilă. De alt
fel, înfr-un recent con
curs de înregistrări ale 
Radiodifuziunilor 
pene, Musica 
obținut un admirabil 
doi.

Avem muzicieni 
cameră de o mare 
tare expresivă și tehni
că, în măsură să repre
zinte aria noastră și pes
te hotare. Căci una din 
cele mai bune cărți de 
vizită ale unei culturi 
muzicale este nivelul a- 
tins în muzica de came
ră. Sensibilitatea omului 
modern are mereu mai 
multe afinități cu genul, 
ilustrat în trecut cu pro
digioasa activitate enes- 
ciană, care ne-a lăsat 
importante tradiții nu 
numai prin marele nu
măr de lucrări scrise de 
Enescu, ci și prin gî.ndi- 
rea sa interpretativă, 
încă insuficient studiată. 
Nu este lipsit de interes 
să repetăm că latura 
poate cea mai definito
rie, mai valoroasă a

în sta- 
(cînd 

S s-au 
, lași, 

prin- 
valori, 

tineretul. Re- 
prinfre altele,

euro-
Nova aloc

de 
do-

Nudestindere M. Draqo- Institutul discuții li-

și-au 
continuitatea, 

care au o tolbă 
premii interna- 
dobîndite mai 

liedului, 
apoi (nu

ales 
mai 
de 

va-

creației enesciene e toc
mai muzica de cameră, 
în care a dat capodo
pere ca Sonatele, Oc- 
tuorul, Dixtuorul, ajun- 
gînd pînă la „l'oeuvre 
maîfresse", Simfonia de 
cameră.

Mă gîndesc, nu fără o 
umbră de amărăciune, 
cum unele cupluri valo
roase, afirmate cu oca
zia festivalurilor Enescu 
(de pildă, tandemul Co- 
zighian-Brânduș) 
pierdut 
Cîntăreți 
plină de 
ționale,
ales datorită 
se consacră 
totdeauna la același ni
vel...) muzicii de operă. 
Tocmai de aceea stimu
larea și urmărirea în - 
perspectivă a talentelor 
se impune.

Pentru punerea în va
loare a formațiilor de 
cameră Radio-ul, Elec- 
frecordul, mai 
O.S.T.A., pot face 
mult. Organizarea 
turnee, posibilitatea
lorificării unor programe 
în care s-au investit sen
sibilitate și energie și 
care merită mai mult de
cît o singură execuție, 
ar fi un stimulent real.

Gîndindu-mă la for
mațiile clujene, înjghe
bate cu ani în urmă, tre
buie să constat cu satis
facție, o dată cu crește
rea lor, paralela creștere 
a interesului publicului 
față de ele. Pentru spe
cialiștii de sociologie a 
arfei propun un studiu 
pasionant : creșterea
unui public nou, ce îm
brățișează noi straturi 
sociale, fenomen poșibil 
numai în ambianța cul
turii socialiste.
Dacă printre formațiile 

clujene 
coarde și 
suflători 
circulație
lorii dobîndife, apariția 
unei orchestre de ca
meră (și aceasta, tot a

Cvartetul
Cvartetul 
au ajuns 
apropiată

de de

Filarmonicii) merită a fi 
salutată.
concerte, 
nivel cu 
atacînd 
stilistic variat, de la pre
clasici la Britten, Enes
cu, Bartok, Sfravinski, 
pînă la noi creații româ
nești. Condusă de neo
bositul animator care 
este Mircea Cristescu, 
orchestra de cameră a 
fost primită cu multă 
căldură de ascultători ; 
e o formație pe care am 
dori-o nu un gest efe
mer, ci o permanență, o 
valoare a artei noastre 
interpretative.

Cred, de asemenea, 
că s-ar putea face mai 
mult pentru punerea în 
valoare a corului de 
fete al Liceului de mu
zică (dirijor M. Gutt
man), posesorul unei 
impresionante liste de 
lucrări românești în pri
mă audiție, formație de 
nivel internațional. Nici 
aceasta n-a ajuns, pînă 
acum, să 
cunoscută, 
pitalei ar 
plăcere, iar înregistrările 
pe care le are sînt încă 
sărace în raport cu vo
lumul și calitatea reali
zărilor. De altfel, nume
roși muzicieni străini 
și-au exprimat entuzias
mul și mirarea, ascul- 
tînd-o. Desigur, toate a- 
cestea necesită multă 
dăruire, un efort orga
nizatoric și material. 
Trebuie să ne gîndim, 
în perspectivă, la dega
jarea unor valoroși mu
zicieni de cameră de o- 
bligațiile lor în orches
tre, ceea ce nu e chiar 
ușor de realizat. Atinge
rea, însă, a unui 
nivel nu se poate 
prin jumătăți de 
sură...

Importanța unor 
mafii permanente 
mai trebuie subliniată. Pe 
de o parte, prezența re
pertoriului preclasic și 
clasic ar echilibra rela
tiva lor absență din pro
gramele simfonice, ar

Doar în trei 
ea a atins un 
totul estimabil, 
un repertoriu

fie suficient 
Publicul Ca- 
primi-o cu

for-
nu

putea fi prezentate ci
cluri de cvartete de Mo
zart, Beethoven etc. 
Mai mult decîf în con
certele simfonice, aici 
și-ar găsi loc muzica se
colului nostru, chiar prin 
latura ei experimentală, 
angajîndu-se pentru a- 
ceasta 
furi, 
creații 
cum 
multor 
și-ar găsi fot aici locul. 
Există o serie de com
pozitori cu o natură mai 
„camerală", cum ar fi 
Dan Conslantinescu, Mi
riam Marbi, Al. Hrisanide 
și mulți alții, mai puțin 
cunoscuți publicului sim
fonicelor, care și-ar ob
ține astfel locul și pre
zența meritate.

Desigur, nu pot lipsi 
nici planurife de pers
pectivă. Trebuie să ne 
gîndim de pe acum ca 
nivelul muzicii noastre 
de cameră să transpară 
cu claritate la viitorul 
Festival George Enescu. 
Așa cum prestigiosul 
cor Madrigal a fost lan
sat la precedenta sa 
ediție, viitorul festival 
poate consfinți prezența 
unei noi formații româ
nești. Prin < 
fernaționale 
strînse ~ș-ar 
junge la schimburi 
proce cu cele mai 
formații de cameră 
ne. Oare formația 
los" din Londra sau an
samblul de percuție din 
Strassbourg nu ar trezi 
un larg interes la noi ? 
Nemaivorbind de muzi
că preclasică (I virtuosi 
di Roma) sau contem
porană (ansamblul vie- 
nez „Die Reihe").

S-ar putea ajunge 
astfel și la dezideratul 
atît de firesc prestigiu
lui unei culturi muzi
cale, anume ca muzicie
nii străini să cunoască și 
să interpreteze muzica 
noastră. Ar fi un semn 
de prețuire pe care mu
zica noastră îl merită.

mai puține efor- 
Stimularea noii 
românești, pre- 
și dezgroparea 
pagini valoroase

contacte in
cit mai 
putea a- 

reci- 
bune 
străi- 
„Me-

Cornel ȚĂRANII

I

cuvinte, noștri considerau purtarea i ca o manifestare a rațiunii, cuvînt un act sintetic de știință.Generația mea de liceeni n-a mai făcut „muștruluială", ca să mă folosesc de expresia pedagogului del fost men însăIii din preajma întîiului război mondial, cînd absolveam întîia clasă de gimnaziu. Ceea ce o caracteriza cu deosebire, era severitatea atmosferei sale morale. Fără să fie o cazarmă, liceul nostru, lucitor de curățenie în grădină, curți, coridoare și săli, era ca o vastă cutie de rezonanță, unde fiecare sunet care deștepta tăcerea răsuna insolit, după sunarea clopoțelului de intrare în clasă. Dominîndu-ne instinctele de joc, puternice și după încetarea recreației, intram în ordine, doi cîte doi, în clasă și ne reluam în liniște totală locurile. Autoritatea profesorilor era indiscutabilă. Intr-o schiță din 1901, Caragiale a botezat intervențiile pentru notă cu norocoasa formulă „lanțul slăbiciunilor". Ei bine, n-aș îndrăzni să generalizez, dar țin să precizez că intervenționismul nu își găsise teren favorabil la liceul nostru ; nu numai atîta, dar nimeni n-ar fi îndrăznit să încerce a rectifica notarea unui elev, chiar cînd s-ar fi comis o eroare. Profesorii diriginți erau indulgenți cu cei ce greșeau, dacă ei își recunoșteau sincer și spontan greșeala ; era pedeosită mai aspru minciuna decît călcarea fără gravitate a disciplinei.De bună seamă, școala din trecut cultiva pe planul disciplinar un număr discutabil de ■interdicții, ca aceea a frecventării spectacolelor de orice gen: teatru, cinematograf, conferințe. O a- probare prealabilă trebuia solicitată de tăzi, mi fluență „crud"•ne erotice blamabile. Practic, lecturile acasă nu ne praveghiate, dar erau elevii care citeau clasă. îmi amintesc că am probozit un an întreg de fesorul meu de chimie fiindcă surprinsese citind sub bancă 
cipolul lui Paul Bourget. Respectul nostru față de profesori era trecut î.n actele reflexe. Cînd vedeam de departe un profesor venind pe a- celași trotuar, treceam pe celălalt, ca și cum m-aș fi temut de o involuntarăDe bună niversitate, a însemnat climat. în locul provinciei, 1 tala, cu majusculă. în locul serii întregi de interdicții și constrîngeri (în cea mai mare parte, de altfel,.juste), io.tala libertate. Aceasta, însă, generația mea și-a exercitat-o cu moderație și cuviință. Nu ne înghesuiam pe sălile de curs, nu ne împingeam, nu ne țineam de mină cu studentele.. Cînd treceau profesorii, ne lipeam de zid cu toată deierența. Decanul nostru de la Facultatea de Litere și Filozofie, cum se numea pe tunci, istoricul Dimitrie Onciul, riaș ca Vulcan și ca și dînsul clau- dicant, ne inspira nesfîrșit respect. La cursul lui N. Iorga, se auzea,

bunicii omului intr-un > con-
„absolut", al cărui în carne și oase și el profesor, la un oarecare. Aș vrea să asupra unui alt aspect al șco-

momi-a exa- insist

la profesorul diriginte. As- s-a întîmplat să văd o a- neobișnuităla cîte un filmde tineretcu sce-erau su- pedepsiți alte cărți în fostpro- mă
Dis-

coliziune.seamă, trecerea la U- în toamna anului 1920, o totală schimbare de Capi- unei de

a- u-

8,30 — Ora exactă ; Cum va 
vremea ?

8,32 — Pentru noi, femeile I
9,15 — Emisiunea pentru copii 

tineretul școlar :
— „Fuga numerelor".
— „Pe-un picior de plai 
Transmisiune de la Iași.

10.15 — Emisiunea pentru sate.
11,00 — Transmisiunea primei părți 

a concertului orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu". 
Dirijor Mircea Cristescu. 
In program : Uvertură 

■ tragică, de Brahms, Con
certul nr. 5 in Fa major 
pentru pian și 
de Saint-Săens. (Solistă 
Kiyoto 
nia).

15,30 — Rugbi : 
Roșie.
la Stadionul Republicii, 

18,00 — Magazin... duminical. 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — „T. V. 111". Emisiune al

cătuită la cererea tele
spectatorilor.

19,55 — Documente de piatră : 
„Mircea cei Bătrîn".

20,25 — Cînta în noapte o trom
petă... Participă Edgar 
Palacios (Ecuador). își 
dau concursul ; Elena Da- ■ 
cian, Dan Moise și . o for
mație instrumentală con
dusă de Paul Ghențer.

20.50 — Film : „Toți fiii
22.20 — Melodii pentru

iele săptămînii. 
ment muzical.

22.50 — Telesport. 
23,05 — Telejurnalul de
23.15 — Închiderea emisiunii.

mei", 
toate zl- 
Divertis-

noapte.

9;

12;
14;

HOLT 
12,30; 
17,15;

• CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI 
NEAPOLE : Patria (completare Brân
cuși la Tîrgu Jiu) — 10; 12,45; 15,45; 
18,30; ,21.
• CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Republica — 9,30; 13; 16,30; 
20.
® STEAUA FĂRĂ NUME : București
— 9; 11,1.5; 13,30; 16,30; 18,45; 21,
(completare Brâncuși la Tîrgu Jiu).
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE —
cinemascop : Luceafărul — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar — 8; 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30,
Excelsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30 (la toate completarea 
Fermenții la lucru), Festival — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MUZEUL MIRACOLELOR — 10; 
CRIMA DOMNULUI LANGE — 
16,30; 18,45; 21 — Cinemateca.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
Capitol (completare Antagonisme) — 
9; 11,1.5; 13,30; 16; 18,30; 21, Aurora 
(completare Copiii... iar copiii) — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
• AVENTURILE LUI WERNER
— ambele serii : Grivița — 9; 
16; 19,30, Modern — 9,30; 13; 
20,30.
0 DILIGENȚA : Lumina (completare 
Ce povestesc apele) — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45, Tomis — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Floreasca — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ulti
mele două cinematograle completarea 
Brâncuși la Tîrgu Jiu), Flamura — 
(completare Fermenții la lucru) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• ZORBA GRECUL : Victoria — 9; 12; 
15; 18; 21, Gloria — 9; 12; 15; 18;- 21.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Cen
tral (completare Pașii poetului) — 9; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45.
• PROCESUL 
ambele serii •: 
Vitan — 15;
• PROGRAM
— 9; 10.
9 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Doina — 11,30; 15; 17,45;
20.30.
« ISTORIA NAVIGAȚIEI — INIMA 
ȘI CONȘTIINȚA — PLANETA ENIG
MELOR — LACUL LEBEDELOR — 

. VULPEA ȘI CORBUL MARGA
RETA ; Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Ciulești 
(completare Koprivșița) - 15,30; 18;
20.30, Dșcia (completare Vizita con-
ducătoiilor de partid și de stat în re
giunea Mureș-Autonomă-Maghiară) — 
9—>11,45 in continuare ; .18,15.; 20,45.
9 CELE DOUĂ ORFELINE : înfrățirea

DE LA NORNBERG —
Union — 10; 16; 19,45, 

19.
PENTRU COPII : Doina

între popoare (completarfe Măsură 
pentru măsură) — 11,30; 13,45; 16;
18,15 20,30.
• PARTIZANII 
(completare Far
20.45. Rahova 
nori) — 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop Bucegi (completare Pașii 
poetului) — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30, Arta (completare Fermenții- la 
lucru) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
• YOYO : Unirea (completare O la
crimă pe obraz) — 15,30; 18.
0 THfiRBSE DESQUEYROUX : Flacăra
— 10; 15,30; 18; 20,30.
• BOCCACCIO ’70 : Miorița (comple
tare Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 9; 11,15; 
13; 15,45; 18,15; 20,30, Melodia (com
pletare Fermenții la lucru) —9; 11,15; 
■13,30; 16; 18,30; 21.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI: Munca — 15,30; 18;
20.30, Cotroceni — 10,30; 15,15; 18,15,-
20.45.
• CEI 7 MAGNIFICI : Popular (com
pletare Punct de gravitație) — 
15,15; 18,15; 20,45.
• CASA NOASTRĂ : Moșilor 
pletare Ghidrinul) — 15,30; 18;
• ALFABETUL FRICII : 
(completare Cheia succesului) 
18; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) ; Volga — 9; 12,30; 16;
19.45.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop ; Progresul — 14,30; 17,30;
20.30.
• ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE 
SUDULUI : Lira (completare Un secol 
și multe milenii) — 15,30; 18; 20,30, 
Colentina (completare Imagini din Mu
zeul pompierilor) — 15,30; 17,45; 20. 
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
FIACRE : Drumul Sării (completare 
Orizont științific nr. 5) — 11; 15,30; 
1.8; 20,30.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop • Viitorul
— 16; 18; 20,30, Clubul Uzinelor „Re
publica" (completare Imagini din Mu
zeul pompierilor) — 15 ; 17 ; 20.
0 INSULELE FERMECATE : Pacea 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
® COPIII MĂRII -- cinemascop : Cos- I 
mos (completare Imagini din Muzeul 
pompierilor) — 15,30; 18; 20,15.
9 SERBĂRILE GALANTE ■: Ferentari 
(completare Un secol și multe milenii)
— 10; 12; 16; 18; 20,30.. ........... ............. ................ ......... li

ÎN CÎMPIE : Buzești 
West) — 15,30; 18;
(completare Printre

(com-
20,30. 

Crîngași 
— 15,30;

(completare Basm)
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Sîmbătă după-amiaz.ă a părăsit Capitala delegația militară cehoslovacă condusă de, generalul de armată Bohumir LcKmsky, ministrul apărării naționale a R. S. Cehoslovace, care, la invitația ministrului forțelor ’armate ale Republicii Socialistă România, a făcut o vizită în ța.ra noastră.La plecare, ț>e aeroportul Bă- • neasa. oaspeții 'milițari cehoslovaci au fost condușii de general-colonel Ion loniță, ministrul forțelor armate, Cornel' Onescu, ministrul a- facerilor interne, Grigore Răduică, șef de secție/ la C.C. al P.C R„ Mihai Marin ■ adjunct al ministrului afacerilor (externe, general-locote- . nent Ion G țieorghe, prim-adjunct . al ministrului forțelor armate, ge- neral-locot enent Ion Coman, ge-

neral-colonel Mihai Burcă, gene- ral-locotenent Ion Vasile, adjuneți ai ministrului, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți Cestmir Cisar, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, membri ai ambasadei, precum și atașați militari acreditați în țara noastră.
★în ultima zi a prezenței sale în țara noastră, ministrul apărării naționale a R. S. Cehoslovace a fost oaspetele unei mari unități -a armatei noastre Apoi, delegația militară cehoslovacă a vizitat Muzeul de artă. Oaspeții cehoslovaci au făcut o vizită protocolară la Ministerul Forțelor Armate, unde au fost primiți de generalul-colonel Ion loniță, ministrul forțelor armate. (Agerpres)

Sîmbătă la amiază, lordul W. B. D. Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, a fost primit de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială,' au participat Vașile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior.A fost prezent L. Ch. Glass, ambasadorul __ ____ _  ________rești. Marii Britanii la Bucu-

In cursul dimineții, lordul W. B. D. Brown a avut o întrevedere cu 'Tițus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România. Au participat membri ai Ambasadei Marii Britanii la București.
După-amiază, oaspetele britanic a vizitat Fabrica de mașini-unelte și ăgregate-București, iar seara, Camera de Comerț a oferit un dineu în cinstea ministrului de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, în saloanele hotelului A- thenee Palace. (Agerpres)

.1

GENEVA 15. — Corespondentul Agerpres H. Liman transmite : Cea de-a Vîl-a sesiune a Comisiei petrolului a Organizației Internaționale a Muncii șira încheiat lucrările. Concluzia care se desprinde la sfîrșitul sesiunii este aceea 'că schimbările 'tehnice și de struc- ■ tură din industria petrolului nu pot interveni decît după o îmbunătățire a condițiilor de viață ale salariaților din acest sector și ale întregii colectivități din țările producătoare.Comisia a adoptat concluzii care se referă la rezoluțiile privitoare la folosirea resurselor umane și la rolul O.I.M. în industrializarea țărilor în curs de dezvoltare, cea dintîi inițiată de România șidoptată la Conferința Internațională a Muncii din iunie 1966. Este de reținut și propunerea delegației române, din cadrul dezbaterilor sesiunii, cu privire la folosirea studiilor și publicațiilor tehnice, pregătite de al Muncii, în drelor.Concluziile

a-

'ti

odată o serie de recomandări asupra amenajării zonelor petroliere în țările mai puțin Industrializate, ca și în legătură cu igiena muncii, securitatea socială, folosirea perfecționării profesionale, prin eliminarea diferențelor sociale și a altor discriminări.Comisia a adoptat, de asemenea, rezoluții privind condițiile de trai și de muncă ale salariaților din industria petrolului.

ai R. P. Ungare 
in vizită in U. R. S. S ■BUDAPESTA 15 (Agerpres). — Agenția M.T.I. anunță că la invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, Jănos Kădăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., Gyula Kallai, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., și La.ios Czinege, ministrul apărării naționale, au plecat, sîmbătă spre Moscova într-o vizită prietenească.

■

Sîmbătă * după-amiază s-a înapoiat în Cțapitală, venind de la Praga, delegația C.C. al U.T.C., condusă de- tovarășul Ion Popescu, secretar al C.C. al. U.T.C., care, la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Cehoslovac, a făcut o■ Cehoslovacia.
★Sîmbătă după-amiază poiat în Capitală Victor președintele Camerei de . Comerț a Republicii Socialiste România, care la invitația președintelui Camerei Federale de Comerț și Industrie a Austriei și a Camerei de Comerț o vizită în

vizită în
s-a îna-Ionescu,

Austriei și a Camerei a R. P. Ungare a făcut■ aceste țări.
★Sîmbătă a avut locAthenee Palace o înt.îliaire între ZiaXști din Capitală tși dele-■ / a de artiști de ci nema dinP. Polonă, care se a flă în țara

lâ hotelul

noastră. Cu acest prilej, actorii Anna Ciepielewska și Boguslav Kierk, precum și Kazimierz Michalewicz, din partea Oficiului central de cinematografie al R. R Polone, au răspuns la întrebări referitoare la activitatea cinematografică din țara prietenă.
★Concertul orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George E- nescu", prezentat sîmbătă seara în sala Ateneului, a fost dirijat <16 Mircea Cristescu și a avut ca solistă pe Kiyoto Tanaka, pianistă japoneză, care a interpretat concertul pentru pian și orchestră nr. 5 în fa major de Saijiț Saens. în program au mai figurat: Uvertura tragică de Brahms,, variațiuni simfonice de Mirc-da Basarab și poemul simfonic* „Macbeth" de Richard Strauss. (Agerpres)

în zilele de 14 și 15 octombrie a avut loc în Capitală cea de-a IV-a sesiune țehnico-științifică a industrie^- poligrafice, la care au luat parte- specialiști, ingineri și tipografi din toate întreprinderile de acest fel din țară, reprezentanți ai editurilor, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai C.N.I.T. și ai unor instituții centrale de stat. La sesiune au fost prezentate comunicări privind studiile și cercetările științifice efectuate în industria poligrafică, precum și realizările obținute de unele întreprinderi în introducerea tehnicii noi și organizarea științifică a producției.Participanțil la sesiune au făcut propuneri concrete privind dezvoltarea muncii de cercetare în vederea sporirii calității produselor tipografice. (Agerpres)

Conducerea I.T.B. a luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea transportului în comun în Capitală. în cartierul Sergent Nitu Va- sile au început construirea unei ce de tracțiune, energia electrică celor de transport destinate servirii cartierelor Nițu Vasile și Berceni-sud. Tot aici, în afara liniilor actuale se vor construi noi linii de troleibuze și va fi prelungită linia de tramvai pînă la Uzinele metalurgice București.

lucrările substatii care va necesară
pentru electri- asigura mijloa- de- Biroul Internațional vederea formării ca-sesiunii conțin tot-

TIRANA 15 (Agerpres). octombrie, la Tirana a cea de-a 18-a Plenară a Partidului Muncii din Plenara a examinat care urmează să fie prezentate la cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Albania. A fost apoi aprobat în unanimitate Raportul asupra activității C.C. al Partidului Muncii din Albania, care va fi prezentat la Congres de către Enver Hodja, prim-secretar
AZI ALEGERI 1N ECUADOR

COM VA Ft VREMEA
țară : vremea a fost 
rece în jumătatea de 

țării, unde cerul a fost 
acoperit. A plouat tem-

— La 14 avut loc C.C. al Albania, rapoartele
al Comitetului Central, precum și Raportul cu privire la directivele celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Albania pentru cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei și oulturii R. P. Albania pe anii 1966—1970, ce va fi prezentat de Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.A., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Albania.

Turneul de baschet loc ultimele meciuri: București j B—Budapesta, București A—Varșovia.în sala Floreasca din București a continuat ieri după-amiază turneul internațional masculin de baschet pentru juniori. Tinerii noștri baschetbaliști au cîștigat partidele susținute cu următoarele scoruri: București A—Budapesta 51—37 (23—13) ; București B—Varșovia 94—63 (51—28). în clasament conduce echipa București B, urmată de București A, Budapesta și Varșovia. Astăzi, de la ora 15, au

Mondial feminin pe echipe

...și deAseară, în cadrul turneului in- 1 ternațional masculin de handbal, I echipa orașului Budapesta a în- 1 vins cu scorul de 17—16 (7—7) e- chipa de tineret a orașului Bucu- | rești, iar reprezentativa de seniori a orașului București a cîștigat cu 20—8 (8—4) meciul cu echipa ora- I șului Kiel (R.F.G.). în urma acestor rezultate, primul loc în clasament este ocupat de reprezentativa I orașului București (seniori), urmată de cea a Budapestei. Astăzi, în- 1 cepînd de la ora 18, sînt progra- I mate meciurile București (tineret)- Kiel și București-Budapesta.

Ieri în 
umedă și 
sud-est a 
mai mult 
porar în Muntenia și local în Ol
tenia, Dobrogea și Moldova. în 
Banal și Transilvania, vremea s-a 
aineliorat. Cerul a devenit va
riabil, cu înnorări mai accentuate 
în regiunea de munte, unde s-au 
semnalat ploi locale și burniță. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potri
vit, cu intensificări pe litoral și în 
Cîmpia Dunării. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 
6 grade la Tg. Neamț, Rădăuți, 
Piatra Neamț și Suceava și 23 de 
grade la Timișoara. în București : 
Vremea a fost umedă și rece, 
cerul acoperit. A 
tent. Temperatura 
10 grade.

Timpul probabil 
17, 18 și 19 octombrie, 
după o răcire mai accentuată în 
estul țării, vremea se va încălzi 
ușor și treptat. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, mai 
frecvente în vestul țării. Vint slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte la început, iar maxi
mele între 13 -și 23 de grade. în 
nordul țării — condiții favorabile 
producerii brumei. în București : 
După o răcire trecătoare, vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

I, cu 
,plouat intermi- 
maximă a atins

pentru zilele de 
în tară :

REPREZENTATIVA JĂRII NOASTRE PE LOCUL II
In ultima rundă a campionatului 

mondial feminin de șah pe echipe 
de la Oberhausen (R.F.G.), echipa 
României a invins cu 2—0 selecțio
nata R. F. Germane ■, șahistele ro
mâne au totalizat astfel 20,5 puncte

clasindu-se pe locul al doilea, după 
U.R.S.S. Deoarece in ultima rundă 
clteva partide nu s-au Încheiat, ur
mi nd să fie continuate, clasamentul 
final va fi cunoscut astăzi.

‘I

//

A doua zl a concursului da natația 
dtn cadrul „Săptămînii preolimpice* de 
la Ciudad de Mexico a fost dominată 
de sportivii francezi. Cîștigători in trei 
probe, ei au produs o mare surpriză 
la ștafeta de 4x100 m liber bărbați, 
întrecînd puternica echipă a S.U.A. 
Campioana europeană Christine Caron 
a ocupat primul loc și la 200 m spate 

' cu timpul de 2’35"7/10, urmată de co
echipiera sa Benedicte Duprez (2'38’T/10) 
și reprezentanta României, Cristina Ba- 
laban (2’40"8/10). (In ziua precedentă, 
înotătoarea noastră a ocupat locul II 
In proba de 100 m spate, după Chris
tine: Caron). Cursa ciclistă de fond (140 
kilometri) a revenit olandezului Wagt-

în cîteva rînduri
• Al doilea meci de box dintre echi

pele României șl Scoției, desfășurat 
sîmbătă la Constanța, a revenit pugiliș- 
tilor români cu scorul de 7—2.

• La Liubliana s-a desfășurat întîl-
nirea de baschet (masculin) dintre Se
lecționata Europei și formația italiană 
Simmenthal Milano, cîștigătoarea „Cu
pei campionilor europeni" ediția 1965— 
1966. " " ' ‘ '...... - - -
nivel 
vins 
nata 
Albu
te. Dintre învingători s-au remarcat a- 
mericanul Bradley și Riminucci, iar 
dintre învinși Rodriguez, Loridon, Ztdek 
și Albu.

® în localitatea Hamm (R. F. Ger
mană) au început întrecerile grupei a 
Il-a a „Cupei campionilor europeni* la 
polo pe apă. Rezultate din prima zi : 
Pro Recco (Italia) — Z. V. Gând (Bel
gia) 6—2 ) R. E. Hamm (R. F. Germa
nă) — Z. V. Delft (Olanda) 5—4.

® în cadrul unei reuniuni de box 
desfășurate la Strasbourg, campionul 
european de categoria „semimijlocie'' 
Jean Josselin (Franța) l-a învins la 
puncte în zece reprize pe compatriotul 
său Lucien Fernandes.

® La Sofia a început un turneu in
ternațional de volei feminin. în primul 
j' . al turneului, Tatran Praga — Loko- 
L jtiv Sofia, voleibalistele cehoslovace 
au cîștigat cu 3—1 (15-12 , 11-15 i 15-9 ; 
15-12).

După un Joc echilibrat, de bun 
tehnic, Simmenthal Milano a în- 

cu 91—89 (48—42). Din selecțio- 
Europei a făcut parte și Mihai 
(România), care a înscris 7 punc-

f
V

mans, cu timpul de 3h 14’51" (media o- 
rară 37,044 km), urmat la clteva secun
de de Hartog (Olanda) și Mortensen 
(Danemarca). Dohliakov (U.R.S.S.) s-a 
clasat al șaselea, la 2'57”. In compe
tiția de gimnastică (concursul pe apa
rate), campionul mondial Mihail Voro
nin (U.R.S.S.), a evoluat impecabil, cîș- 
tigind 5 probe. Cea de-a șasea (bară 
fixă) a revenit compatriotului său Dio- 
midov. La scrimă, proba de floretă a 
revenit francezului Christian Noel, ur
mat de Gherman Sveșnikov (U.R.S.S.) 
și Jen6 Kamuti (Ungaria). Pe lacul 
Xochimilco, prima serie la caiac dublu 
1 000 m a fost cîștigată de românii 
Vernescu și Sciotnic în 3’53"62/100. La 
caiac simplu 1 000 m, maghiarul Imre 
Kemecsei, în prima serie, a realizat cel 
mai bun timp : 4’02"92/100. Sciotnic
(România) s-a clasat pe locul trei. 
După primele trei zile ale „Săptămînii 
preolimpice* specialiștii au constatat că 
majoritatea sportivilor nu întîmpină di
ficultăți deosebite In privința aclima
tizării. Rezultatele la ciclism, natație și 
caiac, pe distanțe scurte, sînt în gene
ral apropiate celor obținute în condiții 
obișnuite.

HUGBI : meciul Grivița Roșie 
— Steaua, derbiul campionatului categoriei A, este programat astăzi pe stadionul „Republicii" începînd de la ora 15,30. în deschidere, de la ora 14, se întîl- nesc echipele Constructorul și Dinamo.

VOLEI : în cadrul etapei Inau
gurale a campionatelor republi
cane — ediția 1966/1967, Bucu- reștiul găzduiește astăzi următoarele întilniri : Construcții — 
Știința Petroșenl (masculin, categoria B), Dinamo — Știința 
Craiova (feminin A), Steaua — 
Politehnica Timișoara (masculin 
A), Universitatea — Politehnica 
Cluj (masculin B) — în sala Dinamo, începînd de la ora 8,30 ; 
Medicina — Politehnica Galați (feminin B), I.C.F. — C.S.M. Si
biu (feminin A), Rapid — Viito
rul Bacău (masculin A) I.C.F. — 
Politehnica Iași (masculin B) — în sala Giulești, de la ora 8,30.

BASCHET : Rapid — Universi
tatea Timișoara, Steaua — Stea
gul roșu Brașov (masculin, categoria A) — în sala Floreasca, începînd de la ora 11,15.

CICLISM : pe velodromul Dinamo, începînd de la ora 10, au loc astăzi ultimele probe ale 
campionatului republican de 
pistă : cursa cu antrenament mecanic (seniori) și cursa cu adițiune de puncte (juniori).

Primele trei clasate în proba de 100 m spate: Christine Caron — Franța 
(mijloc), Cristina Balabcn — România (stingă) și ludith Turoczy — Ungaria 

Telefoto : U.P.I. — Agerpres

Pădurile de catarge din 
porturile Japoniei sînt o ca
racteristică inedită a acestei 
fări înconjurată de ape. La 
Osaka, am fost martori la 
„botezul mării" unui petrolier 
de mare tonaj. In sunetele 
unei fanfare din instrumen
te tradiționale japoneze, co
losul de o|el aluneca lin, 
din ce în ce mai repede pe 
șinele calei de lansare. Cînd 
marea l-a primit, la 
prova petrolierului s-a des
chis o uriașă sferă galbenă 
clin care au erupt spre cer 
milioane de confefi și ser
pentine. în fiecare zi cel pu- 

■ (io ° navă nouă primește în 
Japonia „botezul mării”. 
Veritabila „erupție” ce s-a 
produs în ultimii ani în con
strucțiile navale japoneze 
propulsează țara pe primul 
loc din lume în acest do
meniu.

Pînă la al doilea război 
mondial producția de nave 
comerciale în Japonia avea 
o biografie săracă, magna
ții concentrîndu-și în acea 
perioadă atenția îndeosebi 
asupra construcției de nave 
militare. După amara expe
riență a războiului, care a 
pustiit cele mai multe ora
șe, a început să se dez
volte construcția navelor co
merciale, care a luat treptat 
amploare și a devenit un 
adevărat plămîn al indus
triei japoneze.

O serie de firme și-au 
concentrat capacitățile de 
producție, pentru a crea 
un reviriment în jurul unor 
șantiere care cu timpul și-au 
dobîndif o bine meritată 
reputafie. S-a ajuns aici 
printr-o luptă acerbă între 
diverse firme și monopoluri, 
prin dispariția unora și afir
marea altora. în focul aces
tei lupte au supraviețuit șl 
s-au întărit patru mari fir
me care defin de fapt mo
nopolul construcțiilor nava
le. Este vorba de faimoa
sele firme Mitsubishi, Ishi- 
kawajima Harima, Hitachi 
Zosen, Nihon Kokan.

„Nu de voința unei per
soane sau alteia a fost de
terminată dezvoltarea șan
tierelor noastre navale — 
mi-a declarat inginerul spe
cialist Yakota Juniki. A fost 
o cerin|ă obiectivă, impusă 
de condițiile naturale ale 
Japoniei, al cărei subsol nu 
este înzestrat cu bogățiile 
necesitate de industria mo
dernă. Țara noastră nu poa-

Astăzi în Ecuador au loc alegeri pentru o nouă Adunare Constituantă. Scrutinul vizînd desemnarea a 67 de deputați se desfășoară în condițiile în care partidele progresiste au fost lipsite de dreptul de a participa cu candidați proprii.Se spune că Ecuadorul este „țara cea mai slab dezvoltată din America Latină". Deși dispune de bogate zăcăminte de petrol, fier, cărbune, aur, argint, nichel, cupru etc., ea realizează de pe urma industriei doar 15 la sută din venitul național. Economia se bazează pe o agricultură în care se menține exploatarea feudală. 240 de latifundiari posedă peste un milion și jumătate de hectare de pămînt, în timp ce mai bine de jumătate din gospodăriile țărănești nu dețin nici un petic de teren. Cele două milioane de indieni (40 la sută din populație) sînt supuși regimului semifeudal al proprietarilor marilor plantații de banane.Situația economică grea In care se află Ecuadorul este o consecință a dominației marilor monopoluri străine, în special nord-americane. Ele controlează aproape toate ramurile economiei naționale, obtinînd profituri fabuloase din exploatarea

bogățiilor tării. Anul trecut, de pildă, numai din exportul de banane, monopolurile din S.U.A. au încasat un profit net de 55 milioane de dolari. Totodată, cu scopul de a-șl perpetua și întări pozițiile în a- ceastă țară, monopolurile străine subminează economia Ecuadorului prin împrumuturi înrobitoare. Astfel, suma din bugetul ecuadorian pe anul 1966 prevăzută pentru acoperirea datoriilor de stat interne și externe reprezintă 15 la sută.Alegerile de astăzi vor pune capăt perioadei de tranziție în viața politică a Ecuadorului care durează de aproape șapte luni, de la răsturnarea (în martie) a juntei militare. Observatorii apreciază că măsurile adoptate de președintele pro- vizorîu, Clemente Yerovi Indaburu, după demisia juntei dictatoriale, nu au depășit totuși limitele peste care s-ar fi provocat nemulțumirea unor cercuri cu greutate tradițională în politica Ecuadorului. într-o recentă declarație a Partidului Comunist din Ecuador (aflat în ilegalitate) se a- aprecia că „activitatea guvernului a creat o situație favorabilă cercurilor care intenționează să restabilească dictatura, să oprime lupta oamenilor muncii pentru o evoluție

unor re- acordarea Unii co-
rezultatele scruti- un lucru apare de- noii conducători ai vor afla sub puter- populare

democratică șl independența reală a țării".Telegramele sosite din capitala Ecuadorului relatează că în cursul campaniei electorale s-au înmulțit grevele, mitingurile și demonstrațiile prin care pături largi ale populației cer satisfacerea vendicări economice și de libertăți democratice,mentatori fac o analogie între amploarea mișcării revendicative în ajunul alegerilor și marile frămîntărt sociale de la începutul anului care au silit junta să demisioneze.Indiferent de nului de astăzi, osebit de clar : Ecuadorului senica presiune a maselor pentru satisfacerea cerințelor lor legitime. Aceste cerințe converg spre redresarea economiei naționale prin anularea privilegiilor companiilor străine și înfăptuirea unei reforme agrare reale, acordarea dreptului la vot tuturor cetățenilor și restabilirea libertăților democratice, spre abrogarea decretului care interzice partidul comunist și alte organizații democratice.
Eugen IONESCU

nave, 
națio-

fe trăi fără infuzia de pe
trol, minereuri și numeroa
se materii prime din alte 
state ale lumii. Sfatul a de
pus eforturi pentru a înlă
tura influența firmelor stră
ine constructoare de 
încurajînd industria 
nală”.

Vizifînd șantierele Japo
neze îți dai seama de pre
ocuparea pentru dezvolta
rea lor în concordantă cu 
cele mai noi cuceriri ale 
știinfei. Un număr de peste 
8 000 de proiectanți, cerce
tători își dedică activitatea 
găsirii unor soluții noi în 
construcțiile navale. La șan
tierele firmelor Mitsubishi 
din Kobe și Hitachi din O- 
saka am avut prilejul să 
constat activitatea multilate
rală a acestor cercetători 
care reușesc .să se depă-

Chiar în timpul vizitei 
noastre constructorii din 
Yokohama realizau un nou 
record — montarea chilei 
celui mai mare tanc petro
lier din lume, „Idemitsu 
Maru", de 209 000 Tdw, cu 
o lungime de 342 de me
tri. Dar ei nu intenționează 
să se oprească aici. Firme
le Mitsubishi și Ishikawaji- 
ma Harima construiesc șase 
petroliere de cîte 300 000 
de tone fiecare. Se nașle 
însă un paradox. Oare ce 
porturi din lume vor avea 
posibilitatea să le primeas
că ? Deocamdată sînt puține 
asemenea porturi în lume ; 
cele direct interesate își ex
tind în acest scop perime
trul, își adîncesc bazinele 
pentru a putea primi în vi
itor navele construite în Ja
ponia.

lor curse ale mineralierului 
„Reșița” construit în Japo
nia și, călătorind timp de a- 
proape două luni și jumăta
te la bordul acestuia, i-am 
putut constata calitățile de 
manevră dovedite mai ales 
în condițiile unor furtuni 
puternice în Oceanul Paci
fic și Indian.

Sute și sute de mii de oa
meni lucrează în industria 
constructoare de nave din 
Japonia. Ei își dedică cu 
generozitate capacitățile și 
hărnicia dezvoltării conti
nue a acestei ramuri de 
mare însemnătate pentru 
întreaga viată economică a 
(ării. Am avut prilejul să 
constat că acești oameni sînl 
mai mult decît niște mese
riași, ingeniozitatea lor este 
îmbinată cu pasiunea de a 
da viafă coloșilor plutitori

uriașele greve și demons
trații ce se revarsă periodic 
pe străzile orașelor. Manifes
tațiile pentru scăderea pre
țurilor produselor alimenta
re, împotriva politicii de în
ghețare a salariilor, pentru 
democratizarea vieții în în
treprinderi caracterizează 
lupta revendicativă de ani 
și ani a. clasei muncitoare 
japoneze.

Am fost impresionat de 
amabilitatea japonezilor, de 
sentimentele prietenești pe 
care ei le manifestă fa)ă de 
(ara noastră. Merită subli
niate promptitudinea și a- 
tenfia cu care sînt primite 
navele românești în portu
rile japoneze, rapiditatea 
cu care se rezolvă forma
litățile vamale și portuare. 
Am remarcat de asemenea 
afenfia manifestată de furni-

însemnări de călătorie
L __________________1_____________

se

șească mereu, pe ei înșiși, 
în ritmul, capacitățile și ca
litatea construcțiilor.

Am urmărit cum 
nasc, cîteva nave. Mon
tarea corpului, a motoarelor 
principale și auxiliare este 
o operație facilitată de co
operarea cu furnizorii care 
livrează piese componente 
instalafii întregi, pe baza u- 
nor cataloage exigent în
tocmite. Acest procedeu în
găduie realizarea une’ înal
te productivități, precum și 
un ritm rapid de execuție 
care determină ascensiunea 
competitivă navală a Japo
niei pe piața mondială. In
tr-adevăr, Japonia constru
iește în prezent aproxima
tiv de trei ori mai mult de
cît Anglia, țară ce a deji- 
nuf, timp de secole, întîie- 
fatea lîn această ra
mură. în anul 1965 au
fost lansate la apă vase cu 
un total de 5 124 305 tone, 
ceea ce reprezintă 43 la 
sută din producția mondială.

Prin ritmul rapid de con- 
struefie, calitățile tehnologi
ce, linia modernă, prețul 
lor competitiv, navele ja
poneze suscită interes în 
fot mai multe țări. Ja
ponia execută în prezent 
cele mai multe comenzi de 
nave de pe glob. Cunoscu
tul armator grec Onasis, 
client traditional al șantie
relor europene, a lansat în 
Japonia comanda a patru 
petroliere de cîte 150— 
200 000 Tdw și nu a 
făcut acest lucru la modul 
sentimental, ci datorită unor 
avantaje foarte concrete : 
ele costă cu 40 la sută mai 
pufin decît pe șantierele 
din Europa. Numeroase na
ve se 
pentru 
U.R.S.S., 
fări. Țara 
dezvoltă relațiile comercia
le cu multe țări ale luTnii, a 
comandat aici opt mari mi
neraliere și două petrolie
re. Am fost martorul prime-

execufă în Japonia 
S.U.A., Franța, 
■Norvegia și alte 

noastră, care-și

care navighează pe foa
ie mările și oceanele. 
Perpetuarea din tată In fiu 
a meseriei de constructor 
naval este aici o tradifie a- 
dînc înrădăcinată. Adesea 
părinții, lucrînd alături de 
fiii lor în aceleași hale de 
montaj, execufînd aceleași 
operații le predau cu răb
dare, de-a lungul anilor 
ștafeta experienfei și inge
niozității lor. Cî|iva peda
gogi din orașele vizita'e 
mi-au spus că după învă- 
|ămîntul obligatoriu de 
nouă ani, școlarii au posi
bilitatea să se specializeze 
în școli profesionale pe Un
gă marile șantiere navale.

Din sudoarea sutelor de 
mii de constructori navali 
se nasc profiturile fabuloase 
ale monopolurilor. Forja de 
muncă continuă să fie aici 
cea mai ieftină din țările 
capitaliste dezvoltate. Stră
dania oamenilor muncii din 
Japonia spre o viată mai bu
nă își găsește afirmarea în

zori tafă de comportarea 
tehnicii de la bordul nave
lor pe care le-au livrat țării 
noastre, bunăvoința cu ca
re acordă asistența tehnică 
necesară, grija de a efec
tua retușările necesare în 
cadrul anului de garanție. 
Pretutindeni la Kobe, Osa
ka, Kioto în discuțiile pur
tate cu ingineri, muncitori, 
oameni de afaceri, am a- 
vuf satisfacția interesului 
manifestat față de tara noa
stră, față de progresele ei 
în consfruc(ia economică și 
politica sa constructivă.

...Insulele japoneze au 
rămas departe. Am purtat 
cu noi, de-a lungul ocea
nelor și purtăm acum, pe 
meleagurile țării, amintirea 
unui popor înzestrat, de o 
deosebită hărnicie, a unui 
popor constructor, angajat 
în mari bătălii pentru o 
viafă mai bună.

Viorel LUPU
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PENTRU TRATATIVE Mitingul prieteniei

soviet© - polone

Ieri, o unitate a Armatei Populare Vietnameze a doborît cel de-al 1 500-lea avion american care a violat spațiul aerian al Republicii Democrate Vietnam. Acest fapt arată încă o dată că, în pofida uriașelor concentrări de forțe și armament american, armata populară, întregul popor vietnamez își apără cu dîrzenie patria, dau o ripostă hotăiîtă agresorilor, provo- cîndu-le însemnate pierderi în oameni și mijloace de luptă. Nu există zi ca escadrilele care pornesc

din Vietnamul de sud, din Tailan- da, de pe portavioanele flotei a 7-a să nu se întoarcă ciuntite din raidurile pe care le săvîrșesc deasupra teritoriului R. D. Vietnam.Importante succese în lupta împotriva intervenționiștilor au obținut în ultimele zile și forțele patriotice din Vietnamul de sud. După cum anunță un comunicat al Frontului Național de Eliberare, în cursul zilei de 13 octombrie, în provincia Binh Dinh au fost dobo- rîte 9‘ elicoptere americane.

Intervenția reprezentantuluiNEW YORK 15 (Agerpres).— In cadrul dezbaterii pe problema , cooperării economice internaționale, delegatul român, Costin Murgescu, a arătat că scopul principal al cooperării internaționale trebuie să fie sprijinirea eforturilor fiecărei țări spre punerea în valoare a resurselor naturale și de muncă de care dispune.„Experiența ultimelor decenii a demonstrat că izvorul principal al eficacității diferitelor forme de. cooperare internațională rezidă în respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și

roman 7în treburile interneneamestecului ale altor state, cît și în preocuparea consecventă a fiecărui popor pentru a folosi avantajele cooperării în scopul mobilizării resurselor de care dispune și valorificării lor superioare".Subliniind satisfacția delegației române pentru faptul - că, prin, crearea unei organizații specializate pentru dezvoltare mondială,. O.N.U. consacră pe plan interna-/ țional faptul că industrializarea de-1 vine un fenomen mondial, delegatul y României a vorbit despre succesele/ pe care țara noastră le-a obținut în} cursul industrializării socialiste. ?
COMUNICAT COMUN
FRANCO-BULGAR

dezvoltarea ex-»

Congresul S.U.A. ' Vajnici apărători ai cerului R. 
.Vietnam în acțiune

Fulbright

—' un congres 
al războiuluiNEW YORK 15 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit în fața studenților de la Universitatea Pittsburg (statul Kansas), senatorul William Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, ă declarat că războiul din Vietnam a adus un mare prejudiciu planurilor de dezvoltare internă a S.U.A. Exprimîndu-și „tulburarea" pentru ceea ce este apreciat ca fiind „tendința S.U.A. spre un rol de jandarm global", senatorul a spus că „S.U.A. s-au amestecat adine în afacerile interne ale Asiei de sud-est și Ante- ricii Latine". Fulbright a declarat că „Congresul a pierdut interesul pentru rezolvarea problemelor interne, devenind un congres al războiului" și fiind deci ocupat cu dezbaterea problemelor militare și plata cheltuielilor legate de războiul din Vietnam.

Delegația bulgară 
si-a încheiat vizita 5
in R. 0. Vietnam■

HANOI'15 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A.. Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, președinte al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a oferit vineri un dineu la Palatul prezidențial în cinstea delegației de partid și guvernamentale bulgare, conduse de general de armată Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar.Sîmbătă delegația a părăsit Hanoiul. în aceeași zi, ea a sosit la Ulan Bator.

iiiii

PARIS 15 (Agerpres). — Sîmbă- tă a fost dat publicității comunicatul comun franco-bulgar cu privire la vizita făcută de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, în Franța. în timpul vizitei, se arată în comunicat, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și cu privire la principalele probleme internaționale.în ceea ce privește relațiile bilaterale dintre cele două țări, s-a constatat cu satisfacție că acestea s-au dezvoltat continuu în uftimii ani și s-au obținut progrese mai ales în domeniul relațiilor econo-
CUM VOR TRĂI

Ce va face primul 
grup de cosmonauji 
odaia aselenizaji? Spre 
ce domenii de cerce
tări vor fi orienfaji ? 
Dar, mai cu seamă, 
cum se vor adapta ei 
condifiilor lunare? A- 
ceste preocupări, 
vădesc că 
rea omului 
apare astăzi 
că, se află 
atenjiei 
Federației 
nale de 
ce se 
Madrid cu prezenja a 
o mie de savanji.

Ideile ce se confrun
tă la congresul de la 
Madrid au la bază în
credințarea că debar
carea cosmonaujilor pe 
Lună va fi posibilă în- 
cepînd din 1975. în a- 
cest context, se pun 
nemijlocit probleme 
de ordin tehnic și, în 
primul rînd, aceea a 
reproducerii atmosfe
rei terestre. Ce fel de 
amestec gazos vor in
hala primii cosmonauji 
aselenizafi ? Consumat 
un timp mai îndelun
gat, oxigenul pur —■ 
pe care îl respiră cos- 
monaufii americani în 
cabinele lor spajiale 
— devine toxic, expu-

care 
aseleniza- 

nu mai 
utopi- 

în centrul 
congresului 
infernațio- 

astronautică 
desfășoară la

ne la accidente grave, 
la pericolul exploziilor 
și incendiilor. în cabi
nele spațiale sovietice 
este reprodusă o at
mosferă normală (oxi
gen și azot). După cum 
s-a făcut cunoscut la 
congres, în numeroase 
țări au loc experiențe 
interesante cu privire 
la această problemă.

Cum vor suporta 
cosmonauții gravitația 
lunară (întrucît se știe 
că aceasta este de 6 
ori mai mică decît la 
suprafața Pămînfului) ? 
— iată o altă proble
mă care preocupă pe 
savanți. De peste un 
an, la Centrul de cer
cetări de la Langley 
(S.U.A.) au loc expe
riențe interesante — a 
comunicat la congres 
savantul american Ch. 
H. Martels. înfr-un „si
mulator al gravitației 
lunare" s-au studiat 
reacțiile la mișcare, la 
suportarea eforturilor, 
a unor persoane sus
pendate în hamuri, 
făcînd un unghi de 9 
grade cu planul ori
zontal. Rezultatele au 
dovedit că mișcările 
nu sînt ușor de efec
tuat, efectele lor fiind 
adesea neprevăzute.

Care sînt condițiile 
cale mai economice 
pentru a asigura hrana 
vitală a cosmonau|ilor, 
pleeîndu-se de la fap
tul că un om consumă 
zilnic circa 2 500 ca
lorii ? Savantul britanic 
N. Pirie a preconizat 
dezvoltarea unei „a- 
griculturi lunare" ba
zate pe recoltarea de 
masă vegetativă și nu a 
fructului propriu-zis. 
Experiențe efectuate în 
Anglia au demonstrat 
că s-ar putea extrage 
pînă la 600 kg de pro
teine la un hectar de 
grîu, secerat în cursul 
vegetației. „Adaptarea 
psihologică" a cosmo- 
naujilor aselenizafi este 
nu mai pufin o proble
mă spre care se în
dreaptă cercetările. 
Profesorul francez R. 
Augibausf a făcuf o a- 
nalogie între micile 
grupuri izolate care 
vor frăi pe Lună și e- 
chipajele submarinelor 
nucleare, ale expedi
țiilor din Antarctica, 
ale echipelor de speo- 
logi. El a pus accentul 
pe adaptarea televiziu
nii, ca singura legătură 
a echipajelor lunare 
cu viafa cotidiană de 
pe Pămînt.

Scrisoare din

ti

Evolufia actualei situații 
Internationale stîrneșfe în 
rîndurile tuturor oamenilor 
iubitori de pace o vie preo
cupare. La peste 20 de ani 
de la înfrîngerea nazismu
lui asistăm la reînvierea u- 
nor fenomene pe care le 
credeam depășite, la recru
descenta unui conflict care 
s-a transformat înfr-un focar 
primejdios pentru pacea lu
mii. AÂă refer la războiul im
perialist purtat de Statele 
Unite în Vietnam, război 
care continuă în ciuda luă
rilor de poziții din întreaga 
lume. Politica imperialistă a 
escaladării sfidează apelurile 
insistente ale opiniei publi
ce, ale numeroaselor per
sonalități politice și religioa
se, nesocotește protestele 
puternice ale popoarelor din 
cele mai diferite fări, ca și 
opozifia pe care agresiunea 
a determinat-o în rîndurile 
poporului american. O ase
menea situa)ie gravă com
portă o serioasă responsabi
litate din partea tuturor. 
Europa poate și trebuie să-și 
regăsească în aceste împre
jurări funcțiunea sa de ele
ment al stabilității și păcii. 
Dar pentru ca această me
nire să se realizeze este ne
cesar ca problema securității 
pe continentul nostru să fie

abordată în complexul ei, ca 
toți factorii responsabili să 
discute cu seninătate proble
mele continentului.

Cînd se vorbește despre 
securitate nu trebuie uitată 
desigur prezența unor ele
mente contradictorii : conti
nuă agresiunea din Vietnam, 
se nasc fermenți revanșarzi 
în R. F. Germană, edificiul 
N.A.T.O. începe să prezinte 
fisuri, problemele Pieței co
mune sînt acute, pe cîtă 
vreme necesitățile economi
ce actuale solicită tot mai 
mult contactele între Est și 
Vest. Soluționarea acestui 
ghem de contradicții poate 
sa fie pozitivă sau negativă. 
Depinde de măsura în care 
problemele sînt abordate 
după criterii noi, de mă
sura în care predomină e- 
forlurile pentru soluții care 
să corespundă intereselor 
majore ale popoarelor. Dacă 
este adevărat că problema 
securității europene nu își 
poate găsi rezolvarea decît 
în contextul general, mon
dial, al îmbunătățirii rapor
turilor dintre state, este tot 
atît de adevărat că în situa
ția dificilă în care se află 
omenirea una din cheile 
păcii se găsește pe conti
nentul nostru.

Este o realitate că astăzi

diferitele propuneri făcute 
cu deosebită insistență în 
toți acești ani de România 
și de alte țări socialiste sînt 
luate în considerare în Oc
cident mai mult decît ieri. 
Tot mai numeroși sînt aceia 
care subliniază ca extrem 
de importantă pentru sta
tornicirea unui climat de 
natură să favorizeze dezvol
tarea relațiilor dintre state 
desființarea blocurilor mili
tare opuse ce divizează con
tinentul. Au căpătat o largă 
circulație ideile vizînd a- 
ceastă problemă expuse în 
repetate rînduri de România, 
precum și în documentul 
Consfătuirii de la București a 
țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia ; au un 
tot mai larg ecou măsurile 
luate de Franța de a se de
gaja de N.A.T.O. Așa-zisa 
teorie a echilibrului de for
țe, despre care se vorbea 
atît de mult, astăzi nu mai 
are valabilitate. Tot mai 
mulți oameni, tot mai multe 
țări recunosc că blocurile 
militare sini depășite, ana
cronice. lată de ce este ne
voie ca în Europa să se a- 
jungă la un acord, este ne
voie să ne apropiem tot mai 
mult de o conferință [care să 
dezbată tema securității con
tinentale. Un eventual acord 
în acest domeniu nu poate 
să nu fie condiționat de 
măsuri de dezarmare, mai a- 
les nucleară. Obstacolul de

mice. Partea bulgară a amintit importanța pe care o prezintă pentru Bulgaria <_------------- —- -porturilor de produse agricole și f manufacturiere și a subliniat po-/ sibilitățile bulgare de a face import tante achiziții de utilaj din Franț^a. Cele două guverne acordă o mețre atenție problemei cooperării /în domeniul industrial. In timpul Vizitei au fost semnate trei acordțuri, două pe termen lung privind/’colaborarea în domeniul cultural .și tehnico-științific și un acord privind colaborarea în domeniul/ a- gricol. IComunicatul menționează/ că problemele europene au reținut atenția celor două părți. S-a( constatat că instaurarea unui /climat de destindere în relațiile i dintre Est și Vest constituie un ojbiectiv esențial al politicii celor două țări. Normalizarea treptată a relațiilor dintre diferite țări europene, bazate pe respectarea independenței tuturor statelor și neamestecului; în afacerile lor interne, trebuie i să permită o coopeirare favorabilă; în discutarea problemelor mari, a căror rezolvare condiționează sta - ■ bilirea unei păci traținice pe continent. Partea bulgâră a subliniat importanța pe care o acordă dezvoltării unei politici de bună vecinătate între țările balcanice și perspectivele favorabile pe care le oferă evoluția recentă în aceist domeniu, iar guvernul francez ia fost de acord asupra importanței acestei probleme.Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu conflictul din Vietnam și agravarea actelor de război care pun în primejdie pacea mondială.Todor Jivkov a reînnoit invitația adresată președintelui de Gaulle de a face o vizită oficială în Bulgaria și și-a exprimat dorința ca primul ministru francez'să , viziteze Bulgaria la o dată conve-, nabilă.
ÎNTREVEDERE /

T. JIVKOV — W. ROCHETPARIS 15 (Agerpres). — La 15 octombrie, la Paris a avut loc o întîlnire între Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și Waldeck Rochet, secretai- general al Partidului Comunist Francez. în cursul convorbirii au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două partide, situația din Europa și din lumea întreagă, unele probleme ale mișcării comuniste internaționale.
★Sîmbătă Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri, al R. P. Bulgaria, și persoanele care-1 însoțesc au părăsit Parisul plecînd spre Sofia.

BERLIN 15 (Agerpres). — „Sîn- tem dispuși să discutăm cu guvernul vest-german despre orice poate duce la îmbunătățirea relațiilor dintre statele germane. Propunem ca tratativele să aibă loc alternativ la Berlin și Bonn", a declarat Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, într-o convorbire avută cu un grup de ziariști social-de- mocrați vest-germani. După păre-1 rea sa, secretarii de stat ar putea y duce doar convorbiri preliminare, [? adevăratele tratative urmînd însă ■3 să aibă loc între șefii celor două ^guverne. Totodată, Walter Ulbricht |a relevat că dacă un ministru al / R.D.G. va sosi la Bonn, el va tre- ' bui să fie respectat ca atare.Vorbitorul a spus că „dacă conducerea social-democrată din Germania occidentală dorește într-a- devăr o destindere, atunci ea trebuie să se pronunțe pentru relații normale între cele două state germane și pentru tratative între guverne".
Un interviu
al vicepreședintelui P.S.D.G.BONN 15 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Neue Rhein Zeitung", Herbert Wehner, vicepreședintele Partidului socialdemocrat din Germania occidentală, a declarat că „propunerea privitoare la recunoașterea de facto a existenței celor două state germane trebuie să facă obiectul unor discuții". El a spus că „dacă nu vrem ca Germania să rămînă definitiv divizată, trebuie să căutăm prin ce mijloace pot fi stabilite relații între autoritățile celor două părți ale Germaniei". Wehner propune emiterea de către guvernul R.F.G. a unei declarații de renunțare la folosirea violenței față de R.D.G., însoțită de o clauză speci- ficînd existența în Germania a două guverne. O asemenea declarație, arată Wehner, ar urma să fie reciprocă.

BUDAPESTA. Cu prilejul vizitei în 
““ R. P. Ungară a lui Adrian Dimi- 
trtu, ministrul Justiției al Republicii 
Socialiste România, Ion Avram, însăr
cinat cu alaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Budapesta, a 
oferit vineri seară o recepție, la care 
au participai dr. Mihaly Korom," secre
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, dr. Ferenc Nezvat, mi
nistrul justiției al R. P. Ungare, repre
zentanți ai vieții politice șl obștești din 
această țară. Sîmhătă, Adrian Dimltriu 
a plecat spre patrie.

PARIS. Agenția TASS anunță că 
sîmbătă s-au încheiat între Comi

tetul de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru știință și tehnică, 
Societatea națională „Renault" și fir
ma ,,Peugeot" un acord de colaborare 
telinico-științifică și un protocol privind 
livrările de utilaj 
uzinele sovietice 
a căror valoare 
franci.

de
va

tehnologic pentru 
automobile, livrări 
fl de 250 milioane

R53 BERLIN. In cadrul „Zilelor festive 
ale Berlinului", colectivul Teatru

lui de Comedie din București a pre-

O CHEILE

fond care sfă în calea con
vocării unei asemenea con
ferințe îl constituie opoziția 
acelor cercuri din R.F.G. 
care țintesc spre arma ato
mică. Nu se poate discuta 
despre problemele arzătoare 
ale Europei fără recunoaște
rea R. D. Germane, fără ca 
ambele state germane să se 
angajeze să renunțe la ar
mamentul nuclear. Fără crea^ 
rea unei zone denuclearizafe 
în centrul continentului nu 
se poate vorbi în mod se
rios de securitate. Se impune 
să fie luate în considerare 
totodată propunerile 
creare a 
zone și în
Mediteranei, ca și în alte 
părți. Ar fi, fără îndoială, 
greșit ca pînă la atingerea 
unor asemenea obiective 
majore să nu se acorde a-

de 
unor asemenea 
Balcani, bazinul

i

SE tâSESTE

Tullia CARETTONI
senafoare italiană

fenția cuvenită lucrurilor 
care se pot înfăptui acum. 
Este nu numai necesară, dar 
și posibilă intensificarea 
schimburilor Esf-Vesf în 
toate domeniile. Aș spune că 
este nu numai posibilă, dar 
și imperios necesară recu
noașterea de către foaie sta
tele că frontierele statornici
te după victoria asupra 
nazismului sînt intangibile, 
că cererea de a se interzice 
accesul R. F. Germane la 
arma atomică nu derivă din 
spiritul de răzbunare din 
partea altor popoare, ci din 
convingerea fermă că Euro-

pa nu-și poale găsi securita
tea și pacea, și însăși 
Germania nu-și poate găsi 
unitatea decît pe această 
cale. în sfîrșit, trebuie amin
tit că securitatea nu poate 
fi garantată doar de pactele 
semnate, ci înainte de toate 
de lupta consecventă a 
popoarelor, de hotărîrea tu
turor statelor de a nu între
prinde măsuri care să tulbu
re relațiile dintre țări, de a 
acționa în interesul general 
al păcii. între cele două răz
boaie, continentul nostru a 
avut un exemplu tragic, 
generat de acțiunile Ger
maniei hitleriste și Italiei 
fasciste, de ceea ce însemna 
în vorbe securitatea Europei 
de atunci. Este imperios ne
cesar să se respecte orîn- 
duirea internă a altor țări, 
voința fiecărui popor de a-și

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La Kremlin a avut loc un miting al prieteniei sovieto-polone cu prilejul vizitei delegației de partid și guvernamentale a R. P. Polone la Moscova.Luînd cuvîntul, L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a arătat că prietenia dintre U.R.S.S. și Polonia a devenit unul din factorii importanți ai păcii și securității pe continentul european. El a menționat că în toate problemele internaționale de cea mai mare importanță ale contemporaneității abordate în cursul convorbirilor de la Moscova, aprecierile conducătorilor U.R.S.S. și Poloniei au fost identice. Cele două țări sînt hotărîte să folosească toate posibilitățile pentru îmbunătățirea situației internaționale, încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale.L. Brejnev a subliniat că eforturile Poloniei, Uniunii Sovietice . și ale altor țări socialiste în vederea asigurării securității europene și-au găsit expresia în prevederile precise și clare ale Declarației de la București. Vorbitorul a reafirmat că U.R.S.S. s-a pronunțat, se pronunță și se va pronunța pentru coexistența, pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite pe baza deplinei egalități în drepturi și neamestecului și totodată a fost, este și va fi mereu adversara intransigentă a agresiunii și amestecului imperialist în treburile altor țări și popoare.In legătură cu recenta cuvîntare a președintelui S.U.A., secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a declarat că „dacă S.U.A. doresc să dezvolte relații reciproc avantajoase cu Uniunea Sovietică, (ceea ce am dori și noi în principiu), este necesar să fie înlăturată o piedică principală și anume să se pună capăt raidurilor tîlhărești asupra unei țări socialiste — R. D. Vietnam, să înceteze războiul agresiv împotriva poporului vietnamez, să se respecte, nu în vorbe, ci în fapte, independența, suveranitatea

PARIS 15 (Agerpres). — Vineri, 
procurorul general Henry Tou- 
bas l-a acuzat pe ministrul de inter
ne al Marocului, generalul Oufkir, de 
a fi fost „principalul instigator al ră
pirii lui Ben Barka".

Dacă generalul Oufkir a fost prin
cipalul instigator al răpirii lui Ben 
Barka, unul din organizatorii dispa-

zentat pe cunoscuta scenă „Deutsches 
Theater" „Troilus șl Cresida" de Sha
kespeare. După spectacol, care s-a 
bucurat de un deosebit succes, însărci
natul cu afaceri ad-interim al României 
In R. D. Germană, Gheorghe Colț, a 
oierit o recepție.

BERNA. In Elveția se desfășoară, 
începind de sîmbătă, un referen

dum privitor la modificarea constituției 
țării. Guvernul și Parlamentul propun 
introducerea în constituție a unui nou 
articol acordînd imigranților aceleași 
drepturi politice și sociale cu 
țenilor elvețieni, în timpul 
lor în Elveția.

ale cetă- 
prezenței

BUDAPESTA. Aici s-a 
“• Colocviul internațional 
„Europa de la pactul de la 
pînă la sfîrșilul celui 
război mondial, ocupația și rezistența", 
organizat sub auspiciile „Comitetului 
de legătură pentru studierea celui de-al 
doilea război mondial", prezidat de se
natorul italian Farrucclo Parii. La co
locviu iau parte istorici din 12 țări. 
Șeful delegației române, Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de studii

încheiat 
pe tema 
Munchen 

de-al doilea

și integritatea teritorială a altor țări și popoare";în cuvîntarea sa, Wladyslaw Go
mulka a declarat că rezultatul convorbirilor polono-sovietice a demonstrat deplina unitate a pozițiilor celor două țări în toate problemele discutate. Vorbitorul a arătat că S.U.A., care au dezlănțuit agresiunea armată împotriva poporului vietnamez, sînt vinovate de înrăutățirea în ultimul timp a situației internaționale.Condiția preliminară fundamentală a soluționării pașnice a problemei vietnameze trebuie să devină încetarea necondiționată a bombardamentelor aviației americane în R. D. Vietnam. Rezolvarea problemei vietnameze trebuie să se bazeze pe respectarea acordurilor de la Geneva, pe declarația în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și pe cea în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Arătînd că îmbunătățirea climatului dintre Est și Vest, asigurarea păcii, securității și colaborării în Europa constituie un obiect al preocupărilor și eforturilor permanente. ale tuturor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, vorbitorul a spus că acestea implică e- forturi sporite din partea țărilor respective. El a declarat că politica cercurilor revanșarde vest-ger- mane continuă să constituie o sursă de primejdii pentru pacea europeană.

★Sîmbătă, Leonid Bre.inev, Alexei . Kosîghin, Wladyslaw Gomulka și Josef Cyrankiewicz au semnat la Kremlin Declarația sovieto-pcVpnă. în aceeași zi. Comitetul Cent' *"* al P.C.U.S. și Consiliul de Miniș; U.R.S.S. au oferit o recepție cinstea delegației de partid și vernameptale a R. P. Polone.La 15 octombrie, delegațiapartid și guvernamentală poloneză a părăsit U.R.S.S. La invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic. W. Gomulka și J. Cyrankiewicz vor mai rămîne cîteva zile în U.R.S.S.

gu-de

rifiei liderului opoziției marocane a 
fost Anfoine Lopez. împotriva sa pro
curorul general Toubas a cerul tri
bunalului condamnarea la pedeapsa 
maximă de 20 ani închisoare. Gene
ralul Oufkir și șeful siguranței maro
cane, Ahmed Dlimi, vor fi judecați 
ulterior, în contumacie.

y.
isloiice și social-politice de pe lingă 
C.C. al Partidului Comunist Român, a 
prezentat referatul „România în timpul 
celui de-al doilea război mondial".

BLACKPOOL.
™ sfîrșit la Blackpool 
de al 84-lea Congres al 
servator britanic.

Sîmbătă au luat 
lucrările celui 
Partidului con-

Ejță RIO DE JANEIRO. Doutel de An- 
drade, liderul Partidului muncii din 

Brazilia, membru al Camerei Deputațl- 
Ior. a fost arestat sîmbătă fiind acuzat 
de a fi „încălcat ordinea politică și so
cială".

EțS KINSHASA. Postul de radio Kinsha- 
sa a anunțat că lt. colonelul Fer

dinand Tshimpola, comandantul jan
darmilor katanghezi răsculați, a fost 
capturat de forțele armate congoleze.

EJI LONDRA. înccpînd cu data de 17 
octombrie, 40 000 de muncitori do 

la întreprinderile companiei construc
toare de automobile „British Motor 
Corporation" vor lucra săplămîna de 
lucru redusă cu reducerea corespunză
toare a salariului.
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alege singur calea de dez
voltare.

Consfătuirea de la Bucu
rești a țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia a 
adus, prin Declarația cu 
privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, o con
tribuție de preț la cauza 
colaborării intereuropene. 
Declarația a fost apreciată 
în mod obiectiv de acele 
forțe din Occident care ac
ționează în favoarea păcii, 
ele reținînd ca deosebii de 
importante precizările refe
ritoare la excluderea ori
căror posibilități de inter
venție străină în afacerile 
interne ale altor țări, stabi
lirea relațiilor pe baza 
principiilor respectării inde
pendenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, condamnarea împărți
rii lumii în blocuri, precum 
și mențiunea că atunci cînd 
N.A.T.O. își va înceta ac
tivitatea, Tratatul de la Var
șovia își va pierde și el va
labilitatea.

Participanții la Consfătui
rea de la București s-au 
oprit desigur la declarații 
de principiu, deoarece pe 
plan practic ei au afirmat, 
tocmai ținînd seama de pla
nurile agresive ale N.A.T.O., 
necesitatea de a menține 
trează vigilența și de a ma
nifesta grijă față de capaci
tatea defensivă a țărilor lor.

Consider 
gerată la 
analizată 
de toate 
Am amintit mai înainte de 
faptul că pozifia României 
are o mare greutate speci
fică în solujionarea proble
melor continentale. Româ
nia este o fără europeană 
în sensul cel mai înalt al 
cuvîntului : civilizația sa, 
istoria, cultura și amprenta 
originală pe care ea a dat-o 
orînduirii sale socialiste o 
fac unul din elementele in
dispensabile ale evoluției 
democratice din Europa. 
Raportul prezentat de dl. 
Nicolae Ceaușescu la cea 
de-a 45-a aniversare a înte
meierii partidului, cuvînta
rea sa despre rezultatele 
consfătuirii țărilor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, politica externă 
ilustrată și cu prilejul vizi
tei oficiale a ministrului 
Corneliu Mănescu în Italia 
sînt mărturii grăitoare ale 
sensibilităfii și ductibilității 
viziunii internaționale a Ro
mâniei.

Dincolo de lectura docu
mentelor politice, cel care 
a avut ocazia să viziteze 
România în ultimul timp — 
eu am avut bucuria să mă 
număr printre aceștia — 
trăiește cu puternica impre
sie că această linie politică 
constructivă, mililînd pen-

că soluția su- 
București trebuie 

cu toată atenția 
părțile interesate.

tru înlăturarea piedicilor ce 
mai stau în calea așezării 
relațiilor dintre state pe 
baze noi, rationale, pentru 
consolidarea păcii în Eu
ropa și facilitarea contacte
lor politice și a schimburi
lor comerciale între fări cu 
orînduiri sociale diferite 
este nu numai acceptată, 
dar și recunoscută de tofi 
românii ca unicul drum de 
natură să garanteze inde
pendenta, dezvoltarea și 
înflorirea tării. M-am con
vins că există o perfectă ar
monie între linia politică 
externă, internă și econo
mică, pozifie în care își are 
originea autonomia care 
caracterizează astăzi opera 
sfatului român. România a 
demonstrat capacitatea sa 
de a privi deschis actualul 
stadiu al viefii internațio
nale și de a se orienta spre 
folosirea fiecărui factor ca
pabil să modifice în bine 
sifuafia europeană.

Calea spre asigurarea 
păcii și securității în Europa 
a fost conturată. Ea poate 
fi completată cu noi și noi 
propuneri ale (arilor con
tinentului. Principalul constă 
acum în a acfionă pe a- 
ceastă cale, în a materializa 
sugestiile constructive, a 
dezvolta legaturile între 
state și a elimina pas cu 
pas piedicile în cal<?a a- 
propierii.
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