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COMUNICAT CUVÎNTAREA
TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în încheierea plenarei c.c. al p.c.r.

Tn zilele de 12—14 octombrie a.c. a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Plenara a dezbătut propunerile în legătură cu 
majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației cu 
privire la pensii. în cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul tovarășii: Ion Mărcuș, Tudor Ionescu, Ion 
Cotoț, Gheorghe Vasilichi. Gheorghe Mihoc, Ion 
Ioniță, Augustin Alexa, Constantin Doncea, Si- 

i mion Țaigăr, Anton Breitenhoffer, Constantin 
Nistor, Vasile Vaida, Ion Cosma, Ștefan Voicu, 
Suzana Gîdea și Manea Mănescu.

Plenara a adoptat în unanimitate Hotărîrea cu 
privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea le
gislației pensiilor și instituirea pensiei suplimen
tare din contribuția salariaților. Plenara a hotărît 
ca proiectul de lege privind acordarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat și a pensiei suplimen
tare din contribuția salariaților să fie publicat în 
presă și supus dezbaterii oamenilor muncii înainte 
de a fi prezentat Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

Plenara și-a exprimat convingerea că măsurile 
de majorare a pensiilor, precum și noua regle
mentare a pensionării în Republica Socialistă 
România — element însemnat al sistemului gene
ral de cointeresare materială a celor ce muncesc 
— vor duce Ia ridicarea nivelului de trai al pen
sionarilor și al familiilor acestora, vor constitui 
un important factor stimulativ în producția bunu
rilor materiale și spirituale, asigurînd salariaților 
perspectiva obținerii la pensionare a unor veni
turi corespunzătoare, pe măsura contribuției 
aduse la dezvoltarea și propășirea patriei noastre.

La al doilea punct din ordinea de zi, plenara a 
ascultat o informare asupra activității externe a 
Partidului Comunist Român și a guvernului Re
publicii Socialiste România și a aprobat în unani
mitate această activitate, politica externă a parti
dului și statului, care corespunde pe deplin inte
reselor poporului român, cauzei socialismului și 
păcii. La baza politicii externe a partidului și

HOTAR/REA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației

pensiilor și instituirea pensiei suplimentare
din contribuția salariaților

înfăptuirea cu succes, an de 
an, a obiectivelor cuprinse în 
planurile de stat, prin munca 
plină de abnegație a întregu
lui popor, a dus Ia creșterea 
puterii economice a patriei, la 
întărirea și înflorirea multi
laterală a orînduirii noastre 
socialiste.

Creșterea sistematică a pro
ductivității muncii sociale și 
sporirea venitului național au 
asigurat resursele materiale și 
financiare necesare atît re
producției lărgite cît șl ridi
cării continue a bunăstării 
oamenilor muncii — scopul 
fundamenta] al politicii Par
tidului Comunist Român. Tn 
perioada 1959—1965. venitu
rile din salarii au crescut de 
peste 2 ori, în principal pe 
seama creșterii salariului no
minal, care, în anul 1965, a 
fost cu 42% mai mare față de 
anul 1959.

A fost lărgită continuu 
sfera asigurărilor sociale care 
cuprinde totalitatea salariați- 
Ior; în prezent, aproape un 
milion de persoane beneficia

ză de pensii sau ajutoare so
ciale din bugetul statului.

In același timp, statul alocă 
sume mereu mai mari pen
tru satisfacerea necesităților 
populației în domeniul învă- 
țămîntulul, culturii, artei, să
nătății și prevederilor sociale, 
culturii fizice și sportului. în 
anul 1965, cheltuielile social- 
culturale, finanțate de la bu
getul de stat, au fost de peste 
6,3 ori mai mari față de 1950.

Planul cincinal — o nouă 
etapă de progres și prosperi
tate în viata poporului ro
mân, în înflorirea României 
socialiste — reflectînd indiso
lubila legătură dintre pro
gresul economic și îmbunătăți
rea condițiilor de viață a în
tregului popor, prevede ca ve
nitul național în 1970 să fie 
cu peste 47% mai mare decît 
în 1965.

Creșterea neîntreruptă și în 
ritm susținut a economiei na
ționale asigură, o dată cu mij
loacele necesare dezvoltării în 
continuare a tuturor ramuri
lor economice, sporirea chel-

statului nostru se află activitatea multilaterală în
dreptată spre dezvoltarea prieteniei frățești și a 
colaborării cu țările socialiste, spre întărirea uni
tății și coeziunii sistemului socialist mondial, a 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale. 
Plenara a dat o înaltă apreciere activității depuse 
de partid și guvern, schimburilor de vizite și con
tactelor pe linie de partid și de stat în scopul dez
voltării relațiilor de colaborare economică, poli
tică, cultural-științifică cu toate țările, indiferent 
de orînduirea socială, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, precum și efor
turilor îndreptate spre asigurarea securității în 
Europa și în lume, in sprijinul luptei împotriva 
politicii agresive a imperialismului, pentru salv
gardarea păcii.

Plenara a reafirmat solidaritatea deplină a po
porului român cu lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru libertate, independență și reunifi- 
carea patriei sale, hotărîrea de a-i acorda in con
tinuare întregul său sprijin material și moral- 
politic pină la victoria deplină împotriva agreso
rilor. Ea a subliniat, de asemenea, hotărîrea 
partidului și statului nostru de a-și intensifica 
activitatea, alături de celelalte forțe iubitoare de 
pace din lume, pentru a determina încetarea defi
nitivă și necondiționată a bombardamentelor 
americane împotriva R.D. Vietnam — stat liber, 
independent și suveran — pentru curmarea 
războiului agresiv dus de S.I’.A. în Vietnam; i 
noporul vietnamez să fie lăsat să hotărască singur, 
fără amestec străin, asupra destinelor patriei 
sale.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului Vasile 
Vîlcu ca membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și trecerea tovarășului Ludovic Fazekaș 
din rîndurile supleanților in rindurile membrilor 
Comitetului Central.

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

tuielilor destinate acțiunilor 
social-culturale, creșterea sis
tematică a veniturilor întregii 
populații, Inclusiv a venituri
lor pensionarilor.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
examinat, în lumina hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea al 
partidului, măsurile privind 
sporirea veniturilor pensiona
rilor, prin majorarea pensiilor, 
îmbunătățirea actualei legis
lații a pensiilor și introduce-

I. Cu privire la majorarea 
pensiilor 

de toate categoriile
începînd cu data de 1 Ia

nuarie 1967 se vor majora 
pensiile pensionarilor exis- 
lenți la sfîrșitul anului 1966.

1. Pensiile de asigurări 10- 

rea pensiei ruplimentare pe 
bază de contribuție personală, 

în vederea asigurări! unor 
condiții de viață corespunză
toare pensionarilor, a unei bă- 
trînețl liniștite și demne, răs
plată binemeritată pentru ac
tivitatea îndelungată depusă 
în muncă de 'salariați, Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
hotărăște : 

ci ale de stat vor fi majorate 
după cum urmează :

a) Pensia minimă pentru li
mită de vîrstă pentru cei cu

(Continuau în pag. a IV-a)

Progresul economic 
neîntrerupt al țării — izvorul 
bunăstării întregului popnr

Aș dori ca, în încheiere, 
să mă refer la cîteva pro
bleme în legătură cu ordi
nea de zi a plenarei Comite
tului Centra] și a dezbaterilor 
care au avut loc.

Congresul al IX-Iea al 
Partidului Comunist Român a 
stabilit un vast program de 
măsuri în vederea continuă
rii pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, a dez
voltării multilaterale a între
gii noastre societăți. Tn cen
trul acestui program stă con
tinuarea neabătută a politicii 
de industrializare socialistă, 
chezășia creșterii în ritm sus
ținut a forțelor de producție 
ale țării, a dezvoltării și per
fecționării bazei tehnice mate
riale a noii orinduiri, a întă
ririi independentei și suverani
tății naționale.

întregul nostru popor si-a 
însușit cu entuziasm botărî- 
rile Congresului și a trecut cu 
abnegație la îndeplinirea lor. 
Rezultatele obținute în pri
mele trei trimestre ale ace
stui an — primul an al pla
nului cincinal — constituie o 
vie ilustrare a avîntului și ho- 
tărîrii cu care oamenii mun
cii asigură, prin activitatea lor 
de zi cu zi, înfăptuirea progra
mului elaborat de partid. Sar
cinile de plan privind crește
rea producției globale Indus
triale au fost îndeplinite în 
proporție de 102 la sută, rea- 
lizîndu-se un ritm de creștere 
de 11 la sută, față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Ca 
urmare a activității susținute 
desfășurată de oamenii mun
cii, a măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea organizării pro
ducției, a promovării tehnicii 
și tehnologiei moderne, a con
tinuat să crească productivi
tatea muncii, obținîndu-se pe 
această cale peste 70 la sută 
din sporul producției industri
ale. A crescut eficiența între
gii activități economice, au 
fost realizate importante eco
nomii la prețul de cost și be
neficii peste plan. In general 
întreaga producție este supe
rioară celei prevăzute în plan.

Rezultate bune au fost obți
nute și în agricultură. Pro
ducția din acest an la princi
palele produse agricole depă
șește prevederile de plan.

Concomitent cu creșterea 
producției industriale și agri
cole s-au înregistrat progrese 
însemnate în ridicarea nive
lului de trai material șl cul
tural al populației ale cărei 
venituri bănești au sporit în a- 
ceastă perioadă cu aproape 
13 la sută față de anul trecut.

Aceste rezultate sînt rodul 
muncii însuflețite a muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor, 
a țărănimii, a oamenilor de ști
ință și cultură care, sub în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid, desfășoară 
o intensă activitate creatoare 
în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale. îșl consacră 
întreaga lor putere de muncă 
$1 creație înfăptuirii politicii 
Partidului Comunist Român.

Realizările pe primele nouă 

luni în dezvoltarea economiei 
ne îndreptățesc să apreciem 
că am pășit cu succes la înfăp
tuirea planului, ca prevede
rile științific fundamentate 
ale cincinalului, proporțiile 
sale, sînt juste și pe deplin 
corespunzătoare posibilităților 
reale de care dispunem — 
ceea ce ne dă garanția că vor 
fi îndeplinite in totalitatea 
lor.

In prezent, principala noa
stră sarcină este de a îndrepta 
toate forțele pentru îndepli
nirea planului pe 1966 în toa
te compartimentele și a crea 
condițiile necesare trecerii la 
realizarea planului pe anul 
viitor.

Aș vrea să subliniez, cu a- 
cest prilej, importanta deose
bită pe care trebuie să o o- 
cordăm investițiilor — dome
niu unde există unele rămî- 
neri în urmă în execuția lu
crărilor de construcții-montaj 
și în punerea în funcțiune a 
noilor capacități- Se impune 
concentrarea tuturor eforturi
lor pentru realizarea planului 
de investiții — problemă cen
trală a dezvoltării economiei 
naționale, atît în anul 19G6, 
cît și pe întreaga perioadă a 
cincinalului.

întreaga politică a partidu
lui nostru, de făurire și dez
voltare a noii orinduiri. de 
creștere continuă a potenția
lului economic al patriei, de 
sporire a avuției materiale și 
spirituale a societății noastre, 
este subordonată scopului 
fundamental al ridicării siste
matice a bunăstării poporului-

Procesul de edificare socia
listă, realizările pe care oa
menii muncii le obțin în toa
te domeniile de activitate — 
în industrie, agricultură, în 
dezvoltarea științei și cultu
rii, pe tărîm social — con
stituie temelia sănătoasă șl 
sigură a progresului continuu 
al întregii țări, a sporirii 
permanente a posibilităților 
statului socialist de a asigura 
populației un nivel de trai și 
un grad de civilizație tot mai 
înalt. După cum se știe, nu
mai în perioada 1959—1965. 
veniturile din salarii ale 
populației au crescut de pes
te 2 ori, în principal pe sea
ma sporirii salariului nomi
nal care, anul trecut, a fost 
cu 42 la sută mai mare decît 
în 1959. Paralel cu acțiunile 
periodice de majorare gene
rală a salariilor, a fost lăr
gită continuu sfera asigură
rilor sociale, cheltuindu-sc 
în acest scop fonduri însem
nate din bugetul statului. In 
prezent, aproape un milion 
de persoane beneficiază de 
pensii sau de ajutoare socia
le. Tn același timp, statul so
cialist alocă anual sume tot 
mai mari pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor 
de locuit, pentru satisfacerea 
necesităților populației în 
domeniul învățămîntului si 
culturii, al sănătății și pre
vederilor sociale, al odihnei, 
precum și pentru alte ac
țiuni de ordin social-cultural. 
In acest an, cheltuielile so- 

clal-culturale se ridică la 
23.6 miliarde lei, ceea ce re
prezintă aproape un sfert din 
totalul bugetului de stat.

Reflectînd legătura strînsă 
dintre progresul economic al 
tării și ridicarea nivelului de 
trai al poporului, planul cin
cinal prevede noi și impor
tante măsuri în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale oame
nilor muncii. Potrivit preve
derilor cincinalului, pe baza 
creșterii venitului național 
cu 47 la sută față de 1965, 
salariul real va spori în 1970 
cu 25 la sută, iar veniturile 
țărănimii cu 20—25 la suta.

După cum știți, tovarăși, 
Congresul al IX-lea al parti
dului, pornind de la însem
nătatea pe care o are cointe
resarea materială a oameni
lor muncii în obținerea de 
rezultate cît mai bune în în
treaga activitate socială, a 
trasat sarcina îmbunătățirii 
în continuare a sistemului de 
salarizare și premiere și a 
celorlalte forme de stimula
re materială a celor ce mun
cesc. Tn acest scop, vor tre
bui studiate măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea 
întregului sistem de cointe
resare materială, în așa fel 
îneît acesta să mărească in
teresul. grija și răspunderea 
fiecărui om al muncii pentru 
creșterea producției, ridica
rea nivelului ei tehnic, spo
rirea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost,

Noua lege a pensiilor 
asigură o bătrînețe fără griji, 
constituie un mijloc important 
de cointeresare a oamenilor 

muncii
Adoptarea acestor măsuri a 

devenit posibilă datorită spo
ririi potențialului economic al 
țării, care creează noi resurse 
materiale și financiare pentru 
ridicarea nivelului de civili
zație și cultură al întregului 
nostru popor, pentru progre
sul general al societății socia
liste.

O caracteristică principală 
a măsurilor dezbătute de 
plenară cu privire la majo
rarea pensiilor o constituie 
ridicarea, în primul rind, a ni
velului pensiilor minime și 
creșterea mai accentuată a 
pensiilor mici. Aceasta va 
însemna că, în mod practic, 
maj mult de jumătate din nu
mărul total al pensionarilor 
vor beneficia de pensii majo
rate cu 20 pînă la peste 40 la 
sută. In viitor, pensia mini
mă pentru limita de vîrstă, 
pentru cei cu vechime com
pletă, va fi de 500 lei. cu 43 la 
sută mai mare decît în pre
zent. Toate celelalte pensii al 
căror nivel depășește 600 lei 
vor beneficia de o majorare 
generală de 15 la sută. In fe
lul acesta, pensia medie de a- 
sigurări sociale de stat va 
crește de la 467 lei lunar, cît 
este în prezent, la circa 
600 lei. Iar pensia medie de 
bătrînețe pentru cei care au 

îmbunătățirea calității pro
duselor și creșterea eficacită
ții în toate domeniile de ac
tivitate.

Tn perioada următorilor 
ani, planul cincinal prevede 
dezvoltarea în continuare a 
construcției de locuințe, îm
bunătățirea condițiilor de a- 
sistența medicală, de ocroti
re a mamei și copilului, pre
cum și alte măsuri care se 
vor reflecta pozitiv în viața 
fiecărui cetățean al patriei, 
a fiecărei familii, a întregu
lui nostru popor.

Tn ansamblul măsurilor 
stabilite de Congresul parti
dului pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii și cuprinse în planul 
cincinal, unul din obiective
le de mare însemnătate este 
majorarea pensiilor. Este, 
pentru noi toți, un prilej de 
satisfacție că am putut în
scrie pe ordinea de zi a ple
narei Comitetului Central 
dezbaterea unor asemenea 
măsuri care privesc îmbu
nătățirea condițiilor de via
tă a unui mare număr de 
cetățeni șl familii din pa
tria noastră. Majorarea pen
siilor oglindește grija parti
dului nostru față de cei care, 
după o activitate îndelunga
tă și rodnică în producție, au 
tot dreptul să se bucure de 
condiții bune de viață la bă- 
trînețe, răsplată pe deplin 
meritată a muncii lor, a con
tribuției aduse de-a lungul 
anilor la prosperitatea și în
florirea României.

vechime completă va ajunge 
la circa 800 lei, față de nive
lul mediu actual de 677 lei 
lunar.

O dată cu aceasta se ore- 
vede desființarea plafonului 
maxim de 1 200 lei aplicat 
pensiilor prin legislația ac
tuală.

De asemenea, se vor ma
jora pensiile pentru cei care 
au devenit invalizi ca urmare 
a unui accident sau a unei 
boli — fapt ce reflectă grija 
partidului și statului pentru 
angajații care își pierd defini
tiv sau temporar capacitatea 
de muncă.

O dată cu majorarea pen
siilor vor fi sporite indemni
zațiile de îngrijire a pensio
narilor cu invaliditate de 
gradul I, precum și ajutoarele 
sociale acordate persoanelor 
în vîrstă, care n-au îndeplinit 
condițiile de vechime în mun
că pentru a primi pensie. Pro
punerile făcute în plenară, în 
legătura cu problema ajutoru
lui social, vor trebui să fie stu
diate pînă la definitivarea Le
gii pensiilor.

După aceleași criterii stabi
lite pentru pensiile din buge
tul asigurărilor sociale de 
stat se vor majora și pensiile

(Continuare în pag. a IlI-a)



DEZBATERILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
P oblicăm tn rezumat cuvîntul participanților la plenara C.C. 

al P.C.R. in legătură cu majorarea pensiilor și îmbunătățirea 
legislației pensiei, precum și în legătură cu Informarea asupra 
activității externe a Partidului Comunist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

Măsurile preconizate de 
conducerea partidului pentru 
majorarea pensiilor, în lumi
na Directivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R- — a spus to
varășul ION MĂRCUȘ — 
sînt rezultatul dezvoltării în 
ritm susținut a economiei 
noastre socialiste, al creșterii 
continue a venitului național.

Atît majorarea pensiilor, 
cît și îmbunătățirea sistemu
lui de pensionare, instituirea 
pensiilor suplimentare prin 
contribuția salariaților, consti
tuie elemente de mare însem
nătate în ansamblul sistemului 
de cointeresare materială, vor 
stimula în și mal mare măsu
ră activitatea creatoare a oa
menilor muncii antrenați în 
măreața operă de desăvîrșire 
a construcției socialiste în ța
ra noastră.

Majorările substanțiale ale 
pensiilor, ajungînd la creșteri 
de pînă .la 40 și chiar 42 la 
sută. viw<! primite cu multă 
bucurie și mulțumire în toate 
familiile pensionarilor și de 
urmași! 
Brașov; ■ 
tă prin 
trial, unde

din ac- 
noaetre, 

de muri
se bucu- 

asemenea, 
uzinele 

noastră, 
proiec-

tensionărilor și 
iestora. în regiunea 
Jt exemplu, cunoscu- 
caracterul ei indus- 

____ mai bine de o 
treime din populație sînt sala- 
riațî, numărul pensionarilor 
azi în drepturi se ridică 'a 
aproape 60 000, reprezentând 
circa 6 la sută din totalul 
pensionarilor pe țară.

Apreciind ca pe deplin în
temeiate limitele de vîrstă 
pentru pensionare propuse, 
vorbitorul a spus : Necesitatea 
menținerii în muncă un timp 
mai îndelungat corespunde în- 
trutotul realităților 
tuala etapă a țării 
condițiilor de viață și 
că superioare de care 
ră salariațîî. De 
pentru fabricile și 
mari din regiunea 
pentru institutele de 
tari va fi de o mare importan
tă posibilitatea de a valorifica 
în continuare experiența în
delungată a maiștrilor, ingi
nerilor. muncitorilor de înaltă 
calificare. Vorbitorul și-a ex
primat în încheiere convinge
rea că măsurile preconizate în 
cadrul plenarei pentru majo
rarea pensiilor, pentru îmbu
nătățirea legislației pensiilor, 
vor constitui un puternic sti
mulent în mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii pentru reali
zarea an de an a sarcinilor 
prevăzute în planurile de stat, 
pentru desăvîrsfrea construc
ției socialiste în țara noastră.

Din studiul proiectului de 
lege a pensiilor și a documen
telor care îl însoțesc. — a spus 
tovarășul TUDOR IONESCU 
— se desprinde ca o concluzie 
luminoasă și convingătoare, 
grija partidului nostru pentru 
om. pentru meritata recom
pensă a muncii, pentru asigu
rarea unui nivel de trai demn 
celor ce muncesc, pe toată du
rata vieții lor.

Majorarea ajutorului social, 
ridicarea cuantumului pensi
ilor în general, tendința ma
nifestă de îmbunătățire a 
raportului între pensii și sa
lariul tarifar, stabilirea pen
siei de invaliditate pe baza 
unul sistem judicios corelat 
cu principiul de pensionare 
pentru limita de vîrstă, toate 
aceste dispoziții ale proiectu
lui de lege, înlănțuite între 
ele cu adînc spirit de răspun
dere. constituie o emoționantă 
dovadă a umanismului pro
fund care stă Ia baza politicii 
partidului nostru.

Subliniind că majorarea 
.pensiilor în medie cu 26 la 
sută se realizează în corelare 
logică cu stadiu] de dezvoltare 
al economiei noastre naționa
le. cu perspectivele certe de 
progres deschise prin munca 
poporului nostru, înțelept 
călăuzită de partid, vorbitorul 
s-a oprit asupra unor preve
deri ale proiectului de lege șl 
a relevat importanța măsuri
lor preconizate cu privire.la 
regimul de pensionare a 
crătorllor din învățămînt 
din cercetarea științifică, 
respunzător rolului lor în so
cietatea noastră și valorosului 
lor aport la dezvoltarea știin
ței, culturii, tehnicii și econo
miei naționale.

Prin aplicarea dispozițiilor 
proiectului de lege, perioada 
de pensionare va fi așteptată 
de toți oamenii muncii cu 
seninătate și încredere, ea re
prezentând o binemeritată re
compensă a eforturilor depuse 
în decursul anilor de muncă.

Dispozițiile referitoare la 
pensia pentru urmași, ajuto
rul acordat prin lege copiilor 
orfani pînă la terminarea stu
diilor. respectiv pînă la 
vîrstă de 25 de ani. vor crea 
condiții materiale superioare 
și vor încuraja generațiile ce 
ne urmează în eforturile lor 
de a se instrui și pregăti spre 
a fi cît mai utile țării, vor în
tări însăși temelia societății 
noastre, care se dezvoltă în a- 
ceastă minunată ambianță de 
profundă și umană înțelegere 
a vieții.

Exprimîndu-șl acordul de
plin cu măsurile preconizate, 
vorbitorul a subliniat că înal
ta principialitate pe care se 
întemeiază acestea va întări 
și mal mult legăturile dintre 
partid și întregul nostru po
por.

Reglementările cu privire la 
sistemul pensiilor ce sînt su
puse dezbaterilor plenarei 
Comitetului Central — a spus 
tovarășul ION COTOȚ — re-

lu- 
și 

co-

unificarea sistemului de pen
sionare, așezarea mai justă a 
pensiilor în raport cu carac
terul muncii prestate, cu ve
chimea în întreprindere, eli
minarea plafonului de 1200 
lei etc. Noua lege va întări 
sentimentul de încredere în 
viitor al oamenilor muncii, 
va spori stimulentul In mun
că al celor care lucrează, des- 
chizînd perspectiva unei bă- 
trîneți asigurate.

Vorbitorul g-a oprit 
asupra unor aspecte legate de 
problemele aplicării siste
mului de pensii în cadrul co
operației meșteșugărești, prin
tre care acelea ale coopera
torilor ce lucrează la domi
ciliu sau 
deservire, 
ferit, de 
portanța 
cooperație 
ce au depășit vîrstă 
de pensionare, dar care sînt 
încă buni de muncă, au o 
înaltă calificare, sînt „oameni 
cu mină de aur“. capabili să 
facă o muncă de creație și să 
pregătească noi cadre, tine
re. Exprimîndu-șj acordul cu 
proiectul de lege, vorbitorul 
a . făcut propuneri de îmbu
nătățire a unor

. subliniind, 
oamenii muncii pîirț .majflia- cesitatea 
rea tuturor categoriilor de 
pensii, vorbitorul a, evocat 
totodată unele r 
trecut: generată 
nică, 
muncii își aminti 
răciune de situai 
care au avut-o ' 
părinții lor, în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc. Ast
fel, în 1938 din 940 000 de co- 
tizanți la Casa Asigurărilor 
Sociale, numai 9 856. adică 
doar 1 la sută, beneficiau de 
pensie. Muncitorii care reu
șeau să capete dreptul la pen
sie, nu puteau primi decit o 
cotă de cel mult 12.5 la sută 
din salariu. în același timp, 
funcționarii superiori din a- 
paratul represiv al statului și 
reprezentanții patronilor din 
întreprinderi, ț.- 
de pînă la sută la sută 
salariu. Grăiește de la 
faptul că pensia 
unui muncitor miner 
zenta cel mult 3 la 
pensia unui ofițer 
darmi.

Ocupîndu-se apoi 
ținutul noii legi a

flectă scopul suprem al poli
ticii partidului nostru — gri
ja pentru om și nevoile sale- 
Viața ne confirmă și de astă 
dată că succesele obținute de 
harnicul și talentatul nostru 
popor în industrializarea so
cialistă a țării, în dezvoltarea 
multilaterală a producției ma
teriale - permite aplicarea sis
tematică a unor măsuri me
nite să ridice continuu nivelul 
de trai al oamenilor muncii și 
al familiilor lor. Putem afir
ma cu Îndreptățită satisfacție 
că și aceste proiecte pe care 
le dezbatem fac parte din an
samblul măsurilor pe care 
partidul nostru îl întregește 
în mod consecvent, în vederea 
îndeplinirii aspirațiilor pentru 
care clasa muncitoare a luptat 
încă de la începuturile organi
zării ei. Oamenii muncii știu 
și vor ști să prețuiască aceas
ta, prin muncă entuziastă, prin 
noi fapte închinate înfloririi 
continue a României socia
liste.

Subliniind Importanța a- 
vantajelor ce decurg pentru

numeroși oameni ai 
ițesc cu amă‘

primeau pensii 
" din 

sine 
maximă a 

repre- 
din 

jan- 
sută 
de

con-de
t_____  ___ _ pensiilor,
vorbitorul s-a referit la pre
vederea de a se renunța la 
plafonarea pensiei, ca măsură 
de mare importanță care va 
conduce la mai buna corelare 
a pensiei cu nivelul salariulu’. 
tarifar și va acționa o o pir- 
ghie de cointeresare matetn»- 
lj pentru continua perfecțio
nare și specializare a cadre
lor, pentru creșterea interesu
lui lor în doblndirea unei 
înalte calificări profesionale.

Consider că prevederea de 
a se acorda la pensie un spor 
de diferență de 4 la sută pînă 
la 10 la sută din pensia stabi
lită, în funcție de numărul a 
nilor de activitate în aceeași 
unitate, va contribui la o $1 
mai mare stabilitate a cadre
lor. Ia lichidarea transferuri
lor nejustificate de la o între
prindere la alta.

După cum este cunoscut, în 
domeniul aDărării vieții ?i 
sănătății celor ce muncesc, 
s-au alocat fonduri însemnate 

șl 
 .________de 
profilactic la 

________ ______ "__ ‘ ‘ a 
dus la scăderea numărului de 
cazuri de invaliditate prin ac
cidente de muncă. Prevederile 
din proiectul oii legi a pen
siilor de a m renunța la pla
fonarea nivelului pensiei de 
Invaliditate și Îmbunătățirea 
radicală a sistemului de cal
cul al pensiei in raport cu sa
lariul avut, precum și grupa
rea mai judicioasă a cauzelor 
de invaliditate, vor fi de ma
re sprijin oentru această cate
gorie de pensionari, care 
primi și ea pensii corelate cu 
salariul avut. inlăturindu-se 
astfel unul din neajunsurile 
vechii legislații.

Instituirea pensiei 
mentare din fondurile reaii- 
zate prin contribuția

pentru protecția muncii 
îmbunătățirea condițiilor 
Ordin sanitar 1 
locurile de muncă Aceasta

supli-

zate prin contribuția perso
nală a angajaților, bazată pe 
principiul rnutualității. al a- 
jutorului reciproc — princi
piu caracteristic clasei noas
tre muncitoare încă de la 
începuturile organizării sale 
— va fi primită cu deplină 
satisfacție, cu atît mai mult 
cu cit vine în intîmpinarea 
cerințelor exprimate de nu
meroși oameni ai munciî-

Vorbitorul a exprimat mul
țumirile sindicatelor, care au 
participat la elaborarea noi
lor prevederi, pentru spriji
nul și îndrumarea permanen
tă primite din partea condu
cerii partidului, și personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ne declarăm acordul deplin 
și exprimăm adeziunea sin
dicatelor la măsurile ce 
fi stabilite de plenară. Sin
dicatele, cărora le revine 
cina să gospodărească fondu
rile de asigurări sociale, vor 
participa efectiv la aplicarea 
corectă a noii 
pensii.

Arătînd că 
lege prezentat . 
îmbunătățiri substanțiale sis
temului de pensionare și do
vedește că partidul 
jește nu numai de 
nivelului de viață 
nllor care muncesc 
acelora care și-au 
tribuția de muncă 
tatea noastră, tovarășul 
GHEORGHE VAS1LICHI — 
s-a oprit asupra unora din ca
racteristicile proiectului —

vor

sar-

legislații de

proiectul de 
plenarei aduce

se îngri1 
ridicarea 

al oame- 
dar și al 
dat con- 
în socie-

apoi

în unele unități da 
Vorbitorul s-a re- 
asemenea, la Im- 

folosirii de către 
a meșteșugarilor 

limită

paragrafe, 
de asemenea, ne- 

ca, încadrîndu-se în 
generale ale pensio- 
linie de stat, pen- 
lucrătorilor din co
să țină seama de

normele 
nării pe 
sionarea 
operație 
condițiile specifice ale aces
tui domeniu de activitate.

Creșterea substanțială a 
fondului pensiilor și îmbu
nătățirea condițiilor de pen
sionare — a apus tovarășul 
acad. GHEORGHE MI HOC — 
reprezintă una din cele mai 
jmportante măsuri prin care 
partidul vine în ajutorul oa
menilor muncii. Nu va exis
ta în toată țara un singur 
salariat pe care această lege 
să nu-1 intereseze. deoarece 
asigurarea bătrînetii, cînd 
puterea de muncă scade, pre
ocupă firesc pe orice om al 
muncii.

Valoarea socială a proiec
tului de lege este cu atît mai 
mare, cu cît el vede lumina 
zilei într-o etapă de intensă 
angajare a tării noastre în ope
ra de construcție. Proiectul de 
lege prevede drentul la nensie 
înceoînd de la vîrstă de 

pentru bărbați ți 57 
pentru femei E=te o 
ce corespunde unui 
general, și privită în 

«2
de ani 
de ani 
măsură 
interes 
perspectiv» viitorului. vine in 
ajutorul oamenilor activi.

Datorită crester:: rertinue 
a d irate: • de r-at» -jn
salariat care ar fi ,-ent sa 
pensie la 60 de ar.i. mat tră
iește 14—16 ar»: In «da’2 rea la 
pensie, pe e durată atît de 
mare, a ur.e: fracțiuni atît de 
Importante din populația tării, 
reprezintă nu numai o sarci
nă financiară importantă 
supra populație: ac*’ve. dar 
șl. din punct de vedere psi
hologic o situație neplăcut! 
pentru multi nens’n^ari știut 
fiind că ei. maî cu searei în pri
mii ani. deși sînt încă Tn putere 
de muncă, au sentimentul că 
au devenit Inutili societății 
De aceea, prelungirea vîrstei 
de pensionare, datorită creș
terii vîrstei medii a popu
lației țării. răspunde mal 
multor necesități și este bine
venită In unele țări ca. de 
exemplu. Danemarca, vîrstă 
de pensionare este fixată la 
67 de ani. atît pentru băr
bați cît și pentru femei.

In continuare, referindu-se 
la profesorii șl conferențiarii 
universitari, vorbitorul a făcut 
unele propuneri în legături 
cu situația categoriei de ..pro
fesori consultanți* creată prin 
Decretul nr 521 din iunie 1961

Am studiat cu atenție do
cumentele referitoare la ma
jorare» tuturor categoriilor de 

îmbunătățirea legisla- 
pensii șj instituirea 

suplimentare — a spus

a-

pensii, 
țlei de 
pensiei 
tovarășul general-col or el ION 
IO VITA. ministrul forțelor 
armate. — și am asculta* de 
asemenea, cu mult interes in
formările privind activitatea 
intensă, multilaterală desfășu
rată de Comitetul Central al 
partidului nostru pe arena in
ternațională. Tmi exprim de
plina satisfacție fată de con
ținutul acestor documente.

Arătind că datorită eforturi
lor depuse de întregul popor 
pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii realiste, clarvăză
toare a partidului, economia 
națională se dezvoltă echili
brat si în ritm susținut, ceea 
ce chezășuiește ridicarea con
tinuă a nivelului de trai, ma
terial șî cultural al oamenilor 
muncii, vorbitorul a spus : 
Grija neabătută a partidului 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață ale celor ce mun
cesc o simt din plin, zi de zi, 
și militarii armatei noastre.

Pe această linie se înscriu 
și noua majorare a pensiilor 
și îmbunătățirea legislației cu 
privire Ia pensii, de care vor 
beneficia și cadrele militare, 
aducînd o creștere simțitoare 
a nivelului de trai al militari
lor pensionari.

Faptul că pensia 
gorii de militari, 
înainte de 1949, se 
cu peste 35 la sută, exprimă 
aprecierea și recunoștința po
porului față de cei care, cu 
arma în mină, bu luptat cu e- 
roism și abnegație pentru 
zdrobirea dușmanului cotropi
tor și eliberarea patrie de sub 
jugul fascist, pentru înfrîn- 
gerea Germaniei hitleriste.

De mare importanță sînt și 
modificările ce se prevăd a fi 
aduse sistemului de penslona- 

unor cate- 
pensionați 
va majora

re din cadrul asigurărilor so
ciale de stat, care vor sta și 
la baza pensiei de serviciu a 
militarilor.

Vorbitorul a subliniat că 
noua lege a pensiilor, prin eli
minarea nivelărilor nejustifi
cate, stabilirea pensiei după 
solda tarifară de încadrare, 
renunțarea la plafonul maxim, 
apropierea volumului pensiei 
de solda avută în serviciu va 
constitui un element impor
tant în stimularea cadrelor 
militare pentru perfecționarea 
pregătirii lor militare, pentru 
îndeplinirea la un înalt nivel 
calitativ a îndatoririlor ce le 
revin, va asigura cadrelor mi
litare în rezervă un nivel de 
trai corespunzător, o existen
tă demnă, ferită de griji.

Exprimîndu-mi deplinul a- 
cord față de măsurile preconi
zate privind regimul pensiilor, 
asigur plenara Comitetului 
Central al partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu, 
că ofițerii, maiștrii militari, 
subofițerii, toți militarii arma
tei noastre, răspunzînd grijii 
permanente pe care partidul 
le-o poartă, nu vor precupeți 
nici un efort pentru perfecțio
narea continuă a măiestriei 
lor militare pentru ca armata 
noastră să fie gata în orice 
clipă să-și îndeplinească mi
siunea sacră încredințată — 
apărarea cuceririlor revoluți
onare, a libertății și indepen
denței scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

în încheiere, vorbitoru’ a 
arătat că militarii Forțe'nr 
noastre Armate, ca întregul 
nostru popor dau o înaltă a- 
preciere contribuției preținașe 
a partidului Ia întărirea uni
tății mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. ?a 
afirmarea pe plan mondial a 
principiilor respectării inde
pendenței șl suve-anității. e- 
galitătii In drepturi și nea
mestecului în treburile inter
ne avantajului reciproc

în referatele și proiectele 
de acte normative ce fac *>- 
biectul dezbaterilor oienarei 
Comitetului Central — a 
tovarășul AVGUST IN ALFA % 
— se reflectă cu vigoare deo
sebită grija partidjiri xcru 
de a se asigura oarre-.rir 
muncii, la bătrinețe. conc*fi 
tot mai bune de tra;.

Majorare? substantial a 
per-sii-or. precum si schimbă
rile de principiu în wte«r.u! 
de acordare aces‘e.-a. pre
zintă ? importanță foarte mi
re s vor constitui un Txr’re* 
rr.ttbîâiizato-r de cea maf •svre 
îmrx>r’?“tâ rertrx 
cu k r.a; rna.-e a -.t a pcut:- 
c~J pa.-fitkihd -x>r."u 
d>ne-li> de »etrv!*ate

în continuare. vrrbttortz! a 
făcxt propuneri de ț>rectx2r* ri 
îmb^ritițire a f?rmulâ~'or 
unor j.-tico’e d.r rr?:*e*u’ de 

9 pen5.:.?r
Am citit cu totil materia'xl 

In legâturâ cu r.dxtsres pe.-.r- 
ilor — » spus r_v «-Au 
tovarășul CONSTANTIN
DONCE.Ă. Nu re se ce-
trece Tp «sfet-r a tera dar 
aș vrea să șpur. ce ie petrece 
într-al meu Ceea ce disr-tlm 
astăzi aici este o dorir.ță a 
milioanelor de oamer: rare 
trăiesc ș. ■ multor mi'xjane 
de oameni care nu mal firi 
Tn vechiu’ rec*. oamenii 
muncii gîndeau as> de-sr 
veni o Treme cînd s5 Ce nîi- 
nea asigurată Da. măcar pli
nea. Oamenii răm'r.zeau șL 
f.ămînzeau .nu suma; bttrinii. 
dar șl nepoții Iar astăzi, noi 
discutăm «reastă uriașă în
făptuire a popor-?-: nostru 
sub conducerea Dartidu/ul a- 
plicarea noului regtm de 
pensii.

Mi declar întrutotul de a- 
cord cu propunerile privitoare 
la noua .ege a peni:i’or Soco
tesc că partidul, prin aceasta, 
a înfăptuit o mare realizare; 
legea pensiilor exprimă Inte
resele ■ milioane de oameni 
din țara noastră. Nu e vor
ba nixrai de actualii pensio
nari și de faminfe lor. în
tregul popor va îmbrățișa 
cu căldură, cu satisfacție, a- 
ceastă măsură, ea va spori și 
mai mult dragostea și stima 
cu care partidul este înconju
rat de popor.

Vorbitorul a arătat că lua
rea acestor măsuri reprezintă 
o realitate materială elocven
tă cu privire la stadiul de 
dezvoltare a orinduirii noas
tre socialiste. 1> justețea poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân.

Propunerile privind majora
rea pensiilor actuale |L mai 
ales, cele privind sistemul vi
itor de pensionare, a spus to
varășul SIM1ON TAIGAR. de
pășesc prin sfera problemelor 
cuprinse și prin importanța 
soluțiilor de principiu preco
nizate. cadrul unei acțiuni o- 
bișnuite de îmbunătățire a u- 
nei legislații- Ca urmare a in
dicațiilor date de Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului, a îndrumă
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a orientat 
personal, în mod continuu, e- 
laborarea soluțiilor de princi
piu, se prezintă spre aprobare 
nu un text de completare a 
sistemului actual de pensiona
re, ci proiectul unei legi cu 
totul noi. bazate pe principii 
noi, pe criterii calitativ supe
rioare celor în vigoare.

Vorbitorul a subliniat ca 
una dintre cele mai importan
te trăsături caracteristice ale 
sistemului propus, asigurarea 
unei legături mai strînse din
tre pensia primită ia înceta
rea activității și salariul avut 
în tirnpul ei. Aceasta consti
tuie un stimulent pentru o 
activitate cît mal rodnică în 

anii de serviciu, recompensea
ză mal just eforturile depuse 
în acești ani, contribuția a- 
dusă la dezvoltarea social-e- 
conomică a țării.

Procentele acordate la cal
cularea pensiei asigură o mai 
largă diferențiere a pensiilor 
în funcție de calificare, de 
nivelul salariului tarifar a- 
vut.

Vorbitorul a subliniat tn 
continuare că la creșterea ve
niturilor pensionarilor va con
tribui intr-o mare măsură spo
rul de vechime. El a arătat că 
în realitate, vechimea pe care 
o realizează salariații în pro
ducție este mult mai mare de- 
cît vechimea minimă Datele 
statistice arată că. In medie, 
vechime® in muncă a actuali
lor pensionari depășește 37 de 
ani — și există pensionari cu 
vechimi de 35—40 de ani. nu
meroși chiar cu vechimi de 
peste 40 de ani în muncă.

Statul nostru acordă pro
tecției și securității muncii o 
atenție deosebită; In fiecare 
an fonduri îniemnate sînt 
cheltuite în scopul preîntâm
pinării pericolului de acciden
tare și de vătămare a sănătății 
oamenilor muncii. Numai în 
ultimii 3 ani - 1963—1965 — 
s-au cheltuit în acest scop 2 
mi. și jumătate de lei- 
Areasta constituie latura e- 
«mtâaiiE a mar.if'=tăr: grijii 

protejarea celor ce 
muncesc Cee’Că latură o 
c:»r;?::tu:e asigurarea «or în 
eszurile in care totuși se pro- 
duc wreldențn «au ^mbcl^ăviri 
urmate de invariditate. Pe vii
tor pensia de invar dilate 
re v? ca «• rens’a
pe-mu licita de vi-stă In 
procente dîa salariul
tarifar. Rș* r.’ri un feî de 
plafoane, ceea re reprezintă și 
o vi etie mult mai juatâ.

Re'erindu re Ia Inri’tuirea 
pe-siri sunlirr♦n*are din eon- 
tribuția sa’.ariaăiior și exprf- 
— «î mnvmE-rea efi a- 

măsură va gă«i o ‘a-gă 
aorrlnre în rîndul salariat:i^r, 
vorbitnrjî a spus Calculele 
r>-r-»-«-rea25 c5 pensia «u- 
7 .-r.e-.tă’. va fi deosebit de 
3v?,-taxr»îă re-tru «^'ariațl. 
T“ re primi pensionarul 
va depăși v?rsăminteie pe ca
re ea făcut.

•r --^erere. vorbi*''*':’ «i-® 
evr — a: de’ "a adeziune 
fa*- 5e r.vrf? preconizate.

re la actâ\*itatea 
reo- 'i de par-
•x* d* ’— •* -Kt-u popor
re---- _ !n viață a
bo’-ir - -- Cn-gresu’ui >1 
IX e-, V PCP t-arăsu’ 
a vm N B» > ttt \ H<1 FFR ■ 
r^s Pe- " r-t'jrixstă
b - tutj-or
r-.hr-a' •.i-./'” r--*ncu:t^a-e 

:-.făp»u:r*a pro eram ul-dl de 
des^v'lrsire a ccnsTurției so
ra «te re? dobirdite
e.xprimâ atașamentul lor pro
fund față de partid hotăr’rea 
de ari cnn«?rra ’r*reaga e- 
«erg’e rre?t-'»re înfloririi pa- 
trei Pe •rmella succeselor 
-i:‘■-.-•* în industrie. în a‘ 
griruitură. a cre»cu* nivelul 
de trai a- populației de la o- 
rase ri sate

Noile măsuri privind îmbu
nătățirea siJtemu/JÎ de pen- 
sicnare constituie î"-5 0 ^r> 
vădi ■ grijii partidului pan- 
tru cetățenii țării Legea a® 
fa*8 reg’e—•“‘earl nu numai 
situația actuală, ea constituie 
totodată o reglementare de 
pe-specrivl care interesează 
pe fiecare salariat chiar dacă 
este tânăr.

Ir. continuare, vorbitorul s-a 
referit la însemnătatea crește
ri’ mai accentuate a pensiilor 
miri. Ia acordarea de sporuri 
bănești celor care au lucrat în 
renditi! de muncă deosebite. 
Aplicarea prevederilor menite 
să asigure o mat mare stabi
litate a muncitorilor în între
prinderi va contribui nu nu
mai la cointeresarea lor ma
terială. ri fi la sporirea pro
ducției și productivități: mun
cii, îmbunătățirea călită ții 
produselor ridicarea califi
cării profesîona’e. evitarea 
accidentelor de muncă.

Măsurile privind Îmbunătă
țirea sistemului de pensionare 
se încadrează în ansamblul 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al TX-lea al partidului. 
Noul proiect de lege exprimă 
încă o dată perseverența cu 
care conducerea partidului 
transpune tn viață hotiririle 
Congresului privind continua 
îmbunătățire a nivelului de 
trai al întregului popor. Este 
un act uman, profund patrio
tic, o realitate care exprimă 
forța politică și economică a 
orinduirii noastre noL supe
rioritatea societății noastre 
socialiste.

Exprimîndu-și profunda 
bucurie și satisfacție fată de 
prevederile proiectului de ho- 
tarîre supus dezbaterii plena
rei Comitetului Central cu 
privire la majorarea pensiilor 
și îmbunătățirea sistemului 
de pensionare. tovarășul 
CONSTANTIN NISTOR a su
bliniat că acestea se inte
grează în contextul măsurilor 
de îmbunătățire continuă a 
condițiilor de viață ale celor 
ce muncesc. Este o realitate 
de necontestat că. parale] cu 
creșterea salariilor și a pen
siilor, nivelul de trai al oame
nilor muncii din țara noastră 
este determinat și de impor
tantele mijloace puse la dis
poziție de partid și de stat 
pentru satisfacerea nevoilor 
social-culturale Numai în 
perioada anilor 1960—1965 
s-au cheltuit în acest scop 108 
miliarde lei, adică aproxima
tiv un sfert din bugetul țării.

Referlndu se la prevederea 
de a se stabili ca vîrstă li

mită de pensionare 62 de ani 
pentru bărbați șl 57 de ani 
pentru femei, vorbitorul a su
bliniat că aceasta vine în în
tâmpinarea voinței a nume
roși oameni ai muncii mai 
vîrstnici. El a citat, ca exem
plificare, numeroase cazuri 
din regiunea Iași, unde oa
meni ai muncii care împlini
seră 60 de ani nu au vrut să 
iasă ta pensie șl au făcut ne
numărate cereri în acest sens 
organelor de partid regionale 
și raionale.

In aplicarea măsurilor pre
văzute prin noua reglementare 
a pensiilor, a spus în conti
nuare vorbitorul, sarcini 
importante vor reveni sfatu
rilor populare. Ținînd seama 
de aceasta, comitetul executiv 
al sfatului popular regional, 
va lua măsuri corespunzătoa
re in vederea rezolvării ope
rative a tuturor problemelor 
ce se ridică In acest domeniu, 
controlînd mai îndeaproape 
activitatea oficiilor de preve
deri sociale, stabilirea corectă 
și achitarea la timp a pensii
lor.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul VASILE VAIDA, care a 
spus : Grija pentru om, pen
tru ridicarea continuă a bună
stării oamenilor muncii, pen
tru asigurarea unui nivel de 
viață și de civilizație tot mal 
ridicat, sînt trăsături caracte
ristice partidului nostru, orîn- 
durii noastre socialiste.

Vorbitorul a insistat apoi 
asupra ecoului larg stîrnit în 
rindurile maselor de țărani de 
pe întregul cuprins al patriei 
noastre de Indicația Congre- 
suI jI cu privire la rezolvarea 
problemei pensiei țăranilor 
cooperatori Ia bătrînețe sau 
în caz de incapacitate de 
muncă. Rezolvarea pentru 
prima dată în tara noastră a 
acestei probleme, de o deose- 
b tă importanță socială, re
prezintă o mare înfăptuire în 
viața satelor noastre, oglin
dește grija permanentă a par
tidului și a statului pentru a- 
sigurarea unor condiții tot 
mai bune de viață țărănimii 
cooperatiste

O dovadă a încrederii cu 
eare au fost primite de ma
sele largi de țărani coopera
tori aceste măsuri a consti
tuit-o faptul că, în adunările 
lor generale, toate cele 4 6R0- 
de cooperative agricole de 
producție au hotărît, In una
nimitate. aderarea la Casa de 
Pensii.

Desigur nivelul actual al 
penstâlor pentru țăranii coo
peratori constituie doar un 
Incenut. In el se reflectă po- 
s.b:i:tâțile actuale ale coope
rativelor agricole. Prin mun
ca lor pentru sporirea pro
ducției agricole, prin utiliza
rea mai eficientă a sprijinu
lui pe care îl acordă statul, 
cooperatorii vor crea premi
sele necesare pentru ca, trep
tat. odată cu creșterea puterii 
economice a cooperativelor, 
să sporească și fondurile de 
pensii.

însemnătatea soclal-econo- 
mică și amploarea acestor 
măsuri pot fi apreciate și mal 
clar avînd în vedere că !nce- 
pînd din ianuarie 1967 vor 
Începe să primească pensie 
peste 1 130 000 de țărani — 
▼IrstnicL invalizi, orfani.

Exprimlnd mulțumirile țâ- 
rtnimil către conducerea par
tidului pentru grija ce o 
poartă rezolvării uneia dintre 
dorințele de veacuri ale aces
teia, vorbitorul a informat 
plenara asupra situației con
stituirii fondurilor de pensie 
fi întocmirii dosarelor de 
pensionare El ■ arătat că 
pînă la data de 30 septembrie 
1966 cooperativele au depui 
în contul fondului de pensii 
peste 435 milioane lei. Sînt 
multe exemple de cooperative 
care au vărsat contribuția la 
Casa de Pensii pentru întreg 
anuL A doua sursă de for
mare a fondului de pensie o 
va constitui contribuția per
sonală a membrilor coopera
tori. Din suma totală de 752 
milioane lei prevăzută a se în
casa anul acesta, s-au realizat 
pînă la 30 septembrie din de
punerile cooperativelor în 
contul fondului de pensii și 
din contribuțiile cooperatori
lor circa 500 de milioane de 
lei. Există ded condițiile ca 
plata pensiilor să înceapă la 
1 ianuarie 1967.

Tn încheiere vorbitorul a 
sublimat că realizarea sistemu
lui unitar de pensionare a ță
rănimii cooperatiste, noua re
glementare privind acordarea 
pensiilor de asigurări sociale 
de stat și majorarea acestora, 
constituie o nouă expresie a 
caracterului realist al hotărî- 
rilor Congresului al IX lea, a 
capacității partidului de a con
duce poporul român pe calea 
făuririi unei vieți de tot mai 
înaltă bunăstare.

Majorarea pensiilor de toa
te categoriile și îmbunătăți
rea legislației cu privire la 
pensii — a arătat în cuvîntul 
său tovarășul ION COSMA — 
constituie încă o dovadă a 
faptului că între succesele 
care se obțin în domeniul eco
nomiei și îmbunătățirea nive
lului de trai al poporului, e- 
xistă o legătură indisolubilă.

Majorarea pensiilor și îm
bunătățirea legislației cu pri
vire Ia pensii va prilejui o 
mare satisfacție și în rîndul 
oonulației din orașul Bucu
rești. unde se află circa 17 Ia 
sută din numărul pensionari
lor pe țară, adică 147 000 de 
pensionar Ca urmare a apli
cări' măsurilor preconizate, 
pensionarilor de asigurări so

ciale de stat din Capitală II se 
vor aloca anual fonduri eva
luate la un miliard de lei — 
cu 200 milioane de lei mai 
mult decît fondurile prevă
zute în bugetul pe anul 1966. 
Semnificativ este ș! faptul că, 
în cadrul acestor alocații, pen
sia medie lunară pentru cei 
care au o vechime integrală 
— reprezentând în orașul 
București 41 la sută din tota
lul pensionarilor — va crește 
de la 672 lei la 847 lei. Acest 
spor de pensie echivalează cu 
o creștere anuală a venituri
lor de 2 100 lei. ce vor reveni 
persoanelor din categoria res
pectivă.

în continuarea cuvîntului 
său, vorbitorul s-a oprit asu
pra unor probleme privind a- 
cordarea de ajutoare sociale 
persoanelor care nu îndepli
nesc condițiile stabilite în le
gislație. Pentru rezolvarea cu 
mai multă operativitate a ca
zurilor care necesită ajutor 
social, vorbitorul a propus ca 
o dată cu definitivarea pro
iectului de lege, prin art. 39, 
să fie împuternicite comite
tele executive ale sfaturilor 
popular? regionale și ale ora
șelor București și Constanța 
ca, în limita unor fonduri a- 
locate din bugetul anual, să 
acorde astfel de ajutoare, 
analizînd situațiile de la caz 
Ia caz.

Tmi exprim convingerea că 
traducerea în viață a măsuri
lor care fac obiectul dezbate
rilor plenarei Comitetului 
Central al partidului se va 
bucura de o largă apreciere șl 
va prilejui o mare satisfacție 
în rindurile populației țării.

Ascultând cu interes infor
marea asupra activității ex
terne a partidului și guvernu
lui nostru, țin să-mi exprim 
pe deplin adeziunea față de 
modul principia], consecvent 
și hotărît cu care conducerea 
partidului nostru, Comitetul 
Executiv, militează pentru a- 
plicarea principiilor mar- 
xism-leninismului în relațiile 
dintre statele socialiste, pen
tru întărirea unității și coezi- 
ni) mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pen
tru asigurarea păcii în lume.

Sistemul de pensionare pro
pus — a spus în cuvîntul său 
tovarășul ȘTEFAN VOICU — 
reprezintă o mare realizare 
social-economică. Principiul 
lui diriguitor — apropierea 
pensiilor de salariile tarifare, 
menținerea nivelului de trai 
cît mai aproape de anii acti
vității în producție — cores
punde cursului de dezvoltare 
a construcției socialiste In 
țara noastri.

Din calculele prezentate în 
cadrul plenarei rezultă că 
majorările de pensii propuse 
corespund stadiului șl posibili
tăților actuale ale economiei 
naționale.

După cum este cunoscut, 
partidul a luat în decursul a- 
nilor, o serie de măsuri cu ca
racter social, pe măsura dez
voltării economiei naționale, 
creșterii venitului național.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele prevederi ale 
noului proiect de lege.

Dezbaterea publică a pre
vederilor noului proiect da 
lege în întreprinderi, Instituții, 
organizații de masă și obștești 
va constitui un prilej de vie 
manifestare a inițiativei crea
toare a oamenilor muncii, de 
participare activă la rezol
varea problemelor de larg in
teres social și cetățenesc.

Aceste prevederi vor întări 
șl mai mult încrederea oame
nilor muncii în politica parti
dului, convingerea — pe care 
și acum o au - că realizarea 
cu succes a programului sta
bilit de Congresul al IX-lea 
al partidului stă la baza ridi
cării nivelului de trai și de 
civilizație al poporului.

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
SUZANA GADEA care, sub
liniind că măsurile aflate în 
dezbatere evidențiază încă o 
dată legătura indisolubilă din
tre progresul economic al ță
rii și îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de viață 
ale întregului popor, a spus :

Pot afirma că, în îmbunătă
țirile privind legislația de pen
sii, femeile salariate din țara 
noastră vor găsi numeroase te
meiuri de mulțumire.

Aș dori să subliniez semnifi
cația pe care o are majorarea 
vîrstej de pensionare cu 2 ani 
a femeilor salariate. Această 
măsură este pe deplin justifi
cată de ridicarea generală a 
nivelului de trai, de măsurile 
de protecție a muncii, de in
troducerea tehnicii noi și îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă, ceea ce determină 
păstrarea capacității de mun
că a salariaților pînă la o 
vîrstă mai înaintată. Cu toții 
știm că tot mai mulți salariați, 
ajungînd Ia vîrstă pensionării 
în plină putere de muncă, sînt 
doritori să-și continue activi
tatea fiind în continuare folo
sitori la locurile lor de muncă.

O valoare deosebită — a spus 
în continuare vorbitoarea — 
au noile măsuri care prevăd ca 
femeile mame, angajate, care 
au dat țării cel puțin 4 vlăsta
re. să beneficieze de o redu
cere a vîrstei de pensionare 
cu un an. iar pentru cele care 
au născut și crescut 5 sau mai 
mulți copii pînă la 10 ani. li
mita vîrstei de pensionare să 
fie redusă cu 2 ani.

După ce a relevat Importan
ța faptului că noua legislație 
preconizează ca pensia de ur
mași să fie acordată copiilor 
pînă la stîrsitul studiilor indi
ferent de categoria lor, fără a 
depăși virsta de 25 de ani, 

vorbitoarea a spus : Expri
mîndu-mi încă o data deplina 
aprobare față de noile măsuri 
preconizate, asigur totodată 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român că mase
le de femei din țara noastră 
vor primi cu vie satisfacție a“ 
ceste măsuri și le vor răspun
de prin muncă și activitate 
plină de însuflețire pentru în
făptuirea politicii partidului 
nostru al cărui țel suprem îl 
constituie asigurarea unei 
vieți tot mai bune pentru toți 
cei ce muncesc.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul MANEA MĂNESCUcare 
a spus : Plenara Comitetului 
Central dezbate, în cadrul lu
crărilor sale, probleme de o 
mare însemnătate pentru via
ța țării și a oamenilor muncii, 
pentru progresul și dezvolta
rea continuă a întregii noastre 
societăți. In contextul măsuri
lor adoptate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
în scopul creșterii continue a 
nivelului de trai al popu
lației, măsurile pe care le dez
batem astăzi în legătură cu 
noul sistem de pensii, vor a- 
vea profunde implicații în 
viața social-economică a po
porului român.

Abordarea cu curaj șl în
tr-o largă perspectivă a unor 
măsuri de o asemenea impor
tanță politică și socială, solu
ționarea lor potrivit cerințe
lor și posibilităților economi
ei noastre naționale, reprezintă 
o expresie a capacității, matu
rității și clarviziunii cu care 
partidul nostru examinează 
problemele economice si socia
le, de care depind viata și acti
vitatea oamenilor muncii a 
celor ce participă nemijlocit la 
dezvoltarea întregii avuții na
ționale.

Elaborat în acest cadru, pro
iectul noii legi de pensionare 
înmănunchează un ansamblu 
de prevederi inspirate din pro
fundul patriotism și umanism 
ce caracterizează întreaga po- | 
lîtică a partidului și statului 
nostru. El sintetizează grija și 
prețuirea partidului nent.ru a- 
sigurarea unor condiții de via
tă civilizate și demne celor ca
re. în cursul muncii, și-au a- 
dus contribuția, pe măsura pre
gătirii și capacității lor. la nro- 
gresul și înflorirea României 
socialiste.

Vorbitorul a arătat că aceste 
măsuri vor avea un puternic 
efect mobilizator pentru spori
rea aportului oamenilor muncii 
la mersul înainte al economiei 
și culturii noastre.

Plenara noastră, a spu? în 
continuare tovarășul Manea 
Mănescut alături de majorarea 
pensiilor și introducerea noii 
legislații cu privire la pensii, 
a înscris pe ordinea de zi o 
problemă care se referă la u- 
na din laturile importante ale 
activității partidului și statului 
nostru — relațiile externe. A- 
ceasta ne-a dat prilejul să tre
cem în revistă intensa și fruc
tuoasa activitate desfășurată 
de partid și guvern pentru lăr
girea continuă a legăturilor de 
colaborare internațională, par
ticiparea activă a tării noastre 
la rezolvarea problemelor ma
jore ale lumi! contemporane.

Poziția clară a partidului 
nostru în complexitatea eveni
mentelor Internaționale, lupta 
fermă, consecventă, pentru u- 
nitatea mișcării comuniste șl 
muncitorești, pentru întărirea 
forțelor progresului și păci! din 
întreaga lume, pentru zădărni
cirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului aimerican, spri
jinul hotărît dat eroicului po
por vietnamez, au contribuit 
la creșterea prestigiului parti
dului șl al tării noastre.

Tn continuare vorbitorul a 
arătat că cu diferite prilejuri 
a avut satisfacția de a auzi a- 
precieri calde pline de respect 
și considerație, făcute de per
sonalități de peste hotare la 
adresa politicii înțelepte a Par
tidului Comunist Român, de a 
constata prestigiul și atârna de 
care se bucură țara noastră 
peste hotare, autoritatea șl sim
patia pe care o are pe plan 
international secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne bucură 
pe toți faptul că Partidul Co
munist Român, patria noastră, 
România socialistă, este astăzi 
larg cunoscută pe toate meri
dianele globului, atît pentru 
succesele obținute în făurirea 
noii orînduiri. cît și pentru ac
tivitatea desfășurată în dome
niul relațiilor externe.

Tn continuare vorbitorul a 
spus : Economia noastră se 
dezvoltă în ritmurile și pro
porțiile prevăzute de planul 
cincinal. Este pentru noi toți 
un oriîej de satisfacție să con
statăm că în domeniile ho*ă- 
rîtoare ale planului, ca : pro
ducția marfă productivitatea 
muncii, prețul de cost și bene
ficiile. sarcinile au fost reali
zate și depășite, ceea ce 
oglindește hotărîrea cu care 
oamenii muncii din țara noas
tră au pășit la înfăptuirea o- 
biectivelor cincinalului.

Vorbitorul a arățat că sarci
nile economice care ne-au ră
mas de realizat pînă la sfâr
șitul anului, și cu deosebire ce
le privind lucrările de investi
ții. de producție și de export, 
precum și pregătirea trecerii 
în bune condiții la realizarea 
planului pe anul viitor, solicită 
o preocupare sporita și eforturi 
susținute din partea noastră a 
tuturor, din partea fiecărui co
lectiv de muncă, a tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid. încheind cu rezulta‘e 
tot mai bune anul In curs a- 
slgurăm o bază trainică pentru 
înfăptuirea în continuare a tu
turor obiectivelor cincinalului.
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cadrelor militare, ale pensio
narilor din cooperația mește
șugărească șî ale altor cate
gorii de pensionari. Coopera
ția meșteșugărească și alte a- 
sociații care au case de pensii 
proprii, trebuie să se înca
dreze în criteriile legale, asl- 
gurînd membrilor lor un nivel 
de pensionare corespunzător 
celui stabilit în Legea pen
tru categoriile respective. Tn 
felul acesta vom asigura ca 
și aceste categorii de pensio
nari sS beneficieze de dreptu
rile stabilite de societate 
foștilor salariat! ai statului.

Nivelul actual de dezvoltare 
a economiei naționale, ritmu
rile susținute de creșterea 
producției materiale și a veni
tului national permit majo
rarea pensiilor de toate cate
goriile, în medie cu 26 la sută, 
pentru pensionarii existent! la 
31 decembrie 1966. în acest 
scop, statul va aloca anual 
fonduri suplimentare în va
loare de 1 miliard 365 de mi
lioane de lei.

Actualele măsuri de majo
rare a pensiilor, a Indemni
zațiilor și ajutoarelor sociale 
— împreună cu cele luate în 
cursul acestui an privind In
troducerea sistemului de pensii 
pentru țărănimea cooperatistă 

‘— asigură îndeplinirea unei 
sarcini importante trasate de 
Congresul al TX-lea al parti
dului, aceea de a îmbunătăți 
pensiile tuturor categoriilor 
de pensionari. Ele se înca
drează în ansamblul preocu- 

ț pârilor partidului și statului 
de a crea, pe măsura dezvol
tării avuției naționale, con
diții de viață tot mai bune 
tuturor cetățenilor patriei, în
tregului nostru popor.

Tovarăși,

Țlnînd seama de rolul pen
siei în asigurarea condițiilor 
de viață ale unei mari cate
gorii de cetățeni, tn stimula
rea șl cointeresarea materială 
a oamenilor muncii, o dată cu 
propunerile pentru majorarea 
pensiilor, au fost prezentate 
plenarei noastre măsuri de 
rnare însemnătate privind in
troducerea unul nou sistem 
de pensionare. După cum cu
noașteți, legislația de pensio
nare actuală nu corespunde 
necesității de a asigura oame
nilor muncii la bătrînețe con
diții materiale de trai, pe mă
sura cantității șl calității 
muncii depuse tn perioada 
de activitate. De aceea, a
fost necesară elaborarea unul 
nou sistem de reglementare a 
pensiilor, care să înlăture a- 
ceste neajunsuri șl să asigure 
tuturor oamenilor muncii 
pensii după criterii care să co- 

4 respundă principiilor generale 
ce stau la baza retribuirii 
munci! tn orîndulrea noastră 
socialistă.

Potrivit noi!' legislații de 
acordare a pensiilor, oameni
lor muncii 11 se va asigura 
perspectiva obținerii la vîrsta 
pensionării a unor venituri 
care să reflecte mai bine apor
tul pe care l-au adus tn anii 
de activitate la dezvoltarea e- 
conomică șl social-culturală a 
țării. în acest fel, pensia va 
deveni un mijloc important 
de stimulare a tuturor sala- 
riațîlor de a-și perfecționa în 
permanență pregătirea profe
sională, de a avea o continui
tate cît mal mare tn aceeași 
întreprindere sau instituție, 
de a-șl pune tot mai larg în 
valoare cunoștințele șl expe
riența acumulată în scopul în
floririi continue a patriei.

Exprimînd grija societății 
noastre față de ce! care și-au 
dedicat întreaga lor viață dez
voltării economiei și culturii 
patriei socialiste, noua legis
lație va asigura pensionarilor 
venituri personale sporite, re- 
prezentînd 60 pînă la 100 la 
sută din salariul tarifar.

Pentru a răsplăti cores
punzător și a atrage cadrele 
necesare în sectoarele cele 
mai grele și hotărîtoare ale 
producției materiale, se pre
vede ca raportul între pensie 
și salariul tarifar să fie sta
bilit diferențiat, în funcție de 
condițiile de muncă. Astfel, 
pensia va reprezenta 70 la sută 
pînă la 100 la sută din salariul 
tarifar pentru angajații care 
lucrează la locuri de muncă cu 
condiții foarte grele și foarte 
vătămătoare ; 65 la sută pînă 
la 95 la sută pentru cri cu con
diții grele și vătămătoare de 
piuncă și 60 la sută pînă la

90 la sută pentru celelalte ca
tegorii de muncă.

La aceasta se vor adăuga 
însemnate sporuri pentru ve
chime, pentru continuitate în 
aceeași întreprindere și alte 
avantaje suplimentare care 
vor mări substanțial cuantu
mul total al pensiei. Din 
calcule reiese că unele per
soane vor putea primi pensii, 
împreună cu pensia supli
mentară, chiar mai mari de- 
cît salariul tarifar primit In 
prezent. în acest fel, fiecare 
om al muncii, care în anii ac
tivității și-a făcut pe deplin 
datoria, va ști că la capă
tul acestor ani are tot ce-1 
trebuie pentru a-și trăi bă- 
trînețea în tihnă, că pentru 
ceea ce a realizat în viață, 
societatea îl asigură mijloa
cele materiale de trai cores
punzătoare. îl înconjoară cu 
grijă și respect.

Prevederile proiectului noii 
legislații de a se acorda spo
ruri de pensie angajaților cu 
o vechime îndelungată în 
aceeași unitate va contribui la 
o stabilitate mai mare a ca
drelor pe locul de muncă. 1a 
evitarea fluctuației. Faptul că 
salariațil vor fi stimulați si 
pe această cale să lucreze în 
permanentă în aceeași între
prindere se va reflecta în 
mod pozitiv asupra rezultate
lor muncit asupra contribu
ției lor la realizările colecti
vului din care fac parte, la 
oregătîrea noilor cadre, la 
buna desfășurare a întregii 
activitătl din întreprinderi și 
instituții.

După cum atl văzut, tova
răși. în proiectul de lege se 
stabilește că pensia va fi 
proporționala cu salariul, re- 
nuntîndu-se la sistemul ac
tual de plafonare a pensiilor, 
care nedreptățește pe cel ce 
vreme îndelungată au desfă
șurat o activitate de înaltă 
calificare pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării. 
Se va asigura o corelare mai 
justă între nivelul salariilor 
și al pensiilor. în funcție de 
contribuția adusă la dezvol
tarea producției materiale, a 
învătămîntului, științei și 
culturii.

Fondul total al pensiilor de 
stat se va constitui în între
gime fără nici o reținere din 
salariile oamenilor munci! 
așa cum a fost, de altfel, și 
pînă acum.

Realitățile de astăzi din 
viața țării, a poporului, ce
rințele actuale! etape d“ 
dezvoltare a economiei na
ționale, necesitatea menținerii 
în muncă un timp mai înde
lungat a cadrelor calificate 
șl cu o îndelungată șl va
loroasă experiență, cer și în 
același timp asigură în mod 
obiectiv posibilitatea ca vîrsta 
pentru acordarea pensiei să 
fie majorată cu 2 ani, astfel 
încît limita de vîrstă pentru 
pensionarea celor care au lu
crat în condiții de muncă 
obișnuite să fie 62 de ani la 
bărbați ș1 57 ani la femei. 
Această măsură a devenit pe 
deplin realizabilă, ca urmare 
a îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă prin 
introducerea tehnicii noi. a 
măsurilor de protecție și se
curitate a muncii, de ocro
tire a sănătății populației, a 
creșterii duratei medii de 
viață.

Pentru angajații care lu
crează în locuri de muncă cu 
condiții deosebite, limitele de 
vîrstă se vor reduce propor
țional cu anii lucrați în astfel
de condiții.

în același timp, angajații
care Ia împlinirea acestor
vîrste de pensionare își vor 
păstra capacitatea de muncă, 
iar unitățile vor avea nevoie 
de serviciile lor, pot fi men
ținuți în activitate atîta timp 
cit vor îndeplini în bune con
diții sarcinile care le revin.

Profesorii și conferențiarii 
din Tnvățămîntul superior și 
lucrătorii cu funcții asimilate 
din Institutele de cercetări 
științifice vor putea fi pen
sionați de instituție la împli
nirea vîrstei de 65 ani băr
bații și 60 ani femeile; la 
cererea lor aceștia pot fi 
însă pensionați, în condițiile 
generale, după Împlinirea 
vîrstei de 62 ani bărbații șl 
57 ani femeile.

Principiile pe care este 
fundamentat noul sistem de 
pensii din țara noastră, spo
rurile însemnate pe care el 
le asigură vor avea o in
fluență pozitivă nu numai 
asupra condițiilor de viață ale 
pensionarilor, ci șl asupra 
bugetelor familiilor din care 

fac parte. Creșterea venituri
lor pensionarilor va duce la 
degrevarea bugetelor acelor 
familii care în condițiile exi
stente pînă în prezent, tre
buiau să completeze o parte 
din cheltuielile de întreținere 
a pensionarilor, îndeosebi a 
celor cu pensii mici. Aceasta 
înseamnă că avantajele nou
lui sistem de pensii se vor 
răsfrînge practic asupra marii 
majorități a familiilor din 
țara noastră.

Tovarăși,
Proiectul noii legi prevede 

ca pe lîngă introducerea nou
lui sistem de acordare a pen
siilor din fondurile de asigu
rări sociale de stat, să se 
instituie o pensie suplimen
tară, acordată din fondurile 
realizate prin contribuția sa- 
lariaților.

Acordarea pensiei suplimen
tare se bazează pe princi
piul unei depline mutualități 
între salariați, fiecare con
tribuind la constituirea fon
dului de pensii în timpul 
activității și beneficiind de 
pensia suplimentară o dată 
cu pensionarea sa.

Pentru asigurarea fonduri
lor necesare se prevede ca 
salariații să participe cu o cotă

înaltele țeluri umaniste ale 
orînduirii noastre socialiste

Este știut că țelurile pe 
care șl le propune socialis
mul au un conținut profund 
uman, asigură omului posibi
litatea de a-și dezvolta mul
tilateral personalitatea, de a 
participa activ în toată ple
nitudinea forțelor și capaci
tăților sale la progresul 
general al noii orînduiri și 
de a beneficia, pe măsura 
aportului său, de o retribu
ție care să-i creeze condiții 
de viață demne și civilizate.

Partidul Comunist Român, 
al cărui obiectiv fundamen
ta] este înfăptuirea în prac
tică a acestor principii ale 
socialismului, pune în centrul 
activității sale grija față de 
familie, față de om, îmbună
tățirea continuă, pe toate pla
nurile, a vieții creatorilor de 
bunuri materiale și spirituale 
ale societății noastre. Nume
roasele măsuri luate în ultima 
vreme de partidul nostru sînt 
menite să asigure cetățenilor 
condiții de trai cit mai bune 
în decursul întregii vieți, din 
primii ani și pînă la adinei 
bătrînețe. Astfel, după cum 
vă este cunoscut, au fost ela
borate măsuri menite să con
tribuie la creșterea natalită
ții, la întărirea familiei, la ri
dicarea rolului și răspunderii 
ei în viața societății noastre 
socialiste.

Statul socialist stimulează 
pe cale economică, socială și 
juridică întemeierea și întă
rirea familiei, acordă sprijin 
familiilor cu mulți copii, îm
bunătățește ocrotirea mamei 
și a copilului, crelnd condiții 
tot mal bune pentru crește
rea, îngrijirea și educarea ti
nerei generații. Tn acest scop, 
s-a prevăzut dezvoltarea re
țelei de creșe și cămine de zi, 
atît în mediul urban cît șl la 
sate, plata unor Indemnizații 
de naștere, extinderea drep
tului de asistență medicală 
gratuită, precum și alte mă
suri pentru realizarea cărora

0 politică externă activă 
in sprijinul aspirațiilor 

înaintate ale omenirii 
contemporane

La ordinea de zi am avut șl 
unele probleme ale activității 
internaționale a partidului și 
statului nostru.

Ați studiat materialele pri
vitoare la activitatea politică 
externă desfășurată de parti
dul și guvernul țării noastre 
în ultima vreme. Acțiunile 
întreprinse oglindesc efortu
rile pe care le depunem pen
tru a spori contribuția noas
tră la Întărirea continuă a 
forțelor socialismului și păcii 

de 2 la sută din salariul ta
rifar lunar. în acest fel, fie
care angajat va contribui la 
constituirea fondului pentru 
pensia suplimentară cu o 
sumă proporțională cu sala
riul tarifar pe care îl are, 
urmînd să primească o pen
sie suplimentară care. în 
funcție de numărul anilor co
tizați, se va putea ridica pînă 
la 14 la sută din salariul 
tarifar.

Prin noul sistem de pen
sionare se vor asigura astfel 
pensionarilor condiții de trai 
mai bune, o bătrînețe liniș
tită și demnă, bucurîndu-se 
din plin de dreptul la asi
gurare materială în caz de 
bătrînețe sau în cazul pier
derii capacității de muncă, 
drept înscris la loc de cinste 
în Constituția României so
cialiste. întregul ansamblu de 
măsuri pe care îl cuprinde 
noul sistem de pensionare 
supus dezbaterii și aprobării 
plenarei noastre, corespunde 
mai bine principiului socialist 
al cointeresării materiale, 
mobilizează oamenii muncii în 
sporirea aportului lor în pro
ducție și în celelalte sec
toare ale vieții economice șl 
social-culturale.

statul va cheltui în următorii 
patru ani peste 700 milioane 
de lei.

Sprijinirea și consolidarea 
familiei, îmbunătățirea ocro
tirii mamei și a copilului, 
majorarea pensiilor și intro
ducerea noului sistem de 
pensionare se înscriu pe linia 
preocupărilor pentru înflori
rea multilaterală a societății 
noastre, pentru îmbogățirea 
vieții materiale și spirituale a 
întregului nostru popor — 
trăsătură esențială a politicii 
Partidului Comunist Român, 
a statului socialist.

Trebuie să avem perma
nent în atenție faptul că nu
mai în condițiile asigurării 
unei dezvoltări susținute a 
întregii economii, a sectoare
lor hotărîtoare pentru mersul 
înainte al societății noastre, al 
realizării tuturor obiectivelor 
stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, vom pu
tea crea resursele materiale și 
financiare necesare înfăptuirii 
măsurilor ce ni le-am propus, 
creșterii continue a bunăstă
rii tuturor cetățenilor.

Ridicarea nivelului de ci
vilizație și cultură al întregu
lui nostru popor este indiso
lubil legată de creșterea pro
ducției materiale, a produc
tivității muncii sociale, a efi
cienței economice în toate 
domeniile de activitate, de 
sporirea acumulărilor necesa
re dezvoltării forțelor de pro
ducție ale țăriL

Ne exprimăm convingerea 
că aceste măsuri vor consti
tui un nou și puternic stimu
lent pentru toți oamenii mun
cii de a desfășura o activitate 
cît mal rodnică în producție 
și în celelalte domenii ale 
vieții sociale de a-șl spori 
continuu contribuția la în
făptuirea politicii partidului 
nostru, la înflorirea națiunii 
socialiste, la ridicarea patriei 
pe noi culmi ale civilizației și 
progresului.

din întreaga lume, la dezvol
tarea mișcării anti-imperia- 
liste, s luptei pentru demo
crație și progres social.

Partidul nostru consideră 
că își îndeplinește datoria sa 
internaționalistă față de cau
za socialismului și păcii, asi- 
gurînd dezvoltarea continuă 
a societății noastre socialiste, 
întărind economia și cultura 
patriei, ridicînd nivelul de 
viață al poporului și, In ace
lași timp, desfășurînd a In

tensă activitate Internațio
nală în sprijinul aspirațiilor 
înaintate ale omenirii con
temporane. al tendințelor 
progresiste ale epocii noastre.

Așa după cum este cunos
cut, la baza politicii noastre 
externe stă prietenia și alian
ța cu toate țările socialiste, 
preocuparea pentru dezvolta
rea continuă a forței și coezi
unii sistemului mondial so
cialist, întărirea colaborării 
frățești cu toate popoarele 
care construiesc noua orîndu- 
ire socială.

Relațiile țării noastre cu 
țările socialiste se dezvoltă 
continuu, pe măsura înfloririi 
economiei și culturii țărilor 
noastre, în Interesul fiecăruia 
dintre popoarele noastre și, 
în același timp, al sistemului 
socialist mondial, al cauzei 
socialismului în întreaga 
lume.

Importanța promovării u- 
nor asemenea relații între ță
rile socialiste constă, de ase
menea, în faptul că ele exer
cită o puternică fnriurire asu
pra întregii vieți internațio
nale. asupra luptei popoare
lor pentru cucerirea libertății 
Si independentei naționale, 
pentru consolidarea suverani
tății de stat AnSmte pentru 
prima nară în fetnrie ac®ctp 
relații se dezvoltă «î se oer 
fectionează neîncetat. depă
șind dificultății® inerente u- 
nul domeniu atît de complex 
și multilateral.

O caracteristică importantă 
b noliticii Internationale a 
tării noastre o constituie, de 
asemenea, lăreirea si consoli
darea continuă a relațiilor de 
colaborare cu toate tarile, in
diferent de orinduirea lor so
cială. Noi considerăm că dez
voltarea unor asemenea rela
ții corespunde unor cerințe 
imperioase ale vieții contem
porane. constituie un mijloc 
însemnat de cunoaștere și a- 
propiere între popoare, de 
destindere Internațională, de 
îndepărtare a pericolului u- 
nui nou război, reprezentând 
în același timp un factor Im
portant al progresului mate
rial și spiritual al popoarelor.

Condiția hotărîtoare pentru 
promovarea largă a relațiilor 
de colaborare între state este 
respectarea dreptului fiecă
rui popor de a și hotărî sin
gur soarta, corespunzător vo
inței și aspirațiilor sale vi
tale, a principiilor Indepen
denței și suveranității națio
nale. egalitatea în drepturi și 
neamestecul în treburile in
terne.

Cercuri tot mal largi ale 
opiniei publice internaționa
le consideră că aplicarea a- 
cestor principii reprezintă 
unul din comandamentele 
fundamentale ale vieții con
temporane. singura bază ra
țională acceptabilă pentru 
soluționarea nenumăratelor 
probleme pe care le ridică 
raporturile dintre state și 
popoare, pentru salvgardarea 
păcii șl securității în lume.

Telul păcii și al colaboră
rii între popoare cîștigă tot 
mal mult teren pe arena 
mondială. Astăzi, sub drape
lul cauzei păcii și progresu
lui social se ridică forțe so
ciale uriașe pe toate conti
nentele ; aceste forțe își im
pun tot mal mult voința a- 
supra mersului evenimente
lor, exercită o Influență tot 
mal puternică asupra evolu
ției vieții politice internațio
nale.

Dar, așa după cum este 
știut, ideile păcii șl progre
sului au nu numai partizani, 
ci și adversari. Viața arată 
că imperialismul Internațio
nal, și în primul rînd impe
rialismul american, se opune 
cu înverșunare proceselor 
progresiste care au Ioc în e- 
poca noastră, încearcă să 
frîneze evoluția societății spre 
idealurile și aspirațiile de li
bertate și dreptate socială ale 
tuturor popoarelor, face totul 
pentru a înăbuși lupta for
țelor democratice de pretu
tindeni. Cercurile imperialis
te americane și forțele care 
le sprijină au comis în ulti
ma vreme un șir de acte a- 
gresive, de atentate la liber
tatea și independența unui 
șir de popoare, de ames
tecuri brutale în treburile 
interne ale altir țări, încâl
cind în mod flagrant nor
mele dreptului internațional, 
sfidînd opinia publică.

Toate acestea demonstrează 
că atîta timp cît există Im

perialismul, continuă să se 
mențină în lume și pericolul 
izbucnirii unui nou război 
mondial, continuă să planeze 
grave amenințări asupra păcii 
popoarelor.

Aceasta Impune tuturor 
forțelor care militează pen
tru pace și progres să-și 
mențină trează vigilența șl 
combativitatea, să-și întă
rească puterea de luptă, să 
fie oricînd gata de a da o pu
ternică ripostă agresorilor 
imperialiști.

Actul cel mai condamnabil 
săvîrșit de imperialismul a- 
merican — expresie elocven
tă a caracterului profund 
reacționar al politicii S.U.A. 
— îl constituie agresiunea în 
Vietnam. Puternica reacție 
negativă, de protest șl deso
lidarizare pe care acest act a 
stîmit-o In cercurile cele mai 
largi ale oninlei publice mon
diale reliefează cît de grea 
este răspunderea pe care 
S.U.A. și-au asumat-o în fața 
istoriei, în fața judecății o- 
menirii.

Dreptatea cauzei poporului 
vietnamez este evidentă pen
tru orice om de bună cre
dință, ea se bucură de sim
patia si sprijinul tuturor po
poarelor. înaltul moral și ho- 
tărîrea cu care poporul viet
namez duce lupta sa eroică 
împotriva agresorilor impe
rialiști demonstrează că se
tea de libertate și neatîma- 
re a unul popor nu poate fi 
înfrintă pe calea armelor, 
voința sa de a-șj afirma ne- 
stînjenît ființa națională nu 
poate fi înăbușită.

Partidul și guvernul nos
tru, întregul popor și-au ma
nifestat deplina solidaritate 
frățească cu lupta ponorului 
vietnamez din prima zi a a- 
gresiunii americane.

Tara noastră a sprijinit și 
sprijină poporul vietnamez 
pe plan politic, material și 
moral și este hotărîtă să a- 
corde acest sprijin pînă la 
victoria deplină împotriva a- 
gresorilor americani. Ne bu
cură faptul că tovarășii viet
namezi apreciază ajutorul a- 
cordat de poporul român, de 
celelalte țări socialiste, sub
liniind importanța lui în lup
ta grea pe care o duc împo
triva agresorilor. Noi consi
derăm că este necesar să se 
intensifice eforturile politice 
și diplomatice, acțiunile de 
mobilizare a întregii opinii 
publice mondiale pentru a 
cere încetarea agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

Tn ultima vreme opinia pu
blică asistă la încercarea re
petată a imperialismului a_ 
merican de a înșela omenirea 
cu așa-zise propuneri de pace. 
Acestea nu pot fi considerate 
expresie a sincerității S.U.A., 
a dorinței lor de a pune ca
păt războiului în Vietnam a- 
tîta timp cît Imperialismul 
american continuă să intensi
fice agresiunea în Vietnamul 
de sud și bombardarea Repu
blicii Democrate Vietnam.

Omenirea așteaptă ca 
S.U.A. să înceteze definitiv și 
necondiționat bombardamen
tele împotriva R.D. Vietnam ; 
să înceteze actele de război 
în Vietnam, să-și retragă tru
pele, să recunoască Frontul 
de Eliberare Națională, re
prezentantul autentic al Viet
namului de sud, să lase po
porul vietnamez să-și rezolve 
singur problemele vieții sale 
interne, fără nici un amestec 
din afară. Pentru soluționa
rea problemei vietnameze 
este absolut necesar să se 
respecte prevederile acordu
lui de la Geneva.

Noi sîntem convinși că lup
ta forțelor iubitoare de pace 
și libertate din întreaga lume 
va determina încetarea agre
siunii imperialiste împotriva 
poporului vietnamez.

Una din problemele impor
tante de care depinde destin
derea vieții internaționale o 
constituie reglementarea re
lațiilor dintre statele euro
pene, înlăturarea surselor de 
încordare de pe continentul 
nostru. Țara noastră desfă
șoară o activitate susținută 
pentru promovarea principi
ilor cuprinse în Declarația cu 
privire la întărirea securită
ții europene adoptată de ță
rile socialiste participante la 
Consfătuirea de la București. 
După cum știți, în ultima 
vreme, delegații guvernamen
tale ale țării noastre în frun
te cu tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer au vizitat o seria 

de țări din Europa șl alte 
părți ale lumii. Aceste vizite 
au dus la dezvoltarea relați
ilor de colaborare economice, 
politice și tehnîce-științifice 
dintre România și țările res
pective, contribuind prin a- 
ceasta la îmbunătățirea at
mosferei politice de pe con
tinentul nostru, la cauza pă
cii și securității în lume.

Tara noastră militează, de 
asemenea, consecvent pentru 
traducerea 1n viață a princi
piilor înscrise în rezoluția pe 
care a Inițiat-o la Organizația 
Națiunilor Unite și care a fost

Contribuția la întărirea unității 
mișcării comuniste, a forțelor 

antiimperialiste — supremă 
îndatorire internaționalistă

După cum cunoașteți, în a- 
cest an au avut loc întîlnirl șl 
schimburi de delegații intre 
partidul nostru șl numeroase 
partide comuniste din țări so
cialiste ; de asemenea țara 
noastră a fost vizitată de de
legații de partid din țări ca
pitaliste, cu care am avut 
discuții și schimburi de pă
reri privind unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele noastre. 
La rindul său. partidul nostru 
a trimis o serie de delegații 
peste hotare, care au purtat 
discuții cu reprezentanții unor 
partide frățești.

Considerăm de asemenea ca 
pozitive intîlnirile pe care 
le-am avut cu reprezentanții 
unor partide socialiste, pre
cum si ai unor partide si miș
cări din țări recent eliberate 
sau care duc lupta pentru eli
berare națională.

Schimburile de vizite. întîl- 
nirile și discuțiile Inițiate 
de partidul șl guvernul nostru 
cu reprezentanți al țărilor so
cialiste. ai partidelor comu
niste șl muncitorești și ai al
tor grupări politice ale clasei 
muncitoare, precum șl cu re
prezentant! ai altor țări și 
partide, contribuie la dezvol
tarea cunoașterii reciproce, la 
clarificarea unor probleme vi
tale ale vieții politice șl so
ciale din epoca noastră, la 
dezvoltarea unității forțelor 
antiimperialiste din întreaga 
lume.

După cum știți, tovarăși. în 
ultimul timp. în mișcarea co
munistă Internațională s-au În
tețit atacurile unor partide 
împotriva altora, s-au agra
vat divergentele si Dericolul 
adînciriî sciziunii. Acest fapt 
ne provoacă nouă, ca și altor 
partide, o profundă îngrijora
re. Cauzele care au dus la si
tuația de astăzi din mișcarea 
muncitorească sînt complexe 
și nu este timpul astăzi să 
discutăm asupra lor. Desigur 
sînt multe deosebiri în apre
cierea *enomenelor epocii 
contemporane, dar, după păre
rea noastră, esențial este fap
tul că nu s-a renunțat încă la 
vechile practici de a impune 
puncte de vedere din afară, de 
a face ingerințe în treburile 
interne ale altor partide. A- 
ceasta face ca în locul unei 
analize principiale, a unei a- 
bordări liniștite a deosebiri
lor de păreri asupra proble
melor dezvoltării contempora
ne să se ajungă la insinuări, 
la exercitarea de presiuni și 
la acuzații de tot felul, la re
editarea tendințelor cunoscu
te de condamnare a unora de 
către alții. Interesele cele 
mai profunde ale clasei mun
citoare internaționale cer să 
se renunțe cu desăvîrșire la 
asemenea practici, să se 
meargă pe linia găsirii căilor 
de unitate, să se aplice in re
lațiile dintre toate țările și 
partidele frățești normele ba
zate pe respectarea principi
ilor independenței, ale egali
tății în drepturi și respectu
lui reciproc, al neamestecului 
în treburile interne, ale inter
naționalismului socialist. Ceea 
ca unește partidele comu

aprobată de adunarea gene
rală cu privire la îmbunătăți
rea raporturilor de bună ve
cinătate între statele euro
pene. Noi considerăm că orice 
nou progres în îmbunătățirea 
climatului politic din Europa, 
în Instaurarea unor relații nor
male de colaborare între po
poare, vine în sprijinul luptei 
generale a forțelor antiimpe- 
rialiste, democratice și progre
siste din întreaga lume, faci
litează lupta popoarelor de pe 
toate continentele împotriva 
Imperialismului, pentru pre- 
lntîmpinarea unui nou război.

niste. țările socialiste este, 
după părerea noastră, funda
mental și primează asupra 
divergențelor și deosebirilor 
de păreri, asupra a ceea ce 
desparte în prezent mișcarea 
muncitorească. Orice pas în
dreptat «pre întărirea unității 
dintre țările socialiste, dintre 
partidele frățești, este bine 
venit.

De aceea, noi considerăm că, 
în condițiile actuale, îndatori
rea supremă a partidului nos
tru, ca și a tuturor partidelor 
comuniste frățești, este aceea 
de a-și aduce contribuția la 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. a tuturor forțelor 
antiimperialiste ; partidul nos
tru va milita neabătut pentru 
îndeplinirea acestei îndatoriri.

întreaga activitate interna
țională pe care o desfășoară 
partidul și guvernul nostru 
urmează liniile directoare sta
bilite de Congresul al TX-lea, 
are drept scop îndeplini
rea sarcinilor internaționa
liste care revin poporului ro
mân în lupta pentru salvgar
darea intereselor vitale ale 
popoarelor. Republica Socia
listă România nu precupețește 
și nu va precupeți nici un 
efort pentru a-și face cu 
cinste datoria de factor activ 
în marele front mondial anti- 
imperialist, în lupta omenirii 
progresiste pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii.

Tovarăși,

Plenara Comitetului nostru 
Central a dezbătut probleme 
de mare însemnătate politică 
și socială și a stabilit măsuri 
care, fără îndoială, vor fi pri
mite cu bucurie si satisfacție 
de toți oamenii muncii din 
țara noastră. Hotărirea privi
toare la pensii adoptată de 
plenară arată încă odată că 
Directivele Congresului al 
IX-lea se înfăptuiesc atît în 
domeniul dezvoltării bazei 
tehnice-materiale a socialis
mului. cît și în domeniul ridi
cării nivelului de viață al po
porului. înfloririi multilate
rale a societății. îmbinarea 
strînsă a acestor două direcții 
de dezvoltare este caracteris
tica principală a programului 
desăvîrșirii construcției socia
liste ; pe măsura creșterii pu
terii economice a patriei, se 
asigură condiții pentru ca oa
menii muncii să se bucure tot 
mai din plin de avantajele 
civilizației socialiste.

Comitetul Centra] al parti
dului își exprimă convingerea 
că toți oamenii muncii își vor 
consacra și în viitor forțele 
pentru a obține noi succese în 
realizarea prevederilor lumi
nosului program de propășire 
a patriei, de care este strîns 
legată bunăstarea fiecărui ce
tățean, a întregului nostru 
popor.

Sîntem convinși că întregul 
popor sprijină* unanim poli
tica Internă și externă a par
tidului nostru care corespun
de intereselor sale vitale, cau
zei socialismului și păcii.

Cnvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost au- 
blinîată în repetate rinduri cu 
aplauze puternice, entuziaste.
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HOTĂRÎ REA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației 

pensiilor și instituirea pensiei suplimentare 
din contribuția salariaților

(Urmare din pag. I]

vechime completă va fi de 500 
lei pe lună față de 350 lei cît 
este în prezent, ceea ce re
prezintă o creștere de aproa
pe 43 la sută. Tn corelație cu 
noul nivel al acestei pensii 
vor fi majorate și celelalte 
pensii minime prevăzute în 
lege : pensia minimă pentru 
limită de vîrstă. pentru cei cu 
vechime incompletă, de inva
liditate ctc.

bl Pensiile mici al căror ni
vel este apropiat de pensia mi
nimă actuală vor fi majorate 
în procente diferențiate între 
40 la sută șl 20 la sută Astfel 
pensiile de pină la 400 lei vor 
fi majorate cu 40 la sută, cele 
între 401 450 lei. cu 35 la
sută, cele între 451 500 lei. cu
30 la sută, cele între 501 550
lei cu 25 la sută cele între 
551 -flOO lei. cu 20 la sută

c) Toate celelalte pensii al 
căror nivel depășesc 800 lei 
vor beneficia de majorarea 
generală de 15 la sută.

d) Se desființează plafonul
maxim de 1 200 lei stabilit la 
pensiile al căror nivel, rezul
tat din aplicarea prevederilor 
legale, era superior acestei 
sume Pensionarii a căror 
pensie rezultată din calcul este 
între 1 201 1 380 lei vor be
neficia de majorarea generală 
de 15 la sută, calculată la pen
sia de 1 200 lei. Pensionarii a 
căror pensie rezultată din cal
cul depășește suma de 1 380 
lei, vor primi pensia rezultată 
din calcul, fără altă majorare.

e) O datfi cu majorarea pen
siilor de invaliditate se vor 
majora și Indemnizațiile de 
îngrijire a pensionarilor cu 
invaliditate de gradul I. ast- 
fel rie la 200 lei la 300 lei Iu- 
nar pentru invalizii din acci

dent de muncă sau boală pro
fesională și de la 100 lei la 200 
lei lunar pentru invalizii din 
accident în afară de muncă 
sau boală obișnuită.

2. Ajutoarele sociale acorda
te persoanelor în vîrstă care 
au avut o activitate redusă în 
muncă și nu au îndeplinit 
condițiile de vechime pentru a 
primi o pensie vor fi majora
te în medie cu 25 la sută.

3. Pensionarii invalizi și ac
cidentați de război, ofițeri r 
subofițeri, precum și urmașii 
acestora^ vor beneficia de a- 
celeași majorări ca și pensio
narii de asigurări sociale.

Pensiile invalizilor și acciden- 
taților de război, cu grade in
ferioare precum și ale urma
șilor acestora, vor fi majorate 
în medie cu 25 ia sută.

4. Cel^Jalte categorii de pen
sii — ale cadrelor militare, 
U.C.E.C.O.M., ale avocaților și 
cultelor, se vor majora după 
aceleași criterii ca și pensiile 
din cadrul asigurărilor sociale 
de stat

In urma acestor măsuri, 
creșterea medie a pensiilor va 
fi de 26 la sută. Statul va alo
ca anual în acest acop fonduri 
suplimentare în sumă de 1 385 
milioane let

condiții deoaeblte Ii se va ■- 
dăuga o vechime suplimenta
ră peste anii efectiv lucrați, 
diferențiată pe grupe de mun
că astfel:

— 6 luni pentru flecare an 
lucrat efectiv în locuri de 
muncă din grupa I ;

— 3 luni pentru fiecare an 
lucrat efectiv în locuri de 
muncă din grupa a Il-a.

In acest fel. ~ o gaj ații care 
lucrează în locuri de muncă 
cu condiții deosebite vor avea 
— la același număr de ani efec

tiv lucrați — vechimi mal mari 
decît cei care lucrează în locuri 
de muncă cu condiții obișnuite 
și. In consecință, vor beneficia 
de o pensie mai mare.

7. Sistemul de calcul al pen
siei de invaliditate va fi îm
bunătățit. Nivelul pensiei de 
invaliditate va fi stabilit, ca 
și cel a] pensiei pentru limită 
de vîrstă, în raport procen
tual feță de salariul tarifar 
întreg, după cum urmează :

a) pensia de invaliditate din 
accident de muncă sau boală 
profesională gradul I va fi :

II. Cu privire 
la introducerea noului 
sistem de pensionare

Pentru cei care au lucrat In 
condiții deosebite (gr. I și 11)

Pentru ce! care au lucrat ta 
condlfil obișnuite (grupa IID

Salariu! tarifar
Peneia In 
procente 
din sala

riul tarifar
Salariul tarifar

Pensia In 
procente 1

din sala
riul tarifar

Caracteristiaijf principale 
ale noii leglslafji a pensiilor, 
care va intra în vigoare la 1 
Ianuarie 1967. s!nt .

— îmbunătățirea raportului 
între pensie și salariul tari
far ;

— renunțarea la plafonarea 
pensiei :

— «rtimularee prin pensie a 
stabilitătii cadrelor in aceeași 
unitate, acordîndu se un spor 
procentual la pensie pentru 
continuitate în muncă :

— încadrarea angajatHor în 
trei grupe de muncă. In func
ție de condiții!. de la loc-1 de 
muncă în care aceștia ș'-au 
desfășurat activitatea :

— stabilirea pensiei de in
validitate pe baza unui nou 
sistem, corelat cu principiile

de acordare a pmziel pentru 
Limită de vîrstă ,

— Ir.îrMvwrsa în afara 
pensiei dix as*furări sociale 
de «tat a .mei pensii rupli- 
rr.rr.t~.rr. pe KM contribuției 
ptfle a augsvsțilsr.

I. îr-b. r< V.Mirea rangului 
actual ’ rrfre pent e și sAia- 
ri-f‘ tarifar pensvs pentru 

dr vi.rs«ă șf. la perria 
de serviciu a cadreJar mili 
tare, se va recita astfel :

pentru 
Ht» •/. de v5ri'_« «-□ Indent ini- 
rea ~iilor de se
v? 5*; .a din a-
lariul tarifar. a - ■ se
un raport mai bun pen
sie și salariu, âupă cum ur
mează :

pînă la 
între 1 
între 1 
Intre : 
intre 
între ! 
intre î 
peste

1 000
— 1 100
— 1 200
— 1 600

1 001
1 101
1 201
1 801 — 2 000
2 001 — 2 500
2 501 — 2 8nn

2 800

lei 
lei 
lei 
Iei 
lei 
lei 
lei 
lei

100
95
90
85
80
75
70
65

I
pînă 
între 
între 
între 
între 
între 
între 
între 
peste

i 800
801 — 900
901 — 1 000

1 001 — I 100
1 101
1 201
1 601
2001

la

— 1 200
— 1 600
— 2 000
— 2 800

2 800

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

Pentru condi- Pentru condiții Pentru
ții de muncă grele «au Le mxocâ
foarte vătăma- Tr.ățAsre " ni)
toare sau foar- (crupa ID

te grele
Salariul (grupa D
tarilar

Pensia Pensie Pensia Penale Pensia Pwie
în pro- ninimă In pro- minimi ta pro- mir imi

cente din (lei) cente din flei) cente din ’ .î’îi
salariul salariul salariul
tarifar tarifar tarifar

ptnă la 800 100 _ 95 __ B0 —
de la 801— 900 95 800 90 760 83 720

.. 901—1.200 90 855 85 810 Mi ta
w 1.201—1.600 85 1.080 80 1.010 75 960
. 1.801—2.000 80 1.360 75 1.280 70 1400

2 001—2.800 75 1.600 70 1 500 65 1.400
peste 2.800 70 2.100 65 1.M0 «0 1.820

Pentru gradul II de Invali
ditate. nivelul pensiei va fi de 
45: . iar pentru gradul III de 
55 . din pensia stabilită pen
tru aradul I :

bl pensia de invaliditate din 
aorictent In afară de munca 
sau boală obișnuită de gradul 
I se va stabili în raport cu 
saiariu? tarifar si vechimea 
în muncă, repr^ientînd 65 
1? salariul tarifar de pini la 
800 iei și va scădea treptat 
pin? la 35f. «1 ariile țari-
fs’-c neste 2 »•> lei. Pentru 
f ■c-.-jr? an de vechime In 
muncă <e va ><c<da un pro

cent suplimentar de 1% din 
salariul tarifar, astfel că la 
23 ani vechime în muncă a- 
ceastă pensie va fi egală cu 
pensia pentru limită de vîrstă. 
Pentru gradul II de Invalidi
tate nivelul pensiei va fi de 
85 . iar pentru gradul IIT 
de 55f din pensia stabilită 
pentru gradul I.

8. In vederea sprijinirii co
piilor rămași fără susținători 
și care continuă studiile se 
va acorda și acestora pensia 
de urmași pînă la terminarea 
studiilor, fără a depăși vîrstă 
de 25 ani.

III. Cu privire 
la instituirea pensiei 

suplimentare din 
contribuția salariaților

Vedere generală a saiti de imprimeuri de ia Țesăiotia de mătase „Borangicui" — Bucu
rești, specializată In prelucrarea firelor de mătase naturală și artificială

INSCRIPȚIE PE
10000 DE ȘARJE

Această scară procentuală 
este mai ridicată cu 10—15 la 
sută decît cea actuală la ma
rea majoritate a nivelelor sa
lariilor tarifare. Astfel, pensia 
pentru condiții de muncă obiș
nuite (grupa a IlI-a). va re
prezenta 90 la sută din sala
riile tarifare de pînă la 800 
lei lunar, la vechimea minimă 
cerută de lege față de situa
ția actuală, cînd acest procent 
se aplică la salariile de pînă 
la 500 lei lunar — și 60 la 
sută din salariile de peste 
2 800 lei. în timp ce în pre
zent acest procent se aplică 
la salariile de peste 1 200 lei.

b) pentru fiecare an lucrat 
în plus peste vechimea mini
mă — 25 ani bărbații și 20 
ani femeile — necesară obți
nerii pensiei integrale pentru 
limită de vîrstă. se va acorda 
un procent suplimentar de 
1 la sută aplicat la salariul 
tarifar. Pensia, astfel calcula
tă. nu va putea depăși salariul 
tarifar.

c) baza de calcul a pensiei 
o va constitui media salariilor 
tarifare pe 5 ani consecutivi 
din ultimii 10 ani de activita
te. luați la alegerea angaja
tului. Salariile ce se vor lua 
în considerare la stabilirea 
salariului mediu tarifar pe 
perioada de 5 ani vor fi actua
lizate. potrivit funcțiilor a- 
vute în perioada respectivă, 
la nivelul în vigoare la data 
pensionării. Tn acest fel. pen
sia va reflecta mai bine acti
vitatea din ultimii ani de 
muncă ai salariatului și va 
corespunde nivelului salariilor 
din momentul pensionării.

2. Tnceoînd cu data de 1 ia
nuarie 1967 se desființează 
plafonul maxim de 1.200 lei 
al pensiei.

Nivelul pensiilor ce se vor 
acorda în viitor, va fi cel re
zultat din calcul. în raport 
de salariul tarifar șl de ve
chimea în muncă, fără nici o 
plafonare. Aceasta va lichida 
situația car? a condus la ni
velarea nenslilor muncitorilor 
dp înaltă calificare, tehnicieni
lor. inginerilor cadrelor cu 
funcții de conducere în eco
nomie cadrelor didactice din 
învătămîntul superior, cer- 
ce‘ătorllor etc., și va asigura 
o corelație nronorțională între 
pensii și salarii.

3. T'mînd seama de Influen
ța pozitivă a continuității în

muncă a salariaților asupra 
rezultatelor activității între
prinderilor și instituțiilor 
noastre se va acorda un spor 
de pensie celor cu vechime în
delungată în aceeași unitate. 
Astfel. La pensia cuvenită se Va 
adăuga un spor de 4 la sută 
pentru cei cu o continuitate în 
muncă de 10—15 ani, de 7 la 
sută pentru cei cu 15—20 de 
ani de 10 la sută pentru cei 
cu o continuitate în muncă de 
peste 20 de ani.

In cazurile schimbării lo
cului de muncă și întreruperi
lor din motive care nu depind 
de salariați ca. transferări în 
interes de serviciu, satisface
rea obligațiilor militare, înde
plinirea unei funcții eligibile 
etc., continuitatea în muncă 
se va considera neîntreruptă.

îmbunătățirea scării pro
centuale de calcul a pensiilor, 
desființarea plafonului maxim, 
acordarea sporului pentru 
vechime și a sporului pentru 
activitate neîntreruptă, fac ca 
oamenii muncii ajunși la 
vîrstă pensionării să benefi
cieze de pensii care ating ni
velul salariului tarifar sau 9- 
propiat acestuia.

4. In viitor, criteriul de înca
drare în grupa de muncă a 
angajaților va fi cel al con
dițiilor de la locul de muncă 
și nu cel al profesiei cum este 
în prezent.

După gradul de influență al 
condițiilor de muncă asupra 
organismului și asupra capa
cității de muncă, acestea se îm
part în trei grupe :

— grupa I tn care se înca
drează locurile de muncă cu 
condiții foarte grele sau foarte 
vătămătoare ;

—- grupa a Il-a, în care se 
încadrează locurile de muncă 
cu condiții grele sau vătămă
toare ;

— grupa a IH-a, în care se 
încadrează celelalte locuri de 
muncă.

5. Ca urmare a îmbunătăți
rii continue a condițiilor de 
muncă, datorită introducerii 
tehnicii noi. a măsurilor pri
vind protecția și tehnica secu
rității muncii, de ocrotire a 
sănătății populației. a crescut 
durata medie a vieții, s-a creat 
posibilitatea menținerii ca
pacității fizice și intelectuale » 
oamenilor muncii pînă la 
vlr«te ma! înaintate.

Toate acestea, precum și

cerințele mereu cresc înde ale 
economiei naționale de cadre 
calificate cu o bot 1 ti și va
loroasă experiență. determină 
necesitatea menținerii în 
muncă a acestora o perioadă 
de timp mal Îndelungată. In 
aceste condiții devine posibil 
și necesar ca vîrstă pentru a- 
cordarea nensiei să fie majo
rată cu 2 ani. astfel Incit limi
ta de vîrstă pentru pensiona
rea celor care au lucrat tn 
condiții de muncă obișnuite să 
fie 62 ani la bărbați și 57 ani 
la femei

a) Pentru angajațil care lu
crează în condiții de muncă 
deosebite, limitele de vîrstă se 
vor reduce cu cite un an : 
pentru doi ani lucrați în gru
pa I de muncă și pentru 4 
ani lucrați în grupa a Il-a. în 
felul acesta, pentru 20 de ani 
lucrați efectiv în condiții deo
sebite, virstele de pensionare, 
pe grupe de muncă vor fi t 
52 ani la grupa I de muncă, 
57 ani la bărbați 51 52 ani la 
femei la grupa a H-a.

Angajați! care la împlinirea 
acestor vîrste de pensionare 
își vor păstra capacitatea de 
muncă, iar unitățile vor avea 
nevoie de serviciile lor, pot fi 
menținuți în activitate, ațin 
timp cît vor îndeplini, în bu
ne condiții, sarcinile care le 
revin.

b) Profesorii și conferențiarii 
din învățamîntul superior și 
lucrătorii cu funcții asimilate 
din institutele de cercetări ști
ințifice vor putea fi pensio
nați de instituție la împlini
rea vîrstei de 65 ani bărbații 
și 60 ani femeile, iar la cerere 
la 62 ani bărbații șl 57 ani fe
meile.

c) Femeile-mame salariate, 
care au născut și au crescut cel 
puțin 4 copii pînă la vîrstă de 
10 ani. vor beneficia de o re
ducere a vîrstei de pensiona
re cu 1 an, iar pentru cele 
care au născut și au crescut 
5 sau mal multi copil pînă la 
vlrsta de 10 ani. limita vîrstei 
de Densionare va fi redusă cu 
2 ani.

6. Vechimea în muncă pen
tru stab' 'rea dreptului de 
pensie la împlinirea limitei de 
vîrstă va fi aceeași Dentru toti 
angaiatil. indiferent de grupa 
de muncă din care fac parte 
— 25 ani bărbații și 20 ani 
femeile. Celor care au lucrat, 
însă. în locuri de muncă cu

Creșterea continuă a bunft- 
»tării celor ce muncesc ca 
urmare a sporirii veniturilor, 
statornicirea unor relații noi 
de colaborare și întrajutora
re reciprocă Intre oameni în 
procesul muncii și în viata 
socială, bazate pe comunita
tea de interese în lupta pen
tru făurirea vieții noi, face 
posibili instituirea pensiei 
suplimentare din contribuția 
salariaților, pe principiul 
mutuality ții.

Comitetul Central conside
ră necesar să se instituie, cu 
Începere de la 1 Ianuarie 
1967, sistemul de pensie su
plimentară prin contribuția 
salariaților. Pensia suplimen

tară va fi acordată în plus 
față de pensia cuvenită din 
fondurile de stat pentru asi
gurări sociale.

1. Fiecare salariat va con
tribui la constituirea fondu
lui pentru pensia suplimen
tară cu o cotă de 2 la sută 
din salariul său tarifar și va 
beneficia de pensie supli
mentară din momentul pen
sionării sale.

2. Pensia suplimentară va 
reprezenta 14 la sută din sa
lariul tarifar pentru cei care 
au contribuit cel puțin 10 
ani la constituirea fondului ; 
pentru cei care au contribuit 
mai puțin de 10 ani, pensia 
suplimentară se stabilește 
astfel:

...Maistrul Octavian Imbrea 
stă de a parte fără să inter
vină. Din cînd în cînd își 
coboară, calm, ochelarii de 
cobalt prinși de cozorocul 
căștii și privește în interiorul 
cuptorului. Metalul fierbe agi
tat. Cîteva rezultate sosite unul 
după altul de la laborator in
dică același procent ridicat de 
sulf și fosfor în șarje, punîn- 
du-i calitatea în primejdie. în 
cuptor sînt 300 de tone de oțel. 
Rebutarea șarjei ar fi o 
pagubă enormă pentru secție.

$i totuși maistrul rămîne 
inactiv, cu brațele încrucișate 
în fața cuptorului, suprave
ghind discret mișcările fiecă
rui oțelar din echipa lui 
Săbău. Topitorul șef era la 
primul său examen.

De la laboratorul de analize 
a oțelăriei nr. 2 a sosit un 
nou rezultat. Săbău îl smulge 
din mina oțelarului, nerăbdă
tor, scăldat în sudori, obosit. 
Dar nu pare deloc mulțumit 
nici de data aceasta. Sulful și 
fosforul nu vor să cedezeJ

— Varul, spuse scurt topi
torul șef.

Cîteva troace cu materialul 
solicitat au fost descărcate în 
baia de oțel. Fierberea a de
venit mai potolită.

— Temperatura, cere din 
nou topitorul șef.

Un oțelar alergă în cabina 
de comandă, citi poziția mercu
rului și raportă : 1 450 grade.

Maistrul Imbrea nu avea de 
ce să mai aibă vreo emoție. 
Tînărul său ucenic se orienta 
bine. Analiza următoare, sosi
tă de la laborator, indică un 
procent corespunzător de sulf 
și fosfor. Șarja poate fi eva
cuată.

Pentru Teodor Săbău șarja 
aceasta purta nr. 1 din anul 
1962. Oțelărla se afla încă în 
construcție, se dezvolta în 
continuare adâugîndu-i-se noi 
și noi agregate de mare ca
pacitate. Tot mai mulți tineri, 
pasionați de meseria de oțelar, 
erau atrași spre secția care 
începuse să devină vestită în 
întreaga țară. Săbău se nu
măra printre aceștia. A sosit 
la Hunedoara cu doi ani mai 
înainte dintr-trn sat al Șim- 
leului; de abia împlinise ÎS 
ani. A început să lucreze ca 
necalificat. Dar visul lui țintea

spre oțelărie. După aproape 
un an de la sosirea în secție 
a fost admis la cursurile de 
calificare.

— N-a avut nevoie de în
demn la învățătură — spune 
maistrul Victor Petroiescu. 
Pasiunea sa pentru meseria 
de topitor era prea puternică 
ca să nu devină unul din cei 
mai sîrguincioși elevi ai cursu
lui.

La un an după calificare 
urcase o nouă treaptă. Deve
nise prim-topitor cu „liberele" 
la cuptoarele 4, 5 și 6. Timp 
de 3 zile pe săptămînă îl în
locuia pe prim-topitorul de la 
cele trei cuptoare, care avea 
2i liberă, iar în restul timpu
lui lucra din nou ca simplu 
topitor.

— în perioada aceasta am 
învățat multe — spune Săbău. 
M-arn deprins cu cuptoarele 
de mare capacitate, cu elabo
rarea șarjelor grele, cu oa
menii.

A fost, de fapt, o etapă pre
mergătoare luării în primire a 
celui mai nou și mai modern 
agregat, cuptorul nr. 6 de 400 
de tone, chiar atunci con
struit. Organizația de partid, 
șeful secției, îi acordau toată 
încrederea. Împlinise 20 de 
ani, făcea parte din condu
cerea organizației U.T.C., nu 
înșelase niciodată așteptările 
tovarășilor săi.

Astăzi, lucrează la cuptorul 
8, ultimul construit, conduce 
aceeași echipă formată numai 
din uteciști. Biografiile lui 
Marian Hrițcu, Dumitru Rada, 
Gheorghe Grama au multe

puncte comune eu cea a șefu
lui echipei lor.

Dar drumul spre meseria 
rîvnită trebuie neapărat să 
treacă printre filele nenumă
rate ale cărților de speciali
tate.

— Niciodată nu poți «ocoti 
că îți cunoști îndeajuns me
seria — este de părere tînărul 
prim-topitor. Cu 3 ani în ur
mă elaboram 4—5 mărci de 0- 
țeluri, astăzi mai mult de 10, 
care de care mai pretențioase. 
Pe atunci nu se vorbea despre 
utilizarea oxigenului la elabo
rarea metalului. Or astăzi eu 
ajutorul lui noi am sporit pro
ducția oțelăriei cu peste 
300 000 tone anul. Chiar 
la cuptorul pe care îl conduc 
se experimentează acum o 
nouă metodă de insuflare a 1 
oxigenului în cuptor prin in
termediul lăncilor. Mereu in
tervine ceva nou în fiecare 
meserie șl acest „ceva" se 
cere însușit imediat, altfel 
mașina sau agregatul la care 
lucrezi nu ți se mai supune. 
In cazul nostru, al oțelurilor, 
focul cuptoarelor te arde dacă 
nu-i opui propriul tău foc: 
pasiunea și priceperea...

La oțelărie, la cuptorul la 
care lucrează Săbău cu echipa 
sa au fost topite multe mii 
de șarje la temperatura aces
tei pasiuni. Iar temperatura 
aceasta a fost întotdeauna 
tnaltă, pentru că de aici n-a 
curs decît oțel adevărat.

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Timpul cit a contribuit Pensia suplimentară în
la fondul de pensii procente tarifare lunare

8—10 ani inclusiv 12
5—8 . 10
2-5 . . 7
1- 2 . . 5

3. Pensia suplimentară se 
va acorda celor care au fost 
pensionați după Instituirea 
pensiei suplimentare și au 
contribuit cel puțin un an la 
constituirea fondului.

Introducerea pensiei supli
mentare reprezintă un mij
loc important de ridicare a 
pensiei tuturor salariaților la 
un nivel cît mai apropiat de 
cuantumul veniturilor din 
perioada de activitate. Astfel, 
un pensionar care în timpul 
activității a realizat un ve
nit lunar de 1 500 lei, din 
care salariul tarifar 1 200 lei,

♦

Reglementarea modului de 
acordare a pensiilor pentru 
cadrele militare, pentru pen
sionarii UCECOM, avocați, 
slujitori ai cultelor se va face 
pe baza principiilor stabilite 
pentru pensionarii din cadrul 
asigurărilor sociale de stat.

Majorarea pensiilor tuturor 
categoriilor de pensionari, 
noua reglementare a acor
dării pensiilor, precum și in
stituirea pensiei suplimentare 
din contribuția salariaților 
constituie un ansamblu de 
măsuri menite să asigure

după 35 de ani vechime în 
muncă și 15 ani continuitate 
în aceeași unitate va avea o 
pensie de asigurări sociale 
de stat de 1 156 lei plus o 
pensie suplimentară de 168 
lei din contribuție persona
lă, în total 1 324 lei.

Sumele acumulate prin de
punerile bănești de 2 la sută 
din salariul tarifar timp de 
35- de ani revin salariatului 
numai în 3—4 ani de la pen
sionare ; după aceasta, pen
sia suplimentară se încasea
ză în continuare ca rezultat 
al mutualității.

*

condiții de trai mereu mai 
bune pentru pensionari.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român își 
exprimă convingerea că oa
menii muncii din țara noas
tră — salariați și pensionari 
— vor răspunde acestor noi 
măsuri de ridicare a nivelu
lui de trai muncind cu en
tuziasm «și hotărîre pentru 
aplicarea politicii partidului 
nostru, de desăvîrșire a con
strucției socialiste, pentru 
continua dezvoltare și pro
pășire a Republicii Socialis
te România.

„TRIBUNA 
TINERILOR 
SOLIȘTI”

Subliniam tatr-unnl din 
numerele trecute o remar
cabili inițiativă a Orches
trei simfonice a ttadiotele- 
vlziunil : inaugurarea „Tri
bunei tinerilor soliști*.

Organizate In cadrul unor 
cicluri de concerte, mani
festările „Tribunei tinerilor 
soliști* vor prilejui unor ti
neri muzicieni români, mulți 
dintre el Încă atudențl sau 
elevi ai școlilor de artâ, o 
halărîtoare confruntare cu 
publicul sălilor de concerte.

Id numărul de asIAzl vi 
putem da cîteva Interesan
te detalii asupra acestor 
ruaniieiiări.

Primul concert va avea 
loc luni 17 octombrie. Diri
jor : Emanuel Elenescu. In 
program : Concerlul pentru 
vicari de Ceaikovski (so- 
lhtS Angela GavrilS din Ti
mișoara), Concertul pentru 
clarinet de Mozart (solist 
A. O. Popa) șl Concertul 
nr. 1 de Llazt (solist Con- 
atantln Iliescu).

A doua „Tribună" va 
avea loc la 14 noiembrie. 
Soliști vor fi de astădată 
violonista Iszak Gabriela 
din Brașov, flautistul Ion 
Cațlanls șl pianistul Dan 
Grigore care vor interpreta 
concertul în mi minor de 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
Concertul pentru flaut de 
Gretry șl respectiv Concer
tul nr. 1 de Ceaikovskl. 
Dirijor : Ludovic Baci.

în sfîrșlt, al treilea con
cert din prima parte a sta
giunii, dedicat tinerilor so
liști, dirijat de astă dată de 
losif Conta, va avea în 
program Concertul pentru 
plan de Paul Constantlnes- 
cu, Concertul pentru vio
loncel de Haydn și Concer
tul pentru vioară de Brahma, 
Soliști — Stelian Constan
tin, Gfttz Teutach și Leo
nora Geantă.

I. S.

înainte de start
Foto: AGERPRF.S

INTERESELE MAJORE
ALE MINORILOR

Minorii! Ei nu au nici mă
car spini, ca multe dintre miile 
de flori, pentru a se apăra. 
Intîmplări nefericite îi scot 
de sub ocrotire tocmai atunci 
cînd au nevoie de ea. Soarta, 
pe altă parte, face rost de 
cîteva rude pretins miloase și 
darnice și reeditează intr- 
ascuns vieți asemănătoare tra
gicului Mitrea Cocor. Părinții 
nu-s; unii au fost, alții nu 
mai sînt, pur și simplu, ca 
oameni, deși gustă încă pîinea 
și mierea pămîntului.

Pentru a veni în sprijinul 
acestora, în calitate de auto
ritate tutelară și, în special, 
pentru a cuprinde cît mai 
bine atribuțiile de ocrotire a 
intereselor, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, 
comunale din raionul Huși au 
creat, sau au organizat, acolo 
unde a fost cazul, colective 
de sprijin în probleme de 
autoritate tutelară, ca forme 
ale muncii organizatorice de 
masă.

Juriști, inspectori școlari, 
cadre didactice, medici, re
prezentanți ai organizațiilor 
U.T.C., sindicale, de femei, 
Cruce Roșie, președinți «au 
vicepreședinți ai cooperati
velor agricole, oameni cu 
prestigiu, capabili să exercite 
o influență pozitivă asupra 
celorlalți locuitori, au fost 
chemați să facă parte din 
aceste colective.

Acest scut al minorilor își

dovedește utilitatea din plin. 
Mii de vizite au fost efec
tuate la familiile cu copii 
minori numai in semestrul I 
al acestui an, ceea ce în
seamnă că majoritatea mino
rilor, ca sa nu mai vorbim de 
cei rămași fără ocrotire, din 
comunele Răducăneni, Duda, 
Goban, Pădureni, Berezeni, 
Cozmești, Hurdugi, Mașna Ol
tenești, Vetrișoaia ș.a. au 
fost cunoscuți de delegații 
autorității tutelare.

Un accent deosebit s-a pus 
pe vizitarea familiilor cu mai 
mulți copii, a familiilor dezor
ganizate și a copiilor înfiațt 
Căminele culturale au organi
zat conferințe și expuneri cu 
caracter educativ, atît pentru 
vîrstnici cît șt pentru copii șî 
tineret. Un sprijin prețios ?n 
acest sens a fost acordat de 
comitetul raional U.T.C. și 
Comitetul pentru cultură și 
artă al raionului Hvsi.

Drept rezultat al acestor 
acțiuni susținute, în afară de 
îndepărtarea pericolului de a 
fi lipsiți de ocrotire, care se 
făcuse evident. în multe cazuri, 
25 de copii au fost puși 
adăpost de capriciile soartei 
prin instituirea celor mai ni
merite tutele, admiterea ce'.or 
mai trainice înfieri.

ION CH1RIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași
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între 5 sl 13 octombrie a.c.» 
o delegație a Partidului Co
munist din Finlanda a vizi
tat Republica Socialistă Ro
mânia, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. Delegația a 
fost compusă din tovarășii 
Aarne Saarinen, președintele 
Partidului Comunist din Fin
landa, Martti Malmberg, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Finlanda, Romberg Mi
kael. membru a] C.C. al P.C. 

* din Finlanda, redactor șef al 
ziarului „Folktidningen", Ee- 
rola Santeri, secretar al Co
mitetului regional Lahti al 
Partidului Comunist din Fin
landa, Sisko Kiuru, activistă 
la secția de informații a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Finlanda.

Delegația P.C. din Finlan
da a vizitat întreprinderi in
dustriale, cooperative agricole 
de producție, instituții cultu
rale și sociale din orașul 
București și regiunile Argeș, 
Oltenia, Banat, Dobrogea, s-a 
întîlnit cu muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali, re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid, precum și cu 
conducerea Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
Membrii delegației au putut 
cunoaște nemijlocit, cu aceas
tă ocazie, activitatea și reali
zările poporului român în 
onera de desăvirșire a cons- 
truct'®]' socialiste. condițiile 
sala viață si muncă.

Cu prilejul călătoriei prin 
Republica Socialistă Româ
nia. reprezentanții P.C. din 
F^landa au constatat că în 
tară s-a înfăptuit, în ultimii 
ani, o puternică industriali
zare, care conținu?» într-un 
ritm rapid, că în diferite do
menii ale agriculturii s-a în
registrat o puternică dezvol
tare, în care rolul hotărîtor 
l-a avut larga cooperativi
zarea țărănimii. Dezvoltarea 
economiei, științei și culturii 
în România este rezultatul 
politicii Partidului Comunist 
Român, pe care acesta o în
făptuiește în strînsă colabo
rare cu masele muncitoare, 
cu specialiștii’ din industrie, 
agricultură, șHinfă și cultură, 
avînd în vedere interesele 
clasei muncitoare, ale între
gului ponor.

Oasneții finlandezi au fost 
primiți pretutindeni cu viu 
interes și caldă ospitalitate 
— expresie a sentimentelor 
de solidaritate frățească ne 
care poporul român le nu
trește față de comuniștii fin
landezi, a relațiilor de prie
tenie dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Co
munist din Finlanda, dintre 
poporul român și poporul 
finlandez.

în cursul vizitei au avut 
loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român 
și delegația Partidului Co
munist din Finlanda. Din 
partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
Al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Leonte Rfiutu, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Mihal Dalea, secretar al Co
mitetului Centra] al Partidu
lui Comunist Român, Ghizela 
Vass, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, șef de secție la 
C.C. al al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile au prilejuit o 
Informare reciprocă asupra 
activității celor două partide, 
precum și un larg și rodnic 
schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes comun, 
privind colaborarea bilate
rală, problemele internațio
nale actuale și situația miș
cării comuniste.

Delegația finlandeză a In
format pe reprezentanții 
P.C.R. despre activitatea des
fășurată de comuniștii finlan
dezi pentru realizarea unității 
de acțiune a clasei muncitoa
re, pentru o politică guverna
mentală corespunzătoare in
tereselor vitale ale poporului 
finlandez, pentru o patrie 
prosperă, pentru pace și pro
gres social.

Delegația română a înfăți
șat oaspeților aspecte din 
munca rodnica și neobosită 
desfășurată de partidul comu
nist și întregul popor, în ve
derea creșterii continue a po
tențialului economiei naționa
le, industrializării socialiste a 
țării, dezvoltării multilaterale 
și intensive a agriculturii, a- 
vîntului științei, culturii, ar
tei, îmbunătățirii continue a 
condițiilor de viață ale oame
nilor muncii. Exprimînd sen
timentele de caldă simpatie 
cu care comuniștii și oamenii 
muncii din România urmăresc 
lupta Partidului Comunist din 
Finlanda, delegația română a 
dat o înaltă apreciere efortu
rilor pe care le fac comuniștii 
finlandezi pentru dezvoltarea 
legăturii partidului cu mase
le, pentru unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor democratice interesa
te în înfăptuirea unei politici 
de progres social.

Discuțiile dintre cele două 
(felegații au relevat legăturile 

trainice de prietenie și solida
ritate existente între comu
niștii români și finlandezi. Re
prezentanții Partidului Comu
nist Român și Partidului Co
munist din Finlanda au căzut 
de acord să dezvolte în conti
nuare aceste relații, prin ex
tinderea schimbului de păreri 
și a consultărilor reciproce în 
probleme care interesează am
bele partide, prin intensifica
rea contactelor și a schimbu
lui de experiență.

în cadrul schimbului de ve
deri privind situația interna
țională. cele două delegații au 
subliniat faptul că astăzi, mai 
mult ca oricînd, omenirea este 
preocupată să găsească căile 
și mijloacele cele mai eficien
te pentru apărarea și consoli
darea păcii, grav primejduită 
de politica agresivă a cercuri
lor imperialiste, în frunte cu 
imperialismul american. Ur
mărind să împiedice dezvolta
rea proceselor revoluționare 
care au loc în societatea con
temporană, mersul ascendent 
al omenirii către o lume a pă
cii, democrației și progresului 
social, cercurile reacționare 
imperialiste recurg tot mai 
frecvent la atentate împotriva 
independenței și suveranității 
unor popoare, încearcă sâ 
înăbușe mișcările de eliberare 
națională, recurg la presiuni 
și comploturi, la intervenții 
militare și război fățiș împo
triva unor popoare care își 
apără ființa națională, drep
tul sfînt de a-și hotărî singu
re soarta. împotriva acestei 
politici nefaste care submi
nează pacea și securitatea 
popoarelor se ridică, în pre
zent, în Europa ca și în în
treaga lume, puternice forțe 
antiimperiallste — țările so
cialiste, clasa muncitoare in
ternaționala și mișcarea co
munistă, tinerele state suvera
ne, mișcarea de eliberare na
țională. alte forțe democrati
ce. Acționînd ferm, în strînsă 
unitate, aceste forțe pot impu
ne înfăptuirea dezideratului 
cel mai arzător al epocii 
noastre — asigurarea unei 
păci trainice în lume.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Fin
landa și-au exprimat din nou 
solidaritatea frățească cu 
lupta dreaptă, eroică, a po
porului vietnamez pentru a- 
părarea libertății și inde
pendenței sale naționale, în
tregul sprijin față de poziția 
guvernului R- LI. Vietnam și a 
Frontului Național de Elibe
rare — singurul reprezentant 
autentic al populației din 
Vietnamul de sud. Unica cale 
de soluționare a războiului 
agresiv dus de S.U.A în a- 
ceastă parte a lumii este opri
rea necondiționată a bom
bardamentelor împotriva R. D- 
Vietnam, încetarea agresiunii 
armate, retragerea trupelor 
intervenționiste, respectarea 
acordurilor de la Geneva. 
Poporul vietnamez să fie lăsat 
să-și rezolve problemele inter
ne fără nici un amestec din 
partea vreunei țări.

Cele două delegații au su
bliniat necesitatea mobilizării 
susținute șl continue la ac
țiuni de masă a tuturor for
țelor antiimperiallste, a po
poarelor vital interesate în 
menținerea păcii, pentru a 
determina încetarea defini
tivă și necondiționată a bom
bardamentelor asupra R- D. 
Vietnam, încetarea agresiunii 
săvîrșite de Statele Unite ale 
Americii în Vietnam.

Reprezentanții celor două 
partide, însuflețite de nobilul 
sentiment al solidarității in
ternaționaliste, salută cu căl
dură și asigură de sprijinul 
lor frățesc toate popoarele din 
Asia, Africa și America La
tină care luptă împotriva co
lonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru cucerirea și 
consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pen
tru asigurarea unei dezvoltări 
economice, sociale și culturale 
de sine stătătoare în țările 
lor.

In cursul convorbirilor s-a 
apreciat că statornicirea unui 
climat de destindere și cola
borare între statele Europei 
ar avea o importanță deose
bită pentru asigurarea păcii 
în întreaga lume. Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Finlanda con
sideră că măsurile preconi
zate în Declarația privind în
tărirea păcii și securității în 
Europa, adoptată anul acesta 
de Consfătuirea de la Bucu
rești a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, re
prezintă o platformă largă 
de acțiune pentru abordarea 
pe baze noi a relațiilor dintre 
statele continentului nostru. 
Cele două partide consideră 
că este datoria fiecărei țări, 
mari sau mici, a fiecărui 
partid comunist să-și aducă 
contribuția la întărirea secu
rității europene, la statorni
cirea unui climat de destin
dere, înțelegere șî cooperare 
între toate popoarele și țările 
din această parte a lumii. Ele 
apreciază că, în prezent, sin
gura bază rațională tot mai 
larg recunoscută de opinia 
publică și cercuri politice di
verse — pentru dezvoltarea 
colaborării între popoare și 
asigurarea păcii în lume o 
constituie așezarea relațiilor 
dintre state pe baza respec

tării principiilor suveranității 
și independenței naționale, a 
egalității depline, neamestecu
lui în treburile interne și 
avantajului reciproc. Numai 
pe un astfel de fundament se 
poate clădi securitatea Euro
pei și a lumii, se poate asi
gura pacea.

Reliefînd însemnătatea sta
bilirii de relații prietenești de 
colaborare și bună vecinătate 
între țările europene, indi
ferent de orînduirea socială, 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Fin
landa relevă importanța in
tensificării și lărgirii legătu
rilor economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, dezvoltării 
relațiilor politice și diploma
tice între România și Finlanda 
— în interesul popoarelor 
român și finlandez, al cauzei 
generale a păcii și colaborării 
internaționale.

Cele două partide consideră 
că în prezent este imperios 
necesară unirea într-un pu
ternic front a tuturor for
țelor antiimperiallste. Ele 
și-au exprimat hotărîrea de a 
contribui prin toate mijloa
cele la întărirea unității miș
cării comuniste internațio
nale, a tuturor celor care se 
ridică împotriva politicii răz
boinice a imperialismului, 
pentru salvgardarea păcii în 
lume.

Reprezentanții Partidului 
Comunist Român și Partidu
lui Comunist din Finlanda 
apreciază că o importanță 
hotărîtoare pentru cauza miș
cării comuniste internaționale 
o are respectarea consecventă 
în raporturile dintre partide 
a principiilor independenței, 
egalității în drepturi. ne
amestecului în treburile in
terne, nelezării drepturilor 
altor partide, respectării drep
tului . fiecărui partid de a 
hotărî singur asupra politicii 
și activității sale practice.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Fin
landa consideră că este un 
drept exclusiv al fiecărui 
partid să-ți stabilească mo
dul de -luiionare ?. sarcini
lor sale actuale și de perspec
tivă, să-și elaboreze metodele 
de acțiune și linia politică, 
formele de activitate, sâ-și 
stabilească obiectivele con
crete, aplicînd adevărurile 
generale ale marxism-Ieni- 
nismuiui în conformitate cu 
condițiile concrete ale țării 
sale.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Fin
landa consideră că opiniile 
diferite care apar între parti
dele comuniste nu trebuie să 
afecteze relațiile normale to
vărășești dintre ele ; pentru 
clarificarea lor sînt necesare 
discuții nemijlocite între 
partide, într-o atmosferă prin
cipială, de stimă șl încredere 
reciprocă.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Finlanda, dis
cuțiile care au avut loc, re
prezintă o contribuție im
portantă la întărirea și dez
voltarea continuă a legături
lor frățești dintre Partidul 
Comunist Român șj Partidul 
Comunist din Finlanda, din
tre poporul român și poporul 
finlandez, la cauza socialii- 
inului și păcii.

Delegația Partidului Comu
nist din Finlanda a invitat o • 
delegație a Partidului Comu
nist Român Bă viziteze Fin
landa la o dată care va fl 
fixată ulterior de comun 
acord. Invitația a fost accep
tată cu satisfacție.

Iată-1 în față, masiv, împă
durit pînă spre creste, împrăș
tiind o atmosferă misterioasă. 
Din gara mică, unde o- 
presc numai personalele, șî 
acelea pentru un minut 
doar, pornesc spre versan
tul dinainte stabilit cîțiva 
oameni. Toți sînt tineri, duc 
în spinare ruksakuri enorme, 
au bocanci „blindați" și ni
meni n-ar crede că sînt alt
ceva decît alpiniști. Dar după 
ce tabăra a fost instalată în
tr-o poiană, în apropierea u- 
nui fir subțire și limpede de 
apă, după ce s-a înjghebat o 
adevărată gospodărie — după 
ce a trecut prima noapte de 
odihnă în căldura intimă a 
sacului de dormit, acești „al
piniști" pornesc în direcții di
ferite șl nu au aerul unor oa
meni veniți să se distreze în 
aerul ozonat al înălțimilor. 
Dacă din avion ar fi posibilă 
o privire printr-un teleobiec
tiv puternic, grupul ar apare 
răsfirat, înaintînd cu viteza 
melcului pe cursuri de apă, 
prin prăpăstii și văgăuni, u- 
neori cîte unul dintre compo- 
nenți dispărînd chiar sub pă- 
mînt, într-o peșteră ivită pe 
neașteptate.

Și astfel geologii au început 
prima lor zi de muncă, prima 
din cele aproape 200 de zile 
pe care le vor petrece în cre
ierul muntelui. Orașul, cu în
lesnirile lui moderne, cu mi
nunatele lui seri rarefiate de 
lumina fluorescentă, cu atîtea 
și atîtea locuri și localuri 
de destindere a rămas de
parte în urmă. Ciocanul lo
vește sec roca, sfărîmînd-o,

SĂRB^TO/IREĂ 
FRimȘUOR

In ziua de 12 octombrie 1966 
a avut loc la Clubul central 
din Bicaz sărbătoarea frunta
șilor și evidenția ților în între
cerea socialistă. Organizator — 
Comitetul orășenesc al U.T.C. 
Bicaz, în colaborare cu orga
nizațiile sindicale din oraș.

Au participat tineri eviden
țiat! lună de lună în cele trei 
trimestre trecute, de la Fabri
ca de ciment. Autobază, I.G.O., 
Fabrica de pîine și cooperati
vele meșteșugărești. Alături de 
ei au fost prezenți numeroși 
tineri din aceste unități.

Secretarul Comitetului oră
șenesc al U.T.C. Bicaz. Mihal 
Andriș, relevînd contribuția 
valoroasă la îndeplinirea sar
cinilor de producție a unor ti
neri cimentiști și conducători 
auto ca Ion Oprea, Alexandru 
Năstase, Constantin Tănase și 
alții — care au obținut pînă 
acum de două ori titlul de 
fruntaș, aspirînd în prezent la 
a treia steluță rubinie — sau 
a colectivului compus din ute- 
ciștii Mihai Ciubotaru. Emeric 
Tamaș. Ioan Dima și Constan
tin Idoraru — realizator a 
unei imoortante inovații la 
morile de ciment — a felicitat 
pe toți tinerii prezenți, urîn- 
du-le noi succese în muncă și 
viață.

Tn cinstea sărbătoriților a 
fost prezentat un reușit pro
gram artistic susținut de tara
ful clubului și de soliști vocali 
și instrumentiști.

Tinere fete — muncitoare și 
tehniciene la diverse unități 
din oraș — au interpretat me
lodiile preferate ale băieților 
fruntași : la rîndul lor. băieții 
au oferit flori și au cîntat 
pentru fruntașele în întravcre.

Sărbătoarea fruntașilor din 
Bicaz s-a încheiat cu o fru
moasă seară de dans.

GHEORGHE HULEA

Instaataaea ctoamatografi'-
Fe Calea Victori»:, la ațreni•- 
rea Si u Palatnlto IotiMG»'' 
Socialiste Romiaia.
A. Girardi lulad primele Iki- 
glni la noua producție a țturilo- 
nrilor București, inspirai* rlup* 

j cunoscuta pies* a lui A. Miro- 
dan „Șeful lectorului suflete*. 
Printre protagoniștii filujulul se 
afli Irina Petrescu |l Mircea 

Crteaa.
Foto EMIL COJOCA1U

ochiul ager cercetează stra
tul de calcar, sclipirile de 
mică, urmele unei plante 
sau ale unui animal impri
mate de milioane de ant 
însemnările sînt făcute în 
grabă, cu prescurtări ajjroape 
stenografice — și pasul urcă 
și coboară iarăși, sînt escala
date masive drepte, lucioase, 
se fac lansări spre adîncul 
prăpastiilor — iar pocnetul 

CĂUTĂTORII
DE COMORI

ciocanului pe roca adunată 
în palma făcută căuș se aude 
uneori chiar la mijlocul dis
tanței dintre creastă și ge
nune, geologul stînd în sus
pensie pe frînghie. Nimic nu 
amintește de graba obsedantă 
a vechilor căutători de comori 
aurifere, de pildă. în piept 
inima nu bubuie năvalnic ca 
în preajma unei mari desco
periri imediate. Și totuși în
tr-un anumit fel ei sînt într-a- 
devăr niște vrednici și pri- 
cepuți căutători de comori. La 
ei însă emoția se consu
mă picătură eu picătură.

in nevii mngaiin unh ersal din comuna Coyna, raionul V aha Doinei 
Foto: AGERPRES

ACTUALITATEA
Ieri după-aarffeză s-« în»-

poiat în Capitală verdr.d de la 
Praga delegația C.C. al U.T.C. 
condusa de tf'vîrt Po
pescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. care, la C.C
al Uniunii Tiner-’Ce*m- 
slovac, ?. o In
Cehoslovaci?

La fw? pe aemnort de’e- 
gația a foar de
ttnwișu! Vâj»’* TDeefteteta. 
secretar al C.C al V T

BtiWl® |ft acti
viști ai C.C. al U.T.C.

S mbAta la amlaaâ lordul W 
B. D. Brc .vr. mifi-atrul de cat 
1e MinUti—u! <1
Marii Rntaaij a fost artaott 
de Ghe-.<<M CIaHL adaftte 
trai ctfsmțuJai exterior al Bo- 
puți cu Scoși .r Ro-miria.

La laftraoacfere, cai ? a 
curs într-o l coitft -
aîă aa psruViiJ> 
uțâ. al nualstrubal
cc-mertului exterior, Titus 
CrUiiireanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior.

A fost prezent L. Ch. Glass, 
am.h--șuF<.rul Marii Britanii ia 
București.

In cursul dimineții lordul 
W. B. D. Brown, a avut o în

aducînd chiar a plictiseală 
pentru cineva învățat cu at
mosfera dramatică a filmelor 
„tari“. Dar în montajul intim 
al acestei „pelicule", în miile 
de notații, în zecile de mii de 
observații fine, sigure, agere 
se ascunde deznodământul, fi
nalitatea : masivul x, regiu
nea montană y cuprind în 
subsolul lor următoarele zăcă
minte... Si încununarea aces

tei munci este de cele mai 
multe ori adusă la știre ma
relui public printr-o infor
mație scurtă, lapidară, înse
rată în coloanele ziarelor sau 
în știrile radiofonice : în cu
tare loc au început lucrările 
de amenajare a unei noi 
mine !

Romantismul acestei me
serii are în el ceva revoluțio
nar. în izolarea activă care 
cuprinde o întindere de mai 
bine de două anotimpuri fiind 
prezent atît entuziasmul cît și 
abnegația, atît dăruirea depli
nă a forțelor cît șl încrederea, 

trevedere cu Titus Cristurea- 
nu vicepreședinte al Camerei 
de Comerț a Republicii Socia
liste România.

Li Bruia

FABRICA DE CELULOZĂ ALBITĂ
La Combinata! de celuloaă 

și h’rtie Brăila a intrat în func
țiune fabrica dc celuloză albită 
papetarn. ca a capacitate de 
M COft tone pe aa. Noua fabri
ci este datau ea ma*iai și in
stalații moderne. preen™ (I cu

SPORT
„Săpuniși prealiapicl"

Cea de a doua li a concursului de natatia 
din cadru! ..Săptăminii preolimpice' da Ia 
Ciudad de Mexico a foit dominat* de sporti
vii francezi, care au clstigat trei probe, pro- 

$i o mare surpriză Ia ștafeta 4x100 m 
liber Wtteii prin victoria obpnut* asupra 
echipei * U A.

Campioana european* Christine Caron s-a 
clasat pe pnatf oc |i la 200 ta spate cu 

de 235 7 10. Coechipiera =* Benedicts 
Ehiprsx a ocupat locul doi in 2’38 1 10. iar 
reprezentanta României. Cnstma Balahan io- 
cu’ trei în 2'40 ft 10.

Curea de fUAd. desfigurat* pe un
trasee de 140 kilometri, a revenit olandezului 
Rini V.'»g‘.mans, cronarr.etrat cu timpul da 
?*±14 51' -. ’ie orari 37,044 km).

Coflaoeuția de gimnastic* a continuat cu 
concursul special pe aparate. De data «ceasta 
C299ioxri mondial Mfr.aifi Voronn» a avut o 
evoluție impecabil*, cîștrgînd 5 probe.

Pe iacul Xochimilco au Întrecerile
de caiac-canoe Prima serie la caiac d«bl« 
1 eoa m a lori ctșt'gat* de românii Vernesca 
fi Setatele In S'SX’tl IM. La caiac simplu 

1 000 m. In prima serie maghiarul Im re Ka- 
mecsei a realizat cel na: bon timp de 4 02' 
92 100. Set o talc s-a clasat pe locul treL

Ui biMhatbalist
reala

to aelectiaeata
Earepei

• La Lin b liana ta 
cadrul enlui da al 
treilea festival F.I.B.A. 
(Federalii internatio
nal* de baschet ama
tor) «-a desfigurat în- 
tlimrea de baschet 
(masculin) dintre Se

lecționata Europei ri 
formația italian* Si- 
menthal Milano, ci>li
gă tn a rea ..Cupei cam
pionilor europeni' •- 
ditla 1905—19M La 
capătul unui joc echi
librat ii de un bun 
nivel tehnic, haschet- 
ba’iftii de la Sin-n- 
thai Milano au obtinut 
victoria m scorul de 
•1—09 (40—42)

Dfaa selecția na ta Eu
ropei a llcut paria fi 
jac*taro! romhn Mlbai 
Albe. care a Înscria 
fapta puncta.

îndrăzneala. Geologii, încă din 
anii de studiu ai începutului, 
și-au sădit în suflet, îngrijin
d-o ca pe o plantă minunată 
și rară, dorința fierbinte de a 
îmbogăți patria, de a-i face 
pămîntul străveziu pînă In 
mari adîncuri, astfel ca ines
timabilele valori ale subsolu
lui să poată fl scoase Ia su
prafață. Oare nu se poate ase
măna strădania lor zilnică, 

clipă de clipă, cu aceea a 
unui harnic și priceput șlefui
tor de diamante ? Munca le 
este ușurată, prin grija deo
sebită acordată de partid și 
de stat prospecțiunilor geolo
gice, au la dispoziție uneori 
chiar avioane și helicoptere 
înzestrate cu cele mai sensi
bile aparate semnalizatoare. 
Insă oricît s-ar moderniza 
tehnica geologică, pasul va ră- 
mîne totdeauna cel mai e- 
ficace mijloc de „documen
tare", observația directă, a- 
proape organoleptică, v* ră- 
mîne metoda cea mai eficace.
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Au participat membri al 
Ambasadei Marii Britanii la 
București. ' :

(Agerpres)

q intrat In luncțiunc

an fierbător de mare capacita
te. In cadrul aceluiași combi
nat te afli în faza prelimina
ră punerii în funcțiune o fa
brică de bîrtie, cu o capacitate 
de 4* MO tone pe an.

(Agerpres)

C.C.E.
ia «alo pe apâ
• în localitatea 

Hamm (R.F. Germană) 
au început întrecerile 
grupei a Il-a a „Cu
pei campionilor euro
peni' la polo pe apă. 
In prima zi formația 
italian* Pro Recco a 
întrecut echipa be’cia- 
nă Z.V. Gând cu sco
rul de 6—2, iar R.E. 
Hamm fR F. Germani) 
a învins cu 5—4 echi
pa olandez* Z.V. Delft.

SCURTE ȘTIRI
• Astăzi începe edi

ția 1966—1967 a cam
pionatelor republicane 
de volei categoria A 
fi B. La întreceri vor 
lua parte 62 de echipe 
din 25 de erafe ale 
tării

• Amatorii de nigbl 
din Capital* pot ur
mări astăzi pe stadio
nul Republicii un inte
resant cuplaj. La ora 
14 se vor Intflni for
mațiile bucureștene 
Constructorul fi Dina
mo, jar !n continuare 
vor evolua două din
tre principalele pre
tendenta la titlul de 
campioană republica
nă : Gri vița Rofia fi 
Steaua.

(Agerpres)
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-------------- I
Astfel 8-au descoperit, de pil- ■ 
dă, abundente zăcăminte de I 
sulf nativ, cu strălucirea lui ■ 
de un galben incredibil, neîn- | 
tîlnita culoare chiar pe pale- I 
tele maeștrilor. Astfel, s-au • 
semnalat bogate zăcăminte de ■ 
baritină, caolin, distonit, sa- I 
re și săruri de potasiu, care I 
vor îmbogăți industria, agri- ■ 
cultura. i

Este în această muncă ■ 
rodnică un răspuns plin de ■ 
promptitudine la sarcinile tra- I 
sate de cel de al IX-lea Con- I 
grea al P. C. R. Hldrocar- ■ 
bun. minereuri de fier, I 
substanțe minerale nemetali- I 
fere... — dar lista bogă- a 
țiilor pare nesfîrșită. Geo- | 
logi cu experiență bogată cum I 
ar fi Gh. Ullescu, Gh. Mantea, ■ 
Marcian Bleahu, sau mai ti- I 
neri, „profesînd" doar de cîți- ® 
va ani, cum ar fi M. Vrăjma- ■ 
șu, Paul Mătieș, I. Moldovea- I 
nu — și mulți, foarte mulți I 
alții, cutreieră munții în con- ■ 
dițiile climaterice specifice I 
Carpaților noștri, mutîndu-și ■ 
tabăra dintr-un loc într-altul g 
— și pocnetul sec al ciocanu- | 
lui răsună repetat în marile I 
singurătăți. -

Acum a venit toamna... Ei I 
vor coborî în acele mici gări • 
în care personalele opresc * 
doar un minut și vor duce în I 
spinare aceeași mare greutate I 
a ruksacurilor. în privirile lor ■ 
în care gravitatea munților a I 
însemnat urme adînci, veți ■ 
putea totuși descoperi lumina ■ 
plină de voioșie care întot- I 
deauna însoțește pe cel care ® 
au izbîndit 1 ■

PAVEL AIOANEI ■

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

rulează la Patria (orele 10] 
12,45; 15,45; 18,30; 21).

STEAUA FARA NUME
rulează la Republica (orele 9i 
11,30, 14; 16,15; 18,45; 21,15). 
București (orele 9i 11,15, 13,30i 
16,30; 18,45; 21).

NU SÎNT COPACI PE STRADA 
rulează la Capitol (oiele 9i 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21).
Aurora (orele 8,45; II i 13.151 
15,30; 18; 20,30).

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
(ambele serii) rulează la Festi
val (orele 9; 12.30, 10,15; 20). 
Grivita (orele 9; 12,30; 16;
19,30). Modern (orele 9.30: 13; 
17,15; 20,30).

DILIGENTA
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15; 15.45; 18,15; 20,45). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45], Flareasca
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30-, 
21), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18.15: 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Victoria (orele 9; 12| 
15; 18; 21), Gloria (orele 9; 
12; 15; 18; 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Central (orp.le 9; 
11, 13,15; 16,15; 10.30: 20.45).

FANTOMAS SE DESLĂNTUIE 
rulează la Luceafărul (orele 
9.30; 11,45; 13; 16,15; 18.30;
20.45). Feroviar (orele fi; 10.15; 
12,30; 14.45; 17; 19,15; 21,30). 
Excelsior (orele 9,15; ll,30j 
13.45; 16, 18,15; 20,30).

IDIOTUL
rulează la Union (orele 15,Î5| 
I8; 20,45).

ADEVARATA FAȚA A FASCIS
MULUI

rulează la Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20.30). PROGRAM
PENTRU COPII (orele 9—10).

SUZANA Șl BĂIEȚII
rulează la Giulețti (orele 15,30| 
18; 20,30). Dacia (orele 9;
15,45, în continuare 18,15; 
20.45).

PARTIZANII ÎN ClMPIE 
rulează la Buîești (orele 15,30: 
18i 20,45). Rahova (orele I5t30| 
18, 20,30),

ICELE DOUA ORFELINE
rulează la Înfrățirea între 
popoare (orele 13,45; 16; 18,15; 1 20,30).

LIMUZINA NEAGRA

rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

I ALFABETUL FRICII
rulează la Cosmos (orele 15,30; 

|18; 20.15).
NOTRE DAMES DE PARIS

rulează la Bucegi (orele 9,30;

112,15: 15: 17.45; 20,30), Arta 
(orele 9, 12; 15; 18; 20,45).

YO-YO

I rulează la Unirea (orela 15,30;
18).

THERESE DESQUEYROUX

I rulează la Dudești (orele 15,30;
18, 20.30)

ÎN GENUNCHI MA tNTODC LA 
ITINE

rulează la Vitan (orele 15,30i 
18; 20,30).IBOCCACIO 70
rulea2* la Miorița (orele 9| 
11.15; 13> 15,45; 18,15, 20,30], 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 

116; 18,30: 21).
ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI

I rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ISE ÎNTÎMPLA NUMAI DUMINICA 
rulează la Cotroeeni (orela 
15,15; 18; 20,45).

ICEI 7 MAGNIFICI
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

CASA NOASTRĂ

I rulează la Moșilor (orele I'■ ri|
18; 20.30)

CtlNELE DIN BASCKERVILLE
rulează Ia Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,30).

REPULSIE
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

DUMINICA 16 OCTOMBRIE

8,30 : Ora exactă ; Cum va 
fi vremea ? 8,32 : Pentru noi, 
femeile 1 9,15 : Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar ; 
10,15 : Emisiunea pentru sate ; 
11,00 : Transmisiunea primei 
părți a concertului orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu". Dirijor 
Mircea Cristescu. în program : 
Uvertura tragică de Brahms, 
Concertul nr. 5 în Fa major 
pentru pian și orchestră de 
Saint-Sîiens (Solistă : Kiyoto 
Tanaka — Japonia) ; 15,30 :
Rugbi : Steaua-Grivița Roșie. 
Transmisiune de la Stadionul 
Republicii ; 18,00 : Magazin...
duminical ; 19,00 : Telejurna
lul de seară ; 19,20 : „T.V. 111“. 
Emisiune alcătuită la cererea 
telespectatorilor ; 19,55 : Do
cumente de piatră : „Mircea 
cel Bătrîn" ; 20,25 : Cîntă în 
noapte o trompetă... 20.50 : 
film : „Toți fiii mei“ ; 22,20 : 
Melodii pentru toate zilele 
săptămînii. Divertisment mu
zical ; 22,50 : Telesport ; 23,05 : 
Telejurnalul de noapte.



ZILNIC

După ce & adresat felicitări 
președintelui celei de-a 21-a 
sesiuni a Adunării Generale 
pentru alegerea sa în această 
funcție, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a spus : O trăsătură ca
racteristică a lumii contem
porane este desfășurarea pe 
scară mondială a procesu
lui de afirmare a ființei na
ționale a popoarelor, inte
resate să trăiască în pace 
și să înfăptuiască o colabora
re internațională fructuoasă, 
întemeiată pe respectul reci
proc dintre state. Toate po
poarele care au scuturat, prin 
jertfe grele povara asupririi 
străine sînt hotărîte să facă 
totul pentru a-și consolida in
dependența de stat dobindită 
și dreptul de a-și hotărî sin
gure viitorul.

Departe de a avea un ca
racter perimat, a continuat 
vorbitorul, națiunile vor con
tinua să constituie încă multă 
vreme baza evoluției societății. 
Întreaga viață internațională 
trebuie să ofere cadrul priel
nic pentru dezvoltarea proce
sului lor de consolidare. 
„Condiția hotărîtoare a pro
gresului relațiilor internațio
nale — spunea Nicolae 
CeaușMcu. secretarul general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
— o constituie respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
imixtiuni din afară, de a urma 
calea de dezvoltare care cores
punde cel mai bine voinței și 
intereselor sale fundamentale".

In ultimă instanță, a arătat 
ministrul de externe, consoli
darea păcii și securității mon
diale este condiționată de a- 
șezarea relațiilor între state 
pe baze noi, pe principiile in
dependenței si suveranității 
naționale, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altora. 
Aceste principii capătă astăzi 
în lume o recunoaștere tot 
mai largă, se impun ca sin
gură bază rațională și accep
tabilă, pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre state, pentru 
sporirea încrederii șl stimei 
reciproce între toate popoare
le. pentru întărirea păcii.

Nimeni nu poate vorbi 
despre normele relațiilor in
ternaționale fără ca gîndul să 
nu i se îndrepte imediat spre 
sud-estul Asiei, unde Statele 
Unite ale Americii du? un 
război de agresiune directă 
împotriva poporului vietna
mez, bombardează centre 
populate, orașe și sate, o- 
biective economice, provoacă 
distrugeri materiale și victi
me omenești, asumîndu-și 
fel o grea răspundere în fața 
popoarelor din întreaga urne.

Delegația Republicii Socia
liste România reafirmă, de ’.a 
această tribună, poziția po
porului român și a guvernului 
român de condamnare hotări- 
tă a războiului de agresiune 
dus de Statele Unite ale Ame
ricii în Vietnam- Acest război 
este de o deosebită gravitate. 
pu.nînd în pericol pace* fi 
securitatea popoarelor din zo
na geografica respectivă. a- 
menințînd pacea in lumea 
întreagă.

Am ascultat expunerea 
domnului Goldberg, care a în
cercat să justifice agresiunea 
în Vietnam, dar intensificarea 
războiului dus în această ța
ră și bombardarea continuă a 
Republicii Democrate Viet
nam sînt în contradicție fla
grantă cu declarațiile despre 
bunele intenții de pace făcute 
în cuvântarea reprezentantului 
Statelor Unite.

Poporul român înțelege pe 
deplin aspirațiile poporului 
vietnamez de libertate, inde
pendentă și reunifiore a pa
triei sate, pentru câ și el. în 
decursul veacurilor. ■ fc*t 
animat de aceleași aspirații. El 
își exprimă deplina sa solida
ritatea și profunda sa simpa
tie fată de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, consa
crată apărării libertății, in
dependenței ?i afirmării fiin
ței sale naționale, îi acordă și 
îi va acorda și îniViîtor între
gul său sprijin material și 
politic.

Omenirea întreagă privește 
cu legitimă îngrijorare agre
siunea americană din Vietnam, 
este preocupată de soluționa
rea conflictului și așteaptă de 
la guvernul Statelor Unite nu 
cuvinte despre intenții de 
pace, ci acțiuni concrete în di
recția păcii. După părerea po
porului român și a guvernului 
român — părere care își face 
loc tot mai mult în conștiința 
opiniei publice mondiale — e- 
xiștă o singură cale pentru 
rezolvarea situației grave din 
Vietnam, cale arătată de gu
vernul Republicii Democrate 
Vietnam și de Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud : Statele Unite ale 
Americii trebuie să pună ca
păt agresiunii din Vietnam, să 
înceteze bombardarea Republi
cii Democrate Vietnam, să 
recunoască Frontul Național 
de Eliberare. reprezentan
tul poporului din Vietna
mul de sud, să aplice cu stric
tețe acordurile de la Geneva 
cu privire la Vietnam. Este 
necesar să fie retrase toate 
trupele străine din Vietnam, 
iar poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și rezolve singur pro
blemele interne, inclusiv în
făptuirea unității naționale, po
trivit voinței și aspirațiilor sale.

O adîncă îngrijorare pentru 
țările iubitoare de pace o 
produce faptul că Statele 
Unite, împotmoliri du-se în 
războiul din Vietnam, au re
curs la bombardarea unui stat 
liber și suveran — Republica 
Democrată Vietnam — au >- 
tacat pe cale aeriană Hanoiul 
și Haifongul. producînd pa
gube materiale și victime în 
rîndurile populației civile. A- 
ceste acte de agresiune mili
tară sînt în totală contradicție 
cu normele internaționale, cu 
regulile dreptului internațio
nal. contravin principiilor care 
animă organizația noastră.

Una din măsurile care se 
impun în mod imperios este 
încetarea imediată, necondi* 
tionată si pentru totdeauna > 
bombardamentelor efectuate 
de către Statele Unite împo
triva Republicii Democrate 
Vietnam.

Statele Unite trebuie să ia 
această măsură pentru că e.e 
au comis agresiunea, ele au 
început în —od cu totul nejus
tificat aceste bomba rd ament e. 
In acest fel. nu numai că s-ar 
curma războiul nedec'arat și 
nedrept dus de Statele Unite 
împotriva unui stat suveran 
— Republica Democrată Viet
nam — dar s-ar veni $1 în 
întimpinarea cererilor opiniei 
publice mondiale de a se crea 
condiții pentrj a se pune ca
păt conflictului din Vietnam.

Abordind evoluția situației 
din Europa. Comeliu Mănescu 
a spus că înfăptuirea securită
ții europene este, după părerea 
guvernului român, una din 
problemele cele mai importan
te ale vieții politice de pe aceet 
continent, și afectează, prin 
consecințele sale, întreaga si
tuație internațională. Cu toate 
că de la terminarea războiului 
mondial au trecut peste două 
decenii, urmările acestuia nu 
au fost încă eliminate. Există 

România - militant activ 
pentru normalizarea relațiilor 

intre state si intărirea 
securității internaționale 

Cuvîntarea ministrului afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu, la Adunarea 

Generală a O. N. U.

încă ruroe de tensiune șl de 
primejdie pentru pace Tot
odată însă, este demn de 
remarcat câ, :n ultimul 
timp, pe eor.tiner.tu’. euro
pean se afîrtră tot mal puter
nic și pe un pian mereu mai 
larg darir.u de extindere a 
colaborării interourcper.e si de 
apropiere între popoare. In a- 
ceste rond: tu a arătat vorbi
torul. guvernul român con
sideri că la prezent există 
posibilitatea de i se aborda 
problema securității pe baze 
acceptabile pentru toate »*•*- 
te’.e europene. Realizarea seca
ntă țt: europene îmbracă aspec
te multiple și implică parcur
gerea unui anumit proces. In 
cadrul căruia urmează să fte 
eliminate îrentat tensiunea si 
fricțiunile dintre state, pre
cum și teama de rărbo: fi d» 
agresiune.

Românii !<*. dezvoltă rota
ții e bilaterale cu toate sta
tele europene, indiferent de o- 
rinduiroa ’or soci al-politică, 
în acest cadru de preocupâil. 
țara noastră depune eforturi 
pentru den. x tarea rotații or 
de colaborare ti bună vecină
tate cu toate țările din Bal
cani.

Contactele oe caro Republica 
Socialistă România le promo
vează cu state aparținând ur.cr 
sisteme socta’.-politice diferite, 
din diverse pârti ale hmti au 
contribuit ’a o mai bună cu
noaștere a nunrie'.or d? ’ ede- 
re. isoirațiilcr, pceortseârl’or 
ș: intereselor reciproce Dez
voltare® unu: clixist de în
credere mutua’Â •-> concreti
zat In Inchrerea ur.nr acor
duri bilaterale :n diferite do
menii ceea ce. neîndoielnic, 
are importanță nu numai ■pen
tru oărttie contractante, ci ti 
pentru îmbunătățirea ro
lă a atmosferei ’Internationale.

După părerea noastră, dru
mul spre înfăptuirea cooperă
rii Internaționale, spre o ade
vărată normalizare a ansam
blului relațiilor international*. 
trece în mod necesar prin dez
voltarea «• consolidarea rela
țiilor bilaterale. Guvernul ro
mân acordă o deosebită însem
nătate rezoluției adoptate. în 
unanimitate, la ultima sesiune 
a Adunării Generale, la pro
punerea a nouă state — Aus
tria. Belgia. Bulgaria. Dane
marca. Finlanda. Iugoslavia. 
România. Suedia și Ungaria — 
prin care se preconizează ac- 
tiUDi pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state eu
ropene aoarțînînd unor siste
me social-politic e diferite. E

coul favorabil de car» a-a 
bucurat această inițiativă re
prezintă o confirmare a utili
tății și actualității principiilor 
cuprinse în acest document.

Avem convingerea că fie
care itat, indiferent de mări
mea teritoriului și a popu
lației, de potențialul său mi
litar ori economic, poartă 
răspunderea pentru menține
rea* păcii Pe deplin îndreptă
țite să participe la soluționa
rea problemelor care preocupă 
omenirea, țările mici ?i mijlo
cii pot aduce o contribuție de 
importanți crescândă la pro
movarea cooperării internațio
nale. la păcii si secu
rități- nopoarelot

Rrferindth-se. la răspunde
rile imporur.‘e ce revin 
ONL\ Comeliu Mănescu a 
arătat că pentru îmbunătăți
rea funcționării Națiunilor 
Unite este esei.ț al?. in pri
mul tind. realizarea un'ver- 
salitâtii. Numeroase delegații 
au arătat și «n *«st an * 
fără participa Tea reprezen
tanților unui sfert din popu
lația nu po: fi con
cepute soluții realiste și via
bile in pa£tasase funda
mentale ale vieții internațio
nale. Consecvent poziției 
în această problemă. guver
nul român .cere cu bplărîre 
restabilirea Sscp’urilcc legiti
me ale RepLîbtieti Populare 
Chineze at it la O.N.U. cit și 
în celelalte organisme inter
naționale și înlăturarea cian- 
kaișiștilor, care, de peste 17 
ani. uzurpă locul reprezen
tanților marelui popor chinez. 
Ne exprimăm speranța, a 
spus ministrul afacerilor ex
terne al României, că discu
tarea punctului respectiv de 
pe ordinea de zi, înscris de 
nouă state, intre care și Ro
mânia. va duce la încetarea 
unei situații anormale care 
prejudiciază capacitatea or-

După cum au evidențiat cu 
prisosință l-jcrânle recente
lor sesiuni ale Cernite tul ui 
celor 18. este o oerlr.țâ de 
cea mai mare însemnătate 
practică șî principială ca un 
tratat de r.er«?pîndire a ar
melor nucleare sa stabileas
că un echilibru. reciproc ac
ceptabil, al responsabilități
lor si obligațiilor între pu
terile nucleare ți nenucleare, 
îr. așa fel incit să ofere ga
ia r. ții pentru securitatea tu
turor țărtior ca atare, să 
fie în. măsură a întruni o 
adeziune cit mai largă Un 
acord care ar prevedea în 
rrod unilateral. oWîgații nu
mai pentru puterile ce nu 
dețin arma nucleară nu ar 
răspunde cerinței legitime a 
fiecărui popor de a-<i vedea 
asigurat dreptul egal la secu
ri ta te.

De aceea, este necesar ca 
tratatul de nediseminare să 
cuprindă angajamentul sta
telor nucleare de a nu folosi 
arma nucleară, de a nu o 
folosi niciodată împotriva 
țărilor nenucleare. Acordarea 
de garanții în acest sens ță
rilor care nu dețin arma nu
cleară ar încuraja statele 

respective să renunțe la pro
curarea de arme atomice, ar 
contribui la nerăspîndirea a- 
cestor arme. Numai în acest 
mod un tratat de nerăsnîn- 
dire a armelor nucleare poa
te contribui la destindere, 
poate să creeze condiții pen
tru a se ajunge la interzice
rea și distrugerea armelor a- 
t ornice. Socotim, a arătat 
Corneliu Mănescu, că o mă
sură tranzitorie utilă ar cor.- 
stitui-o crearea de »ne de- 
nuclearizate în Europa si 
alte regiuni ale globului, în
tărite de aii*ujamerțî^' sta
telor nucleare de a nu f■? - 
niciodată a:.tu» atojrJrâ îm
potriva țărilor er ’eate.

In ir terraju] îrjft*etuării «vf- 
selor de internat-
na hă care frizează sîaîorru- 
cirea unor relații i.. tia 
sanâtcasJL intre state i«»ve- 
rane. ne pror: uupertro 
lichidarea mxuil-_ a^'acro- 
nic sl !n

~ sstiTTsare. pectru de*- 
fllnț^j-fa ăCZăjcr stii -ne r. 
reir-.<czea TjTurrr .r
a—*ate de pe tenSarfu* eâc-r 
state.

Delegația rorrână 
prop unere 3 g u . e r • u 1 u i 
UJL-S S priviri apEr*.roa 
^Declarației arr-ra »«adsni- 

arx«:c-u_-l.,u tre
burile mterae ule statelor «t 
respectarea independenței ;< 
suveranității iot ti Ea feeai- 
deră. de asemene®, că Adu
narea Generală trebuie ®r •- 
corde toată atenția punctu
lui înscris pe agendă de lft 
state, între care și România, 
privind retragere u tru^jelor 
americane și a celorlalte for
te străine, care sub rgiia 
O.N.U., ocupă Coreea ae

Referind u-se la fsptul -â 
numeroase probleme de pr 
ordinea de zi a sesiunii pri
vesc lupta popoarelor împo
triva colonialismului ji ne<*- 
colonialismtilui. pentru apă
rarea §i cGzsotidarea inde
pendenței națiuCivîc. minis
trul rois^n a cublfrija: el 
pretau! licbjdsre a ulti
melor a’e i r".5-
mului se desfășoarȘ fei- 
cetireaulă că
rr.=i pT-eță încă potfMioiTe care 
Snl mer.țir.ute rzb 7 :-

’.0,0Rivuâu.ia •
tâ relații de orir^erti? țârtie 

Asia, Africa 5; Ls-
•-.r.ă. ea va aoarda
ir. viitor toată -‘•‘“ii» r-—wzao* 
vâffi și tetefiaiAeâni co!*borâ- 

n t^ero> stat» caro U-Mâ 
pmra !n-âtxrar«a trmârîZi 
durr.raUn * 1 MMl -
t> ea lor *-?.? n: utico-so-
riifalâ-

O premisă fundarorstală 
pentru ca «țațele să poată 
indepllni rolul activ, creator, 
ce le revine în viața inter- 
natională. crostă in consoli
darea econc-r;:!*cr lor națio
nale ca entități de sine stă- 
tă-.-^are, a «j*j« în continuare 
vorbitrouL Creșterea econo- 
m-?= in Irul uncr progra
me naționale, akâiuite potri
vi: ccr.il; Jor istorice proprii 
și națiunilor res
pective. a adîzșzt eL repre- 
rir.w. un fu&diîocPt îrdispen- 
Siiil perTu independența 
politică dobindiU. $i permite 
totodată extinderea și diver
sificarea relațiilor economice 
.tiernationale pe o bază re- 

reriproc avantajoasă.
înfăptuirea acestor dezide

rate. raționala p'irere în valoa
re a resurselor umane și ma
te: i'e de care dispune fie
care țară, ca ș: consolidarea 
ir.t!?pendenței naționale și a 
suveranității de <‘st sînt con
diționate de înfăptuirea in- 
duiuiaurtiril într-un aseme
nea gr^i tacit s-a putut spu
ne că. în zilele noastre cele 
două notiunî. dexvaltarea «i 
Industrial iiarea. au devenit 
sinonime.

Vcrbitcrul a citat ape! c!le
va date privind dezvoltarea 
ero-.cm:?ă a României.

Actualei sesiuni, a arătat 
mini«^~ul afacerilor externe 
al României. rovine misiu
nea. plină de răspundere, de 
a pune în funcțiune o nouă 
organizație specializată care 
întregește «îrtemu' înstituți- 
cns' al O.N.U fatr-un sector 
vital al deevo*tăni : industri
alizarea. împărtușlr.d speran
țe ie din care se r.aște Orga
nizația pentru dezvoltarea in
dustrială. considerăm că rea
lizarea importarrelor obiecti
ve pe caro Națiunile Unite și 
le-au propus în acest dome
niu implică, totodată, o per
fecționare a spririnului pe ca
ro ele 5; atordă țărilor In curs 
de dezvoltare.

Complexitatea problemelor 
care se pun ne face să acor
dăm întreaga atenție preocu
pării de 1 se asigura o cit mai 
înaltă eficacitate cooperării 
intemationaie. atit pe calea 
coordonării activităților vari
ate care s© desfășoară în ca
drul Națiunilor Unite în aces
te domenii, cit și pe calea ela
borării unor planuri pe ter
mene mai lungi, care să asi
gure perspectiva necesară ac
tivităților respective.

In încheiere. C. Mănescu a 
subliniat că delegația română 
va participa la examinarea 
tuturor problemelor de pe or
dinea de zi a prezentei sesi
uni cu hotărirea de a contri
bui, alături de celelalte dele
gații. pentru ca Organizația 
Națiunilor Unite să răspundă 
tot mai deplin rolului ce-i re
vine.

JAPONIA: Demonitr.ție la lokosuk» împotriva politicii americane In Vietnam

Votul din Consiliul 
de Securitate

Vineri seara, în Consiliul de Securitate s-an încheiat dez
baterile în legătură eu plîngerea congoleză împotriva Portu
galiei și a foat pus la vot proiectul de rezoluție prezentat de 
Iordania, Mali, Nigeria și Uganda,

CCBA : Vedere din Havana

PE
SCURT
• COSnTETUL economic |1 fl- 

aasclar cantina! dezbaterea gene
rală dedicată cooperării economica 
la tema tio® ale 1® cadrul O.N.U., 
can preceda trecerea la examina
rea celor 2S de probleme care fi
gurează jm ordinea de zi a aces
tui comitet. în ședința de vineri 
au luat cariatul In cadrai acestei 
dezbateri reprezentanții Marocu
lui. Ne*al=lnl. Voltei Superioare, 
Libiei. Komănlei fi al altor țări.

Di® partea delegației române a 
luat curtatul Costfe Murgei cu.

• LA LYON a avut loc deschi
derea efidală a tfrguhJi european 
da mobili Me-rczan lî care par
ticipă cu o expoz:‘.ie si țara noas
tră. întreprinderea de erț ex
terior Tebunfcrestexporti din 
Bucurat!? ermine gamier de mo
bilă modernă si s*:! n.e«e d* aaic 
mob:Ii«r sra-r.e £e diferite tipuri.

• CU PMLEJLT vizitei In 1. P. 
L'agară a iad Adrian Dimttriu. mi* 
niiIrul Justiției al Bepnhlicii So
cialiste la® Avram, în
sărcinat cu afaceri ad-iatertm al 
RepahncH SecUUite România. la 
Budapesta, a • ferit viaesi seară e 
recepție, la car» au participat dr. 
Mihaly Korem. secretar ei CX al 
Partldnled Muncita re» c Socialist 
Ungar, dr. Ferea c Nex val. misii 
trul justiției al R P. Ungare, re
prezentanți ai taetii politice fi ob
ștești din această țară.

• CON’STLTUL d* Securitate a 
adeptat ’«*:• r®' tie care re- 
coma^dl A.rir.â-.-. Generale 
rea m rifeui.rrle-ir.erniSTttir Orgaz - 
zației NaPST.^ror Us»te a :r'.:? 
două no* >îă:e african*. BoS*na 
(fost BecbjăSirendi si Lesoti* 
•fost Basuîoianc

După ratificare rezol da
către Adunarea Generai*, Bot«- 
-.vaca si Lesotho xor deveni a! 
120-lea $i respectiv ai 121-Ies 
membru al ONU.

• DUPĂ CUV anJEÎl agenția 
V.N.A., Ho Și Mia, președintele 
R D. Vietnam. j>reședințe al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc ci? 
Vietnam, a oferit vineri un dineu 
la Palatul prezidențial, In cinstea 
delegației de partid si guverna
mentale bulgare condusă de gene
rai de armată Ivan M'iheilov. mem
bru a! Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, care se află într-o vizită ofi
cială In această țară.

La cererea Franței șl Marii 
Britanii s-a votat separat pa
ragraful din rezoluție care 
cheamă cu insistență Portu
galia să nu permită mercena
rilor străini să folosească te
ritoriul coloniei sale africane 
Angola ca bază de operațiuni 
în vederea unei Intervenții în 
treburile interne ale Congou- 
lui (Kinshasa). Acest punct al 
rezoluției a fost adoptat cu

Afacerea
După aproape șase 

săptămini de dezbateri, 
procesul care se desfă
șoară la Palatul Justi
ției din Paris împotriva 
celor care au partici
pat la organizarea ră
pirii lui Ben Barka, se a- 
propie de sfîrșit.

în cursul dezbaterilor de 
vineri, procurorul general 
Henry Toubas l-a acuzat pe 
ministrul de interne al Maro
cului, generalul Oufkir, de a fi 
fost „principalul instigator al 
răpirii lui Ben Barka".

Condamnat la moarte Cn 
Maroc, iar ulterior grațiat de 
regele Marocului, Ben Barka 
a refuzat sa se reîntoarcă ime
diat în Maroc.

Explicînd cauzele care au 
determinat autoritățile fran
ceze sa permită generalului 
Oufkir să se reîntoarcă în 
Maroc la 3 noiembrie 1965, 
adică la 5 zile după dispari
ția lui Ben Barka, procurorul 
general Toubas a menționat 
că, în acel moment autorită
țile franceze nu se aflau in 
posesia dovezilor necesare re
ținerii unui ministru al unei 
țări străine.

Dacă generalul Oufkir a fost 
principalul instiflator al răpirii 
lui Ben Barka, unul din orga
nizatorii dispariției liderului 
opoziției marocane a fost An
toine Lopez. împotriva sa pro
curorul general Toubas a cerut 
tribunalului condamnarea la 
pedeapsa maximă de 20 ani

Votul de neîncredere din parlamentul olandez a sur
venit după 18 ore de încordate dezbateri. Epilogul nu 
poate fi încadrat în categoria surprizelor. încă din vară 
s-au făcut auzite glasuri care prevesteau sfîrșitul ac
tualei coaliții guvernamentale. Formația condusă de 
Joseph Cais, constituită după o îndelungată criză, a moș
teni: dificultăți pe care nu a reușit să le înlăture, cu 
trecerea timpului acestea amplificîndu-se, ceea ce a 
dus in ultimă instanță la votul din noaptea de joi spre
vineri.

Sînt ci te va aâptămîni de 
cind L'EXPRESS seria că 
„după părerea corespondentu
lui nostru special la Haga" se 
vorbește din ce în ce mai 
mult despre o schimbare de 
govern. Lista problemelor spi
noase care an pus in primejdie 
guvernul Cais este îndeajuns 
de voluminoasă. Terenul cel 
mai minat s-a dovedit a fi 
cel economic. (Deficitul ba
lanței comerciale în prima 
jumătate a acestui an a atins 
impresionanta sumă de 
2 754 MMI OM florini). Economia 
olandeză cunoaște neliniști
toare simptome inflaționiste. 
Există o permanentă creștere a 
costului vieții agravată de im
pasul bugetar. Olanda, în 
mare parte datorită obliga
țiilor ei față de N.A.T.O., s-a 
văzut silită să efectueze chel
tuieli care depășesc posibili
tățile bugetare. Faptul că gu
vernul a acceptat transferarea 
pe teritoriu] olandez a cartie
rului general al forțelor arma
te ale N.A.T.O. din Europa 
Centrală a stimulat valul în

11 voturi și 4 abțineri (S.U.A., 
Anglia, Noua Zeelandă și 
Franța).

în ansamblu, rezoluția a 
fost adoptată în unanimitate. 
Ea invită toate statele să se 
abțină de la amestecul sau să 
înceteze amestecul în trebu
rile interne al Congoului și 
propune secretarului general 
al O.N.U. să urmărească trans
punerea în viață a acestei re
zoluții.

Ben Barka
închisoare. Totodată, procuro
rul general a cerut condamna
rea la 15 ani închisoare a poli
țistului Louis Souchon.

După rechizitoriul procuro
rului general, tribunalul a tre
cut la ascultarea pledoariilor 
avocaților apărării. Verdictul 
în procesul „afacerii Ben 
Barka" va fi dat publicității 
marți. Generalul Oufkir ?i șe
ful siguranței marocane, Ah
med Dlimî, vor fi judecați ul
terior, în contumacie.

a
Imagini contrastante In capitala Paraguayului

creștere al nemulțumirii popu
lare. Factori influenți din. via
ța politică au avertizat asupra 
implicațiilor de ordin politic 
și economic ale prezenței a-

IMPAS LA HAGA
cestui organism al N.A.T.O. pe 
pămintul Olandei. In opinia 
publică se constată o depla
sare spre stingă, la care so
cialiștii încearcă să fie recep
tivi (fapt dovedit prin atitu
dinea lor in problema vietna
meză). Dar reevaluările la 
care procedează socialiștii pro
voacă nemulțumirea partene
rilor din guvern.

Divergențele dintre princi
palele grupări politice s-au 
reanimat după o perioadă de 
cîteva luni în care se părea 
că dorința de a obține un ră
gaz elimina perspectiva unei 
apropiate confruntări. Cele 
trei partide ale coaliției (ca
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Studenții Facultății de lllo- 
zalie a Universității din Rin de 
Janeiro au declarat o grevă de 
24 de ore în semn de protest 
Împotriva intenției autorități
lor universitare de a pedepsi 
pe studenții care au participat 
Ia recentele manifestații contra 
politicii actualului regim. După 
cum transmite corespondentul 
din Rio de Janeiro al agenției 
Prensa Latina, consiliul univer
sității Intenționează să excludă 
din universitate un numeros 
grup de studenți. în același 
timp, studenții Facultății de 
drept a aceleiași universități 
continuă greva de 48 de are 
declarată în semn de protest 
față de excluderea din facul
tate a studentului Milton Cas
tro, care a condus recentele 
demonstrații.

în localitatea Boconlllo (sta
tul Trujillo din Venezuela) ■ 
avut loc o demonstrație a tine
retului, In sprijinul eliberării 
medicului Ernan Mllian, acuzat 
de a fi colaborat cu detașa
mentele de partizani. Poliția ■ 
intervenit cu brutalitate, Îm
prăștiind pe participanțil la 
manifestație. în timpul ciomii- 
rllor a fast ucis studentul Pris- 
co Mate ran, conducătorul sec
ției locale de tineret a Partidu
lui sodal-creștin Copei din sta
tui Trujillo.

Teatrul de Comedie 
Ia Berlin

BERLIN 15. Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : în cadrul „Zilelor fes
tive ale Berlinului", colecti
vul Teatrului de Comedie din 
București, a prezentat pe cu
noscuta scenă „Deutsches 
Theater", „Troilus și Cresida" 
de Shakespeare.

La spectacol, care s-a bucu
rat de un deosebit succes au 
asistat Alexander Abusch, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
Robert Lehmann, adjunct al 
ministrului culturii, artiști și 
regizori, membri ai corpului 
diplomatic.

După spectacol, însărcina
tul cu afaceri ad-interim 
al României în R. D. Ger
mană, Gheorghe Colț, a oferit 
o recepție.

*•

tolicii, socialiștii și protestan
ții) vădeau o clară tendință 
de a evita un act electoral 
înainte de termen, mai ales 
după experiența alegerilor 
municipale și comunale. Pro
blema bugetului pe 1967 a de
clanșat neînțelegeri chiar în 
sinul partidului catolic. Lide
rul grupului parlamentar ca
tolic l-a acuzat pe premier că 
promovează „o politică finan
ciară care amenință serios vi
itorul țării11. Dosarul bugetar 
— deși nu reprezintă punctul 
maxim de divergență — a pro
dus o criză ale cărei perspec

tive sînt, momentan, greu pre
vizibile.

Vineri, membrii guvernului 
au avut îndelungate consul
tări în ceea ce privește situa
ția creată prin votul din par
lament. Audiența cerută de 
premier reginei Juliana a fost 
amînată de mai multe ori pen
tru ca guvernul să-și poată 
stabili un punct de vedere co
mun.

Agenția FRANCE PRr«*E 
amintea că alegerile generale 
urmau să aibă loc în pri^ti- 
vara anului viitor. Oare ale
geri anticipate vor pune capăt 
impasului de la Haga ?

M. RAMURĂ
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