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Lunl dimineața au plecat la 
Moscova tovarășii Ntoolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, împreună 
cu general colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate, oare, 
11 invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guver
nului sovietic, vor face o vizită 
prietenească în Uniunea Sovie
tică.

La plecare, pa aeroportul 
Băneaaa, au fost de față tova
rășii Chlvu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnar aș, Ale
xandru DrăghicL Paul Nicu-

lescu-Mizil, Ule Verdeț, mem
bri șl membri supleant! al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți al Con
siliului de Miniștri, membri al 
C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de 
conducători 
centrale și af organizațiilor 
obștești, generali și 
superiori.

Au fost prezențl 
Basov, ambasadorul 
Sovietice, alți șefi de 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Numeroși cetățeni al Capi
talei aflațl pe aeroport au 
salutat cu căldură pe condu
cătorii de partid șl de stat 
Un grup de pionieri le-au ofe
rit buchete de flori.

Stat, miniștri, 
ai Instituțiilor

ofițeri

A. V. 
Uniunii 
misiuni

noastre continuitatea in muncă

se îndreaptă 
către partid
Din primele ore ale dimine

ții în fața chioșcurilor cu zia
re din orașul Hunedoara se 
formaseră șiruri lungi. Apa
riția Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la majo
rarea pensiilor, îmbunătățirea 
legislației pensiilor și institu
irea pensiei suplimentare din 
contribuția salariaților, a stîr- 
nit un interes general în rîn- 
dul tuturor oamenilor muncii, 
vîrstnici și tineri. Ziarele tre
ceau din mînă în mină, se for
maseră grupuri de oameni care 
citeau împreună subliniind 
Importantele prevederi, comen- 
tîndu-le aprins. Fiecare Iși 
exprima satisfacția, bucuria 
pentru noile măsuri ale parti- 

, dului cu privire la îmbunătă
țirea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Aici l-am în- 
tilnit pe tov. Nicnliță Str
ein, pensionar.

— Am ascultat cu multă a- 
tenție prevederile noii hotă- 
rîri la radio, spunea el, dar 
vreau să le studiez mai pe În
delete.

Biografia muncii sale este 
plină de fapte. în 1913, la nu
mai 14 ani, a fost nevoit să-șl 
înceapă munca la furnal pen
tru a se putea întreține. Din 
clipa aceea timp de 42 de ani 
nu a mai părăsit furnalele Hu
nedoarei. A trecut astfel prin 
toate filierele meseriei de fur- 
nalist pînă ee a ajuns maistru. 
42 de ani. O viață de om pe
trecută aproape de dogoarea 
cuptoarelor.

— Trebuia să ies la pensie 
în 1950. dar mi-am dorit să 
mai continui munca alături de 
tovarăși — spunea tovarășul 
Suciu. Așa se face că am pă
răsit combinatul mai tîr2iu, 
dar și atunci cu strîngere de 
inimă. Am avut de la început 
o pensie bună, de 1 200 lei. 
Noua hotărîre vine și mai mult 
în sprijinul nostru, acordîn- 
du-ne o majorare substanțială.

Sfmbâtâ la orele 11, tn pauza 
de lucru, la Uzinele „Grivița 
Roșie". Cei peste 4 H00 de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
schimbul de dimineață citesc 
cu atenție Hotdrlrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
majorarea pensiilor, îmbunătă
țirea legislației pensiilor și in
stituirea pensiei suplimentare 
din contribuția salariaților. In 
primele ore ale dimineții, în 
tramvai sau autobuz, slovele ti
părite fuseseră parcurse cu vie 
satisfacție. La secția utila} chi
mic l-am întâlnii pe slrunqarul 
Șerbănescu Ion

— Eu mă încadrez chiar In 
exemplul dat tn hotărîre si 
care subliniază cd un pensionar 
care in timpul activității a rea
lizat un salariu tarifar lunar de 
1 200 lei, după 35 de ani ve
chime în muncă și 15 ani con- 
tinuila/e In aceeași unitate va 
avea o pensie de asigurări so
ciale de stal de 1 156 lei plus o 
pensie suplimentară de 158 lei 
din contribuția personală, adică

In total 1324 lei. Am 43 de ani, 
lucrez în uzină de 26 de ani 
și vof lucra în continuare, stră- 
duindu-mă să-mi îndeplinesc 
în bune condiții sarcinile de 
serviciu. Modificarea vfrstei de 
pensie de la 60 la 62 de ani 
corespunde realităților. Pen
sionari ca Badea Mitică sau 
Dan Ion sfnt foarte fericiți 
atunci clnd vin In uzină și lu
crează cile 2 luni pe an. La 
vlrsta lor. ei sini ageri și 
oricepuți, avtnd iăată puterea 
de muncă ia care se adaugă o 
bogată experiență profesio
nală.

La secția ajustai Irtâlnim dot 
tineri. Nicolae Petre și Ioslf 
Constantin.

— Noua lege dă o iumi- 
noasă perspectivă muncii și 
vieții noastre — ne spune Ni- 
colae Petre. Faptul că nu mai 
există un plafon a1 pensiilor șt 
că valoarea pensiei reflectă 
mc? just contribuția 'adusă de 
salariat în perioada 'de activi
tate constituie un important

lactor mobilizator pentru toți 
tinerii.

— Vreau să adaug 
ceva — intervine îosli 
stantln. Eu slnt In uzină 
de un an. Vin însă din 
profesională a „Griviței 
și n-am 
uzina 
Sporul 
celor 
muncă 
pentru 
sută pentru cei cu peste 20 ani 
va constitui un important sti
mulent pentru tinerii muncitori 
care se vor simți astfel mai pu
ternic legați de uzina v»’» 
fabrica lor. Va li un mijloc de 
educare a respectului iată de 
locul de muncă și totodată un 
important prilei de specializare. 
Muncitorul va putea astfel să 
realizeze raționalizări la lr~:l 
de muncă și va da un randa
ment sporit în activitatea pro
duc th-ă.

ți eu 
Con- 

numaj 
școala 
Roșii' 

gînd să părăsesc 
la anii pensiei, 
la sulă aaaidal 
continuitate în

de 
decît

de 4
cu o
de 70—15 ani. 7 la sută
75—20 de ani și 10 la

(Continuări tn pag. a V-al
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La Uzinele „Grivița roșie" pre
vederile Hotârîrii partidului și 
guvernului cu privire la pensii 

stnt citite cu mare interes

Foto : TRIFU DUMITRESCU

îuitflamentul științific

a! notăririlor noastre
Conf. univ. Marcela Pitiș

Salariații care au 
o anumită vîrstă, să 
50 de ani, și nu 
ei, au primit cu multă satis
facție Hotărîrea Plenarei C.C. 
a P.C.R. privind majorarea 
pensiilor, îmbunătățirea legis
lației pensiei șl Instituirea 
pensiei suplimentare din con
tribuția salariaților. Experien
ța, pe care o poate da numai 
timpul, este valorificată ptâ,n

depășit 
spunem 

numai

menținerea in muncă o pe
rioada maî îndelungată.

Fiecare paragraf din recenta 
Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. îți reține atenția, te 
emoționează prin grija de înalt 
umanism de care e 
îți dă convingerea 
elaborarea profund 
profund realistă.

străbătut; 
fermă că 
științifică, 
care ține

(Continuare fn pag. ® V-aJ

înalta prețuire

a muncii
Acad. Eugen Râduleicu

TPetor «1 Inatirutului agronomic „Nicolae Băteeseu 
din București

Irta tn ftraa pe pc ra
tal îoatrv ui ■ devu- 
nlt a tradltl« natloBa- 
IL prețuire» »l dllti- 
re» Mrafnlcllaf >1 a- 
ceaila nu aumal din 
ceufllderatia pentru ex
periența șl tnțelepciu- 
nea de riali p* tare 
timpul o dl osmanilor 
an de an. dar «1 ca a 
r«ewnwa!tnțl a muncii 
fi a eforturilor pe căra 
aceftla le-»» dedicat 
la vremua lor. roler- 
ttvfUW tn car- ei au 
activat, cu toutl ca
pacitatea al cw toata 
forțele lor.

Cteitlrea viratnld- 
ler. verif! trainici In 
cooperarea dintre 
narații, e«fa 
iu lodefatea 
■odali^tl pe o 
fi mai tnalll.

axpreela gritioare 
usanlamulul 
Partidului 
lomân. a 
care aceata 
penuaneuți 
om |l de nevoile 
■< ale familiei lui.

Hotărirea Plenarei 
Comitetului Cebtrai al 
P.C.». cu privire la 
majorarea peariHor, 
tmbunSlitlrea leglala- 
țlel pan5iHor șl inati- 
tnlrea penalei «upH- 
meala re din con triba
li» salariaților, este o 
vie Huatrare a modu
lul aruiouloa fa care 
partidul integre»»! 
tradițiile aoastre fa 
preocupările actuale 
d« dr<iv1rfire a con- 
atrarțlel aodaliste 
patria noaatrl. 
ne rara reoimal

a
politicii 

Comunist 
ffrtm pe 

o arați fa 
fațl de 

Tel

■ anti fall da 
rara In prereul 
mal pot nund ca toa- 
11 plenitudinea forțe
lor |1 mirurile ample 
■I multilaterale ee slut 
luate pentru ca il cel 
tineri »ri al afhl 
perspectiva 
al a 
pilei 
i Urnesc

SOSIREA LA MOSCOVA

(Agerpres)

da

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
în cursul aceleiași zile au so
sit la Moscova tovarășii Ni- 
colae Ceauș eseu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forjelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, care la invitația 
C. C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic, vor face o vi
zită prietenească tn Uniunea 
Sovietică.

La aeroportul Vnukovo, oas
peții români au fost întâmpi
nați de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri

U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
D. S. Poleanski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Greciko, mare
șal al Uniunii Sovietice, prim- 
locțiitcr al ministrului apărării 
al U.R.S.S., K. A. Verșinin, 
prim-fluareșal de aviație și de 
alte persoane oficiale sovie
tice. Au fost prezenți, de a- 
semenea. Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică, și colaboratori ai 
ambasadei române din Mos-

■i 
lumtnoa- 

tfkne! pro
fer bltriaetf. 

ta întregul 
popor cel mal vin de
votament ii încredere 
fa înțelepciunea cu 
cars partidul |i guver
nul nostru tl rondnee 
pe drumul 
Biruințelor 
▼Bacuri, de 
br-o patrie 
re șl proaperL

împlinirii 
ial- de

■ tril ta* 
tnflorlfoe-

Bucuria o cftfți și pe chipul strungarului Ion Șerbănescu
Foto ; O. PLEC AN

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chlvu Stoica, a pri
mit luni la amiază pe prin
țul de Monaco, Rainer al III- 
lea, care participă la cel de-al 
XX-lea Congres-Adunare Ple
nară a Comisiei internaționa
le pentru exploatarea științi
fică a Mării Mediterane, în 
calitate de președinte al a- 
cestui organism.

La întrevedere, care a-a des
fășurat tntr-o atmosferă cor
dială, au participat Tlie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Gheorghe Hossu,

președintele Consiliului de 
Stat al Apelor, Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

A fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

înaltul oaspete a fost înso
țit de persoanele oficiale îm
preună cu care participă la 
importanta manifestare știin
țifică internațională găzduită 
de țana noastră.

Președintele Consiliului de 
Stat a reținut la dejun pe 
înaltul oaspete și persoanele 
care au participat la convor
bire. (Agerpres).

Intr-o pauză, un grup de 
muncitoare de ta Filatura 
„Dacia' discută cu satisfacție 
Proiectul de lege privind a- 

eordarea pensiilor

I 
I

Sărbătoarea tradițiilor
9^ 

ridlcatl 
Boastrl 
treapli 
flted o

(Continuare 
în pag. a V-a]

Frumoase apusuri de soare 
este dat călătorului să vadă 

Pătru-Vodă 1
îi 
de pe muntele ____ ______
In spate, codrii de fag și ste
jari din jurul depresiunii 
Neamțului desenează fantas
tice modele arămii, mărginite 
de pilcurile verzi ale brazi
lor sau de verticalele argin
tii ale mestecenilor. In față, 
cină umbrele prind a se 
înălța și orizontul se irizează, 
căpătând nuanțe feerice, soa
rele, care își filtrează ul
timele raze printre crenelu
rile de calcar ale Ceahlăului, 
mai zvîcnește o dată ușor, ca 
într-un ultim efort de rămas 
bun, și dispare pe deasupra 
plaiurilor din Comarnicul Tul- 
gheșului, făcînd loc primelor 
unduiri ale înserării.

Aici, într-una din zilele 
acestui „brumar" cu tempe
raturi estivale, am asistat la 
o vastă expoziție a comorilor 
portului popular moldovenesc, 
am admirat strălucirea po
topului de fire și mărgele pe 
care mîini îndemînatice le-au 
desenat cu migală pe pînze 
vaporoase, pe piei de mioare, 
pe lemn și pe piatră, în acea

splendidă sultă de culori spe
cifică portului moldovenesc. 
Paginile ziarului au mai făcut 
cunoscute asemenea festivaluri 
de artă populară, prilejuri de 
afirmare a valorii tradițiilor 
acesteia, acțiuni inițiate în 
această vară și de organiza
țiile raionale și regionale ale 
U.T.C. Festivalurilor de la 
Năruja și Tismana li s-a 
adăugat acesta poate mai 
timid și mai stângaci în ceea 
ce privește organizarea ar
tistică, dar tot atât de conclu
dent pentru ceea ce, cu spri
jinul celor competenți, se 
poate realiza.

Comorile talentului popular 
din ținutul Neamțului, de la 
Ghindăoani și Răucești, de la 
Pipirig și Borca, de pe aceste 
locuri minunate, dar mereu 
neliniștite în zbuciumata isto
rie a Moldovei, meleaguri de 
care se leagă viața și opera 
întregului neam al domnito
rilor mușatini, a unora dintre 
cei mai de 
ai culturii
Vasile Conta,
Nicolae Grigorascu, cars a 
zugrăvit froMota fnînftsttrii

seamă oameni 
românești —

Ion Creangă,

Agapizz, Mthai Sadoveanu — 
merită să fie scoase 
iveală cu mai mult curaj și 
revărsate într-un torent 
frumusețe pe scenele noastre.

In mijlocul naturii, căreia 
vara târzie a acestui an i-a 
prelungit cortegiul de frumu
seți, a fost fixat locul de în
tâlnire al talentaților artiști 
amatori din raionul Tg. 
Neamț, la cite va sute de metri 
de casa în care s-a născut și 
și-a petrecut copilăria Crean
gă— acest „Homer al nostru", 
cum îl numea G. Ibrăileanu — 
la cîțiva pași, doar, de Ozana, 
„cea frumos curgătoare și lim
pede ca cristalul, în care se 
oglindește cu mîhnire Cetatea 
Nea/mțului de atîtea veacuri /"

Pe fundalul acestei scene, 
deasupra malurilor rîpoase 
din mamă cenușie ale culmei 
lui Timuș. zidurile Cetății 
Neamțului îmbrăcate acum în 
schelele 
taurare, 
mile.

la

de

lucrărilor de res- 
domină împrejuri-

ARTUR IOAN

(Continuare tn pag. a II-a}
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TRIBUNA SECRETARULUI U.T.C.
An de an, 2®el da tineri, 

băieți și fete, care lucrează cot 
la cot în cooperativă, oare 
s-au cunoscut și s-au împrie
tenit nu numai în muncă ci 
și participînd la activitatea 
organizației noastre, hotărăsc 
să-și lege destinele, să-și în
temeieze o familie. Băieții și 
fetele ajunși în această etapă 
se deosebesc oarecum de cei
lalți tovarăși ai lor mai tineri 
prin natura frămîntărilor, prln- 
tr-un spor 
maturitate, 
răspundere. în 
mod firesc și e- 
xigențele pe ca
re le au ei față 
de organizație 
poartă ampren
ta acestor deo
sebiri. Iată mo
tivul pentru 
care organiza
țiile U.T.C. din 
eomuna noastră 
desfășoară cu- tinerii care șî-au 
întemeiat un cămin o activi
tate 
Avem în acest sens o experi
ență, ' ___
destul de bogată. în ce constă 
ea ? Cel dintîi aspect este cel 
al pregătirii tinerilor în ve
derea căsătoriei. Desigur, nu 
se poate face o școală în 
această privință și nu și-ar 
avea rostul poate, dar tinerii 
trebuie ajutați să înțeleagă 
bine rostul familiei, răspun
derile ce le revin soților, obli
gațiile lor de părinți și cetă
țeni ; tinerii au nevoie, de 
asemenea, de îndrumări pri
vind alegerea tovarășului de 
viată, organizarea vieții da 
familie etc.

Ne-am străduit să le venîm 
în ajutor sau, în alte cazuri, 
— date fiind complexitatea șl 
dificultatea problemelor — să 
organizăm acest ajutor.

Astfel, am discutat despre 
asemenea lucruri în cadrul

de 
de

unor adunări generale, am 
invitat în mijlocul noatru oa
meni mal vîrstnici cu o viață 
de familie frumoasă, bogată, 
am prezentat expuneri, am 
organizat convorbiri despre 
legămîntul căsătoriei, rolul 
familiei în societate etc. Ne-au 
ajutat toarte mult în orga
nizarea acestor acțiuni ca
drele didactice din comună, 
tovarășii profesori Maria Ne- 
delcu, Emilia Predeacu. Mihai

nizăm întîlnirl ale fetelor gi 
mamelor cu brigăzi științifice 
formate din medici, profe
soare, juriste etc.

La programele artistice, ur
mate de reuniuni și dedicate 
celor care au trecut pe la 
ofițerul stării civile tn ulti
mele două săptămîni, invi
tațiile se fac verbal de alte 
tinere perechi. înainte de a 
Începe programul, tovarășul 
președinte al

FIE CASA

NUMAI CUFLORI"

diferențiată, specifică.

după părerea mea,

Filipescu și alții care sînt și 
familiști |i locuiesc de mult 
în comuna noastră. Căminul 
cultural, locul de intîlnire a 
tinerilor, a fost de nenumă
rate ori gazda primitoare a 
unor programe artistice de
dicate tinerilor căsătoriți. S-a 
încetățenit, de altfel, la noi un 
obicei ca, periodic, să aibă loc 
aici un program artistic, in ca
re brigada de agitație să pre
zinte un text, desigur mereu 
schimbat, dar pe aceeași idee : 
„Familia — celulă de bază a 
societății". în aceste progra
me sînt relevate calitățile 
unor soți adevărați, sînt date 
ca exemplu succesele unor ti
nere familii în muncă, în în
chegarea gospodăriei etc. A- 
ceste programe sînt urmate de 
o tradițională horă a tinerilor 
căsătoriți. Toamna, in special, 
în fiecare săptămînă se prind 
în această horă cel puțin fi—6 
perechi noi. Lucrurile nu se 
rezumă la atît Periodic orga-

sfatului popular 
sau tovarășul 
director al 
căminului cul
tural, adresea
ză tinerilor 
sărbătoriți fe
licitări și urări 
de sănătate, de 
viață lungă și 
succes. Apoi 
toți tinerii din 
sală c î n t ă 
„Mulțl ani tră
iască" și îi feli

cită pe cei care pornesc îm
preună în viață.

De obicei tinerii căsătoriți 
locuiesc împreună cu părinții 
fetei sau 
bătorirea 
prezenți, 
odată cu 
părerea noastră forma aceasta 
est® deosebit de interesantă 
pentru că sporește răspun
derea tinerilor față de părin
ții lor precum și a părinților 
față de familia copiilor lor. 
Dacă nunta este o petrecere, 
întîlnirea tinerelor familii la 
căminul cultural este într-un 
fel un legămînt că nu vor 
dezminți speranțele care se 
pun în ei, urările adresate.

ai băiatului. La săr- 
noilor perechi stnt 
desigur, și felicitați, 

mirii, și socrii. După

ION SAFTA 
lecretar al comitetului U.T.C. 

comuna CotofenH din Fațd. 
raionul Craiova

Sărbătoarea

tradițiilor

(Urmare din pac t)

Pe ciți scriitori și poeți rm 
i-au ijupirat acețte locuri de 
glorie și frumusețe ? „Pădurea 
de argint" a lui Eminescu tși 
are corespondentul pe la Vă- 
ratec; „Dumbrava minunată" 
— pe plaiurile din jurul mî- 
năstirii Neamțului; au scris 
de aici Alecsandri. Bolînți- 
neanu, Coșbuc, Galaction... 
La intrarea în cetatea, care în 
1970 va căpăta adevărata sa 
înfățișare, sta scris : „Nici cei 
mai puternici dușmani ai Mol
dovei nu m-au putut cuceri, 
nici unul dintre ei n-a intrat 
pe porțile mele ca înrisgă- 
tor". „în sase veacuri de 
nepătată mtndrie, o singură 
dată și-a deschis porțile fără 
de luptă și atuncea nu unui 
cuceritor străin, ci falnicului 
Domn al tuturor românilor — 
Mihai Viteazul" scria Vlahuțd 
în frumoasele-l pagini din 
„România pitorească".

De pe stadionul de sub ce
tate a pornit mai întîi un 
murmur dulce care. ampUfi- 
eîndu-se, prins fn deschizătura 

“ și
atina

In

loca'.ă — de pe
timpul sirtmertoe ca*e 
ce i-au pregânt V» Cetatea 
NcâT7iț>Z«i. au *4-1 detro
neze pe Mihsi Racovtțâ — 
pentru cd Ia un dat
„ard torul", VI r ia a Vai’fe drw 
clasa a VIII-a ■ lieeuJwi 
oom^=d, eînxd : „Cerbu!
de la Viena L-o bdut Iries 
Fiena L-o bătut ri l-o 
/ Nir4-h piele l-a UMf*.

*

culmea Pleșului 
lui Ttmuș, a 
rostogolindu-se 

prelungite pînă in 
fntune-

dintre 
aceea a 
octava, 
ecouri 
străfundurile văilor 
cate.

A fost semnalul buciuma- 
șilor din Răuceștii de Jos, oa
meni care-și transmit acordu
rile acestea tulburătoare din 
generație în generație, așa 
cum le-au pomenit din moși 
și strămoși, de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare și a lui 
Dragoș Vodă.

Apoi frumoasele costume 
populare pe care le-am l’rit 
pe uriașa panoplie de la in
trarea pe stadion, au apărut 
pe scena acoperită cu cetina 
și cu covoare moldovenești.

Am urmărit, cu sentimentul 
că asist la un autentic spec
tacol, străvechiul teatru cu 
măști din Oglinzi de pe vre
mea dacilor — o poveste de 
dragoste satirizată de flăcăi 
mascați, îmbrăcați în piei de 
urși și de mistreți, ființe gro
tești, care amintesc de un 
cult al bucuriei din timpuri 
ancestrale ; de asemenea, ves
tita „Horă de la Războlenl" 
care, într-un ansamblu de 
peste 100 de persoane la care 
participă trei generațiii cu- 

suită
și un 

sinteti- 
timpul 
„caii".

îati ecTim și eaîera roncrit- 
zii și 
ed:ții e’e «certei masifestări 
o selecție m.î:. pen
tru t-i atua-
lelor rotiri ;
tuturor artișîwor de '.c P~.-
pirig și din Valea de
pe Valea pîră-utai ~
v-de-și află decr.wic-.:-îtul 
drama Victoriei enrns
„BalîE^I-i" — și da» satele 
de sub Ceahlău. Comitetul re
gional Bacău <1 U.T.C, ini
țiatorul acestei sărbători « 
tradițiilor din ținutul Neam
țului și comitetul raional <1 
U.T.C. s-au grndit tirrm să 
ceară sprijinul organe'.or com
petente în selecția, o-gaai- 
zarea. scena^izarea. asistenta 
tehnică de transmisie — res
pectiv, comitetele pentru cul
tură și artă, regitmal și ra
ional. Inițiativă nu înseamnă 
totodată și grabă. Puteau fi 
mai bine scoase fn evidentă 
episoade legate de istoma 
acestor meleaguri, intimplăn 
de la Cetatea Neamțului, 
evocări din copilăria lui 
Creangă sau din „Frații Jderi" 
pe care Sadoveanu îi găsește 
aici la Tupilați șt Țibucant

Poate că n-ar fi rău ca la 
sărbătoarea ce va avea loc fn 
anul viitor — și noi am sugar® 
sfîrșitul lunii iunie, înainte de 
seceriș sau după recoltatul 
griului, ca oamenii să nu fie 
prinși în toiul muncilor pe 
ogoare — festivitatea să se 
desfășoare pe scena naturală 
pe care o oferă curtea exteri
oară a Cetății Neamțului. în
tre intrarea principală și al 
doilea val de fortificații. 
Dimbul din față constituie cel 
mai bun amfiteatru, în 
ar putea lua „loc" cel 
4 OOO de persoane.

Apoi, ar fi un nimerit
de prezentare, în fiecare an a 
celor mai noi culegeri de 
folclor din acest ținut. Există 
aici oameni cu vechi preocu
pări în această privință. (Neo
bositul folclorist Ioan Luca, 
profesor din Farcașa, în acest 
an a descoperit la ciobanii din 
Ceahlău o variantă în proză a 
Mioriței). Desigur, se mai pot 
strînge, prin consultarea lo- 

. calnicilor vîrstnici și tineri, 
o serie întreagă de propuneri. 
Realizarea Iar ar duce la mai 
buna desfășurare a unei ac
țiuni valoroase.

care 
puțin

prilej
pfinde hora (o 
dansuri moldovenești) 
întreg spectacol, care 
zează datinile din tot 
anului; „urătorii",
„capra", „ursul", șl „Jianu" - - 
o prezentare dramatică a ce- 

haiduc oltean, ale 
de

de

lebr.ului
cărui fapte sint cintate 
zeci și zeci de ani în Moldova.

Artiștii din Vînățori-Neamț,. 
au adus pe scenă balade vechi, 
haiducești culese de la bă- 
trîni. Copii din Țibucani au 
venit în loc de capră, cu 
^cerbul" — o veche tradiție

Foto: AGERPRESGALAȚI — cartierul Țiglina

corer^-iden-
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tul nostru)

„Lung îi

S«. pe 
q din

drumul și 
bătut din Si-e- și p’n-la 
Prut". O porțiune n»-:’"- 
nată de drum inM. d® Ia 
Tg. Frumos fi pînă Ia 
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în octombrie 1961 doi sala- 
riați de la „Carbochim" Cluj 
se căsătoreau. Ioan Chi for era 
~.acaragiu. unul dintre cei mai 
buni muncitori calificați ai în
treprinderii. Maria, de 17 ani, 
era ospătară la cantină. Dră
guță, vioaie, pricepută la dan- 
- jri populare — dar toate a- 
ceitea nu îmemnau mare lu
cru, pe lingă torul eu solidă 
_ ^egătire tehnică, revenit nu 
de mult dintr-un schimb de 
experiență fn străinătate. „Ce 
h-.5ie a nimerit-o, ospătărița !" 
se comenta pe atunci la „Car
bochim"—

în decembrie, tinerii toți 
primesc locuință. în mai 1962 
Maria părăsește cantina, in- 
trind la secția electrozi bate
ria. în octombrie 1962 face 

de rr-eeializa^e. în 1965 
«ește copilul.. Acestea tint, 

ea M așa. jaloanele
înlăuntrul că

rora. a început marea compe- 
îtpe.

Mana Chxfor venea de la 
tară Imn.? nea ei de arunci, eu

pină Ia glezne, 
o aălbăticiune, 

fost, în felul ei, 
eăci mea e a-

s-o mai ajungi... Imposibil... 
Concurs „Cine știe, cîștigă", pe 
întreprindere : locul doi.. Aca
să, locul unu.

Soții îșt iau abonament la 
teatru. Merg împreună, discută 
împreună, competiția se mută 
din planul cantității, în acel al 
sensibilității, al receptivității. 
Maria e aleasă în biroul 
U.T.C. ca responsabilă cultura
lă. La adunări. Ia orice discuții, 
cuvîntul ei e ascultat, mal în- 
tîi cu uimire, apoi cu admira-

Competiție

I 
I 
I 
I 
I
I

r—dire. fuste 
serioasă ca 

fi 
fermar-Toare.

erfeșe®. rrrre harul re
lee «rr • am» S-o
ren*®*® e® □ fotogramă tm- 
rtală. sau. dară vreți, r® pe 
punctul de start al acestei 
competiții.

Cu biblioteca a avut mai în- 
tfi relații de curieră : aducea 
actuă cărțile cerute de soțul ei. 
Dar le citea și ea. în primul 
rînd ea. Mai mult®, ea. De 

ori mai multe, ea... Lite- 
rar®, tehnice... Ia avans. Greu

fit. „Unde e sfioasa de acum un 
an Acum la „Carbochim" 
se spune : „bine a nimerit-o 
macaragiul".

Dar macaragiul nu mai e 
macaragiu. Face școală tehni
ci de maiștri la Hunedoara. O 
ta termina la anul, și asta-i 
va aduce un punct in competi
ție.

Dar punctul pretinde, din 
partea „adversarului", alt 
punct. La reîntoarcerea lui de 
la școală, va intra ea, la „fără 
frecvență". Vreo șase ani 
eu totul, tocmai bine pînă 
va împlini copilul șapte ani

și va intra și el în com
petiție. Stai, dar mai tre
buie un supliment. O limbă 
străină. Care ? Engleza... l-a 
plăcut cum sună în filme. Deci, 
engleza...

Maria Chifor mai are un a- 
vans : la capitolul inventivi
tate. Intr-o tainiță a casei a 
hrănit un C.E.C. misterios. Iar 
acesta a rodit mobilă, radio, 
frigider, mașină de spălat. Va 
avea televizor (cînd va crește 
copilul). Vor avea și un auto
mobil.

Fotogramă 1964. Maria Chi- 
for, născută în 1944, e sărbă
torită împreună cu ceilalți ti
neri clujeni care au virata Ro
mâniei socialiste. Festivitatea 
e gata să înceapă, emoții, în- 
tîrzie, uf, a venit, a trebuit 
să-i desfacă niște pliuri la ro
chia „de gală", de, sarcina e a- 
vansată. $i astăzi „carbocht- 
miștii® mai au în urechi cu
vintele ei emoționante de vii
toare mamă... Vorbește frumos, 
scrie frumos... și are ce...

Fotograma, 16 aprilie 1966. 
Pe fișa de cititor, de-odată, 5 
cărți: Eminescu, Cronin, Gals
worthy... Aflăm explicația : 
„CopUul e la creșă. A crescut 
timpul liber"...

Fotogramă 197.- Imaginea 
Măriei Chifor ? Filoloaga Ma
ria Chifor Va avea 30 și 
ceva de ani... Să nu anticipăm, 
în orice competiție, încă des
chisă, trebuie să existe și un 
„suspens".

IONEL HRISTEA

Aventurile lui
Werner Hoit

După cîteva filme obscure 
(„Fără pașaport în țară străi- 
năa, „Fiii Marii Ursoaice", 
„Dragostea învinge") studiou
rile „Defa", prezintă specta
torilor noștri „Aventurile lui 
Werner Hoit", film distins la 
Festivalul cinematografic de 
la Moscova cu „Premiul pen
tru cea mai bună ecranizare".

Adaptare după primul vo
lum din cartea lui Dieter Noll 
(Romanul unei adolescenței 
tradus și în românește, filmul 
se aseamănă ca tematică eu 
„Podul" : adolescența împinsă 
la o moarte inutilă într-un 
război de jaf și cotropire, de
clanșat de paranoia hitleris- 
mului. Cartea se înscrie într-o 
tradiție literară antimilita- 
ristă, ilustrată, în literatura 
germană, mai ale» de Erich 
Maria Remarque prin „Pe 
frontul de vest nimic nou" și 
„Soroc de viață și soroc de 
moarte" al cărui erou Grae- 
ber, pînă la un punct, se 
identifică cu Wernar Hoit. îi 
diferențiază net, ca personaje, 
optica autorilor. Eroul lui Re
marque nu depășește faza în 
care adevărul, deși i se dez
văluie într-o tragică realitate, 
este acceptat ca un destin im
placabil. Wemer Hoit, în a- 
ceeași măsură șovăitor, chiar 
pînă în ultimele zile ale răz-

■
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BAIA MARE —
• U mrat^eedM-

G j:*“.
1-1 f* 
•ioarS 
tea Vi
tefe se?e de 
duci turiștii 
îrsȘâr.i într-un 
tor apropiat 
nou element

peisaj: 
va purta 
eroului 
popular al
delor maramure
șene. Mergind pe 
linia valorificării 
bogatelor tradiții 
ale Maramureșu
lui, care capătă 
dimensiuni mai 
profunde In zilele 
noastre, hanul va 
reînvia atmosfera

bine cunoscută a 
unor obiceiuri hai
ducești Oaspeții 
vor asculta aici 
dntece populare 
care vorbesc des
pre faptele de vi
tejie ale Iul Pintea. 
In timp ca la me
se vor servi bu
cate gătite haidu
cești. KJaui feier Triela In rolul principal (Werner Hoit) din

filmul „Aventurile lui Werner Hoit

bolului, Teacțloneazd Insă 
violență.

Filmul, ca și romanul, 
mărește etapele transformării 
eroului, fiind ceea ce se 
cheamă o operă de formație. 
De la elev de liceu, la volunta
riatul într-o baterie anti
aeriană și apoi de la parti
ciparea într-o formație de 
represalii și pînă la întîia linie 
a frontului, adolescentul 
Hoit alături de alți doi colegi 
de generație parcurg un drum 
nu lipsit de sinuozități, la 
capătul căruia acțiunile ii 
justified moral. Hoit întoarce 
arma împotriva trupelor SS, 
Sepp, însoțit de un șofer se 
predă prizonier, iar Gilbert, 
descendentul unei vechi familii 
de ofițeri, victima propriului 
său zel, e spînzurat dintr-0 
neînțelegere.

Regia, Joachim Kunert, a 
ales modalitatea întoarcerii în 
timp, alternării prezentului cu 
trecutul, pentru a da un ritm 
dinamic acțiunii și pentru a 
releva antecedente. Modalita
tea nu este nouă în cinemato
grafie și este cu predilecție 
folosită în ecranizări, ba chiar 
și în beletristică.

Servit de o imagine exce
lentă, filmul reușește și un 
panoramic al Germaniei în 
perioada fascismului, surprin
de mentalități și medii di
verse aflate, cum o denumea 
o mat veche producție „Defa“t ( 
sub „Ceața brună".

Opțiunea finală a eroului nu 
este doar o sete de a supravie
țui, ci și una politică prin care 
înțelege că dușmanul nu este 
in afara Germaniei, ci in inte
riorul ei.

De data asta, pe front s-a 
întîmplat ceva nou, a apărut 
o conștiință nouă. Scara pe 
care urcă, în final, Werner 
Hoit, din adăpost spre lumi
nă, e simbolul acestei con
științe.

ur-

TUDOR 8TANESCU

3 TANCHIȘTl, 2 MEDICI ȘI O FEMEIE
Poate că fnflmplarea pe 

care am s-o relatez ar fi ră
mas însemnați undeva, în 
carnetul meu de reporter, 
daca nu md reintîlneam de 
curind cu cîțiva tanchiști, 
vechi cunoștințe.

Mi aflam la începutul lui 
octombrie fntr-un poligon da 
tragere unde echipajul tancu
rilor executa a nu știu cita 
ședință de tragere cu arma
mentul de pe blindate. Zgomo
tul marinilor se împletea în 
aer eu exploziile proiectilelor. 
Priveam emoționat din foișor, 
prin binoclu, urmărind lovitu
rile la țintă. Senilele mușcau 
lacome din pdmîntul cleios, 

i-se doar O clipa, timp 
! răbufnea cu sete tu

nul de pe tanc. Apoi, cetatea 
blindată pornea mai departe 
către acel obiectiv în adinci- 
mea dispozitivului.

— Cine trage ? am întrebat, 
văzînd cum țintele sînt lovite 
de fiecare dată în plin.

— Militarii din compania 
căpitanului Vasile Stoica, mi-a 
răspuns careva.

— Căpitanul Stoica, din 
subunitatea căruia face parte 
și sergentul Paștiu ?

— Da, tancul lui, priviți, cel 
cu numărul 640, tocmai 
pregătește de tragere, pe li
nia de plecare.

I 
I
I
Ioprindu 

fn care

I
I
I
I
I
I

se

Împins ca de un resort, am 
eoborit din foișor și m-am a- 
dresat ofițerului care condu
cea tragerea :

— Un minut, vă rog, spune- 
ți-le prin radio. Aș dori să iau 
parte la tragere, din tancul 
sergentului Paștiu.

Am ajuns în dreptul tancu
lui 640 în clipa cînd s-a des
chis capacul turelei. A apărut 
capul căpitanului Stoica. Am 
urcat pe blindaj și apoi am 
intrat în interiorul fortăreței 
blindate. Era liber scaunul 
încărcătorului. L-am ocupat. 
Simt o zdruncinătură, 
pornit. N-am casca de 
chist ca să aud comenzile 
radio. Bănuiesc tnsa că 
șina blindată a primit 
manda de plecare către, linia 
de deschidere a focului. La le
viere îl descopăr pe sergentul 
Paștiu. îmi clipește din ochi. 
M-a recunoscut. Nu ne-am vă
zut de aproape 9 luni... Si tot 
în tancul ăsta... O oprire brus
că. O bubuitură.

— Țintă lovită !, aud o 
voce, undeva în dreapta.

— Iacob 1 fruntașul Iacob 
Gheorghe, strig eu recunoscin- 
du-l. Dar în zgomotul infer
nal al motorului nimeni nu 
m-aude. A „simțit" însă că-l 
strig. A ridicat mina stîngă-n 
sus, în semn de salut, dar nu

d« colonel Troian Uba

Am 
tan- 
prin 
ma- 
co-

și-a deslipit ochiul de pi lu
neta ; e ochitor! Mă aplec 
înainte și privesc prin feres
truica tancului. O țintă siluetă 
tanc, la cîteva sute de metrt 
în față, trece 
către stingă. O nouă explozie 
m-asurzește. S-a 
mers. Ținta e lovită drept la 
mijloc. Căpitanul 
bate pe umăr pe 
fruntaș Iacob. Asta-nseamnă 
că l-a felicitat. Exact ca acum 
9 luni... Vai ce greu era a- 
tunci

de la dreapta

tras din

Stoica fl 
ochitorul

Atunci... Vineri 28 ianuarie 
1966... în același tanc, și tot 
noi patru. Viscolul ridicase 
nămeți de peste doi metri pe 
șosea. Nu se vedea în față 
nici la trei pași. $i noi făceam 
drum cu tancul, remoreînd o 
autosalvare. în mașină, o fe
meie se zbatea între viață și 
moarte. O chema Elena Flo
rea, cooperatoare dintr-o co
mună din regiunea 
Doi tineri doctori, 
Lixandru îi injectau 
tonice, pentru a-< 
pulsul normal. “ 
sportată de urgență de 
dispensar la spitalul 
nai. Dacă în 
i se făcea operație, din cama 
ulcerului perforat, femeia mu-

Oltenia.
Mușat și 
pe rînd 
menține 

Trebuia tran- 
la 

raio- 
aceeasi zi un

rea. S-a cerut prin Aviasan 
un avion sau elicopter. Din 
cauza viscolului era imposibil 
să aterizeze. Atunci s-a apelat 
la un regiment mecanizat. 
Comandantul unității a apro
bat. A ieșit tancul 640 
al cdrtxi mecanic conduc
tor era sergentul Paștiu Ilie. 
A luat comanda însuși coman
dantul companiei, căpitanul 
Stoica Vasile. Din echipaj fă
cea parte și fruntașul Gheor
ghe îacob. Am urcat și eu cu
prins de febra acestui caz. Am 
mers 10 kilometri în două ore. 
Cinci kilometri pe oră! De 
opt ori am deremorcat cablul 
de autosanitară, pentru a face 
drum. tot de atîtea ori ain 
remorcat din nou. Tancul pu
tea trece prin zăpada de doi 
metri, „salvarea" insă s-ar fi 
răsturnat. Și-n tot acest timp 
căpitanul Stoica, sus pe blin
daj, afară în viscol, dirija cu 
mina in fața oblonului des
chis, drumul mecanicului con
ductor,
Plecasem 
orele 16 
spitalului, 
tară, pe 
Elena
timp doctorii Mușat și Lixan-

sergentul Paștiu. 
la orele 14. La 
am ajuns în fața 

Din autosani- 
brancardă, pacienta

Florea — căreia între

dm îî administraseră mai 
multe fiole cu tonice cardiace 
— a fost adusă în sala de o- 
perație. După cum arăta am 
crezut că nu mai scapă. A- 
flasem că are o fată — Ioana 
Florea, în vîrstă de 18 ani. 
Păcat de ea și de fată l

Am așteptat pe culoar, în 
fața sălii de operație mai mul
te ore. Se făcuse noapte. în 
tr-un tîrziu ușile s-au des
chis. Pacienta, pe o targă-că- 
rucior era condusă către sa
lon. Cei doi doctori, leoarcă 
de sudoare au apărut în hala
tele lor albe. Au cerut cite o 
țigară. Mai aveam cîteva din 
al treilea pachet. Noi cei patru 
militari ne-am strîns în jurul 
lor cu ochi întrebători. Tînă- 
rul doctor Mușat a zimbit.

— Am făcut tot ce-am pu
tut. Cred că e salvată. De
pinde acum de noaptea asta !

Am stat toată noaptea în 
holul spitalului. Doctorii, în 
salonul bolnavei. Cînd s-a fă
cut ziuă pacienta s-a trezit. A 
cerut apă! Am r<. -uflat ușurați 
cu toții, și-am pornit către ca
zarmă, cu tancul.

★
executarea tragerii, 

pe linia de plecare, 
ou toții din cetatea 
în acea zi tanchiștii 

comanda

...După 
reintorși 
am sărit 
blindată,
companiei de sub

căpitanului Stoica Vasile au 
obținut la ședința de tragere 
calificativul „foarte bine", 
înapoi, spre unitate, poate 
n-o sft mă credeți, drumul tre
cea prin comuna unde locuia 
Elena Florea. Cînd am intrat 
în localitate, la Sfatul popular 
am întrebat unde stă.

— Uite colo, tovarășe, p®rt® 
drum, unde e brad la poartă.

— Ce fel de brnd ?
— De nuntă, tovarășe. Se 

mărită duminică fie-sa Ioana. 
A ieșit tulburelul la coopera
tiva agricolă, nu e păcat de el? 
Acum sint cu toții la oraș, 
după cumpărături...

— Atunci spune-le din par
tea noastră multă sănătate și 
fericire.

— Da’ cine sînteți dumnea
voastră ?

— Noi ? Tanchiștii care-am 
dus-o astă iarnă, la spital.

Am plecat mai departe că
tre cazarmă, tot în tancul ser
gentului Paștiu Ilie, alătura de 
căpitanul Stoica și de frunta
șul Iacob. mă simțeam 
bucuros că duminică Elene 
Florea o să fie scoasă și-o «i 
joace fericită la nunta feteu«



Proiectul de lege privind acordarea pensiilor
de asigurări sociale de stat și a pensiei suplimentare

In Republica Socialistă Ro
mânia oamenii muncii au 
dreptul la asigurarea materia
lă, în caz de bătrînețe sau în 
cazul pierderii capacității de 
muncă, drept garantat de Con
stituție. ,

Dezvoltarea permanentă și 
în ritm susținut a economiei 
naționale și, pa această bază, 
sporirea an de an a venitului 
național, fac posibilă ridica
rea continuă a bunăstării oa
menilor muncii — scopul fun
damental al politicii Partidu
lui Comunist Român.

Consecvent acestei politici, 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a ho-

Titlul I

PENSII DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE STAT

Capitolul I

Dispoziții generale
Art. 1. Au drept la pensie 

de asigurări sociale de stat :
a) angajațil ;
b) cei care au devenit inva

lizi în timpul și din cauza în
deplinirii obligațiilor militare 
ori sarcinilor de stat sau obș
tești ;

c) studenții șl elevii devenițl 
invalizi în timpul și din cau
za efectuării practicii profe
sionale ;

d) urmașii celor prevăzuți 
mai sus.

Art. 2. Categoriile de pensii 
sînt:

a) pentru limită de vîrstă ;
b) de invaliditate ;
c) de urmași.
Art. 3. Pensionarii, precum 

și membrii lor de familie au 
drept la asistență medicală, 
medicamente, materiale sani

Salariul

Pentru locurile 
de muncă cu condiții 
foarte grele sau foarte 

vătămătoare 
(grupa D

Pentru locurile 
de muncă cu condiții 

grele sau 
vătămătoare 
(grupa ID

Pentru celelalte 
locuri de mur.d 

cgrupe UD

tarifar Pensia 
în pro

cente din 
salariul 
tarifar

Cuanhanul
—. - -T.

al pensiei 
Oei)

Pensia 
în pro

cente din 
salariul 
tarifar

Cuar tumul 
minim 

■1 pensiei 
QeO

Pensia 
ta pro

cente «ta 
salartui 

tarifar

Cuanttxnu'

a! pensiei 
OeD

pînă la 800 100 — 95 — 80 —
de la 801— 900 95 800 90 760 8S 720
de la 901—1.200 90 855 83 810 88 M5
de la 1.201—1.600 85 1.080 80 1.010 73 800
de la 1.601—2.000 80 1.360 73 îjao 70 11-0
de la 2001—2.800 75 1.600 70 1 500 65 1400
peste 2.800 70 2.100 83 1900 60 1.820

(2) . Pentru cei care au lu
crat în locuri de muncă înca
drate în grupele I și II, pro
centele de mai sus se aplică 
dacă angajații au lucrat efec
tiv, în acele locuri, 20 ani.

(3) . Dacă angajațil din gru
pele I și II de muncă au o ve
chime mai mică de 20 ani în 
grupa respectivă, pensia se va 
calcula prin aplicarea procen
telor de la grupa a IlI-a de 
muncă, acordîndu-se următoa
rele sporuri procentuale, pro
porțional cu anii munciți în 
grupa I și a Il-a :

— 0,5 la sută din salariul 
tarifar pentru fiecare an lu
crat efectiv în locuri de mun
că încadrate în grupa I;

— 0,25 la sută din salariul 
tarifar pentru fiecare an lu
crat efectiv în locuri de mun
că încadrate în grupa a Il-a.

(4) . Pentru fiecare an lucrat 
în plus peste vechimea mi
nimă necesară obținerii pen
siei integrale pentru limită de 
vîrstă se acordă un procent 
suplimentar de 1 la sută apli
cat la salariul tarifar.

Art. 13. Angajații care, în 
ultima perioadă a activității 
tor, înainte de pensionare, au 
continuitate îndelungată în 
muncă în aceeași unitate, be
neficiază de un spor la pen- 
iiile stabilite potrivit art. 12, 
'n următoarele procente :

a) 4 la sută pentru cel care 
iu o continuitate în muncă de 
.0—15 ani ;

b) 7 la sută pentru cel care 
iu o continuitate în muncă de 
5—20 ani ;
c) 10 la sută pentru cel care 

iu o continuitate în muncă de 
ieste 20 ani.

Art. 14. (1). Pensia angaja
tor care, pînă la împlinirea 
'îrstei de pensionare, au în- 
reruperi nejustificate în acti

târît și creșterea veniturilor 
tuturor pensionarilor, hotărîre 
care face necesară îmbunătă
țirea actualului sistem de pen
sionare.

Regimul de pensionare îm
bunătățit va constitui unul 
din elementele însemnate ale 
sistemului general de cointere
sare materială, un factor sti
mulativ în producția bunurilor 
materiale și spirituale ale so
cietății noastre, asiguri nd an- 
gajaților perspectiva obținerii 
la pensionare a unor venituri 
corespunzătoare, pe măsura 
contribuției aduse la dezvolta
rea și propășirea patriei.

In acest scop, Marea Adu
nare Națională hotărăște :

tare, asistență socială, ajutoa
re și beneficiază de alte drep
turi, în conformitate cu nor
mele legale în vigoare.

Art. 4. Fondurile necesare 
plății pensiilor, a ajutorului 
social și a celorlalte drepturi 
cuvenite pensionarilor și mem
brilor lor de familie se reali
zează din contribuțiile între
prinderilor. instituțiilor, altor 
organizații și ale persoanelor 
fizice, precum și din sumele 
alocate în acest scop din bu
getul de stat, fără nici o reți
nere din salariu.

Ari. 5. Pentru stabilirea 
cuantumului pensiei se iau în 
considerare, după felul pensiei, 
următoarele elemente :

a) vechimea în muncă ;
b) continuitatea în muncă ;
c) salariul tarifar de înca

drare ;

vitatea lor, ae reduce dup* 
cum urmează :

a) cu 0,5 la sută pentru fle
care an de vechime anterior 
întreruperilor de 5—10 ani 
consecutivi.

b) cu 1 la sută pentru fle
care an de vechime anterior 
întreruperilor mai mari de 10 
ani consecutivi.

(2) Se consideră justificate 
întreruperile in activitate pe 
timpul cît o persoană :

a) a fost în incapacitate to
tală sau parțială de muncă ;

b) a primit pensie sau aju
tor social ;

c) a urmat cursurile unei 
forme de învățămînt de orice 
grad ;

d) a desfășurat o activitate 
remunerată sub orice formă 
dar care, potrivit legii, nu se 
ia în considerare ca vechime 
în muncă pentru acordarea 
pensiei ;

e) îngrijește unul sau mal 
mulțl copii în vîrstă de pînă 
la 10 ani sau de membrii de 
familie invalizi de gradul I 
sau II.

(3) Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale împreună 
cu Comitetul de Stat pentru 
Problemele de Muncă și Sa
larii și cu acordul Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor vor putea stabili 
și alte situații în care întreru
perile în activitate sînt consi
derate justificate.

Art. 15. (1). Angajații care 
nu îndeplinesc condițiile de 
vechime prevăzute pentru ob
ținerea pensiei integrale pen
tru limită de vîrstă au drept 
la pensie, la împlinirea vîrste- 
lor prevăzute de lege, dacă au 
cel puțin 10 ani vechime în 
muncă.

(2) Pensia se calculează pro
porțional cu numărul anilor 
de muncă.

d) gradul de Invaliditate și 
cauza care a provocat invali
ditatea ;

e) condițiile de la locul de 
muncă.

Art. 6. (1). Locurile de mun
că după condițiile in care s-a 
desfășurat activitatea se îm
part în trei grupe in raport cu 
influența factorilor nocivi și 
cu intensitatea acestora :

Grupa I de mancă in care 
se încadrează locurile de mun
că cu condiții foarte grele sau 
foarte vătămătoare ;

Grupa II de moacă în care 
se încadrează locurile de mun
că cu condiții grele sau vătă
mătoare ;

Capitolul H

Pensia pentru limită de virstă
Ari 1. — H). — Penria pen

tru limită de virstă se acordă 
la cererea angajatului sau a 
unității.

(2) Angajați! care au lucrat 
în locuri de muncă încadrate 
în grupa a IH-a au drept la 
pensie integrală pentru Urnită 
de virstă, după cum urmează :

a) b&rbații. care au hnr'imt 
virstă de 62 ani și au cri pu
țin 25 ani vechime in muncă :

b) ferorile, care au împlinit 
vîrsta de 57 ani s au cri puțin 
20 ani vechime Ir. m:mcă

(3) Profesorii și conferen
țiarii din învățămiatul supe
rior, precum și lucrătorii cu 
funcții asimilate acestora din 
cercetarea științifici- pot fi 
propuși la pensie de către uni
tăți numai după Împlinirea 
rimelor de 85 ani. bărbații. 
și 6D ani. femeile, iar ia cerere 
la C am bărbațh «i 57 ani fe- 
mrile.

Art. 1. (11. Pentru angajații 
care au lucrat In locuri de 
muncă Incadraie In grupele 
I și II și au vechimea în mun
că prevăzută la art 7 alin. 1 
vîrsta de pensionare ae reduce 
cu cîîe :

— 8 hani pentru Secare an 
efectiv lucrat In jocurile de 
mur*** dâ grupa I;

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

Capitolul IU

Pensia de invaliditate
Art 18. (1) Au drept la pen

sie de invaliditate cei care au 
pierdut total sau parțial ca
pacitatea de muncă.

(2) Pensia de invaliditate ae 
acordă la cererea celui îndrep
tățit, a tutorelui sau a curato
rului său.

(3) Invaliditățile care dau 
drept la pensie sînt de trei 
grade, în raport cu incapaci
tatea de muncă șl anume :

a) invaliditatea de gradul I, 
caracterizată prin pierderea 
totală a capacității de muncă 
șl nevoia de îngrijire și supra
veghere a invalidului de către 
altă persoană ;

b) Invaliditatea de gradul H. 
caracterizată prin pierderea 
totală a capacității de muncă 
cu posibilitatea invalidului de 
a se servi fără ajutorul altei 
persoane ;

c) invaliditatea de gradul 
III, caracterizată prin pierde
rea parțială a capacității de 
muncă.

Art. 17. După cauzele care 
provoacă invaliditatea, pensia 
de invaliditate este de două 
feluri :

a) pensia de Invaliditate 
cauzată de accident de mun
că sau boală profesională ;

b) pensia de invaliditate 
cauzată de accident în afară 
de muncă sau boală obișnuită.

Art. 18. Pensia de invalidi
tate cauzată de accident de 
muncă sau boală profesională 
se acordă fără a se cere înde
plinirea vreunei condiții de 
vechime în muncă :

a) angajaților ;

Grupa III de muncă în care 
se încadrează celelalte locuri 
de muncă.

(2) Stabilirea locurilor de 
muncă care se încadrează în 
grupele I și II de muncă se 
face pe baza criteriilor prevă
zute prin Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri.

(3) Pentru fiecare an efectiv 
lucrat in locurile de muncă în
cadrate în grupele I și II, se 
acordă următoarele sporuri de 
vechime în muncă :

a) 6 luni pentru cei care au 
lucrat în locurile de muncă 
din grupa I ;

b) 3 luni pentru cei care au 
lucrat în locurile de muncă 
din grupa a II-a.

I) vîrsta de pensfcsare «e 
reduce numai cu ani întregi, 
fără a putea fi eat mică de 
52 ard pentru bărbați, și 50 ani 
pentru femei.

Art. a. Vlrstrie de pensio
nare. prevăzute la art. 7. alin. 
2_ art. 8 ș: art 8, pentru feanet 
ae reduc cu:

— xm an pentru crie care 
au născut 4 copci ai i-au cres
cut pisă la virata de 18 ani;

— doi ani pentru crie care 
ac născut 5 copii sau mai 
multi si i-*u crescut pînă la 
virstă de 18 ani.

Pranooirea la Urnitele de 
virstă astfel reduse ae face 
numai la cei e» ea angajatei.

Art. 18. AngajaW fără o- 
pacrtate vizuală au drept ta 
penne integrală pentru Limită 
de virstă. (tari au împlinit 
virstă de 58 ani si au cri pu
țin 15 ani veriume in marxt

Art 11. Personalul navigant 
profesionist din aouoautîca 
civilă și unele categorii de 
personal artistic tfm institu
țiile de artă se pensxooează in 
condițiile stabilite prin Hotă- 
rire a Consiliului de Miniștri.

Art. 12. (11 Prr.ua integrală 
pentru urnită de virstă se sta
bilește in procente din salariul 
tarifar, la împlinirea vechimii 
minime, după cum urmează :

b) celor care îndeplinesc 
obligații militare ;

c) studenților și rievCac care 
fac practică profesională :

d) celor care Îndeplinesc 
sarcini de stat sau obștești.

Art. 18. (1) Prin accident de 
muncă se înțelege vătămarea 
violentă ■ organismului, pre
cum și intoxicația acută pro
fesională, care provoacă inva
liditate ori deces, survenite 
In timpul îndeplinirii îndato
ririlor de serviciu, obștești 
sau practicii profesionale.

(3) Accidentul survenit ta 
timpul deplasării de la domi
ciliu spre locul de muncă și ae 
la locul de muncă spre domi
ciliu se asimilează, în sensul 
prezentei legi, cu accidentul de 
muncă, dacă s-a produs în pe
rioada necesară pentru depla
sare.

(3) Se asimilează, de aseme
nea, cu accidentul de muncă, 
în ce privește dreptul la pen
sie, accidentul survenit ta 
timpul și din cauza îndepli
nirii obligațiilor militare.

(4) Prevederile alin. 2 se a- 
plică, în mod corespunzător, 
și celor care îndeplinesc obli
gații militare, îndatoriri ob
ștești sau efectuează practica 
profesională.

Art. 20. (1) Se consideră boli 
profesionale acelea care sînt 
cauzate de condițiile în care 
s-au desfășurat anumite 
munci.

(2) Bolile profesionale se 
stabilesc prin Hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

Art. 21. Pensia se acordă și 
în cazul în care invaliditatea 
s-a ivit ulterior accidentului 
de muncă sau îmbolnăvirii 

profesionale, dacă k constată 
că invaliditatea este consecin
ța accidentului de muncă sau 
a bolii profesionale.

Art. 22. Cuantumul pensiei 
de invaliditate cauzată de ac
cident de muncă sau boală

GRUPA I—TI DE MUNCĂ

Salariul tarifar
Pensia ta procerte 

din salariul 
tarifar

Cuantumul minim 
al pensiei (Iei)

pfni !• 1 000 lei 100
de la li .-1 IN lei K 1 000
de ’.a 1101—1 TO lei 80 I 045
de.la 1 NI—1 NO ’ei «5 1 080
de la 1 001—ir M M 1 360
de la NOI—OK» lei 73 1 600
peeta 1» M 70 2 100

OTVTA m M JCTNCÂ

Bitartal tarifer
1 Perrie ta procente 

dtr* «alaHtji 
tarifar

Cuantumul mwlm 
a! pensiei (!«)

p’nl .« 9» •ei 100
de ’a W! — ■* 85 800
de la NI — 1—- 80 855
de la 1 NI —11» 89 900
de la 1 UI — 1 IN ’e 88 935
de la 1W1 — IM tai I 75 96*
de ’.a 1 «1 — 2 Ni lK 75 1 200
de la 2 NI — 2 MO W 1 400
pece IM lei «1 1820

bi pentru rradu! II de in
validitate. cuantum-_J pensie: 
e«te de 85 la sută din penva 
stabilită pentru grxhji L

c) pentru gradul IU de in
validitate. cuantumul pensiei 
este de 55 la sută <bn pensia 
stabilită pentru gradul L

Art. 23. Pensia de invalidi
tate cauzată de acodent :r. a- 
fară de muncă sau boală o- 
bișnuită se acordă :

a) angajaților;

Vîrsta la «tata ivirii Vechimea
invalidității ta muncă uii)

pini Ia 20 ani 1
de la 20 ani — 22 ani 2
de la 22 ani — 25 ani 3
de la 25 ani — 30 ani 6
de la M ani — 33 an! 9
de la 35 ani — 40 ani 12
de la 40 ani — 45 ani 14
«le Ia 45 ani — M an: 16
de la 50 ani — 55 ani 18
de ta 55 ani — C2 ani 20pene 82 ani 22

(D Pensia se acordă numai 
dacă invaliditatea a survenit 
ta timpul activității salariate 
sau îndeplinirii obligați îtor 
militare, precum și In termen 
de 98 zile de la încetarea acti
vității salariate sau a obliga- 
tiflor militare, ta acest din 
urmă caz. numai dacă cei ta 
cauză au avut calitatea de an
gajat înainte de îndeplinirea 
obhgatiHor mUftare.

(3îi Pensia se acordă șl ta 
cazul cind invaliditatea s-a 
ivit ta termen de un an de la 
încetarea activității salariate 
sau a obligațiilor militare — 
pentru cei care au avut mai

Pensia In procen- Cuantumul mir'm
Salarlta tarifar al pensiei ta

salariul tarifar procenrd de bază 
Ori)

pini la 800 lei «5
de la 801 — >00 lei 60 520
de ta 901 — 1 300 lei 55 540
de ta 1 201 — 1 800 lei 50 660
de ta 1 601 — 2 000 lei 45 800
de ta 2 001 — 2 800 lei 40 900
peste 2 800 lei 33 1120

Pentru fiecare an de vechi
me in muncă se acordă tin 
procent suplimentar de 1 la 
sută din salariul tarifar ;

b) pentru gradul II de inva
liditate, cuantumul pensiei 
este de 85 la sută din pensia 
de Invaliditate de gradul I :

c) pentru gradul TFI de in
validitate. cuantumul pensiei 
este de 55 la sută din pensia 
de invaliditate de gradul I.

Ari. 26. (1) Au drept la pen
sie de invaliditate cauzată de 
accident în afară de muncă 
sau boală obișnuită și cei care 
au o vechime mai mică decii 
aceea prevăzută la art 24, dar 
nu mai puțin de 1/2 din aceas
tă vechime.

(2) Pensia se calculează con
form art 25 ; din cuantumul 
astfel stabilit se acordă pensia 
corespunzătoare vechimii a- 
vute în raport cu aceea ce
rută de art. 24.

Art. 27. (1) Pensionarii de 
invaliditate de gradul I au 
dreptul. în afară de pensie. Ia 
o indemnizație pentru îngri
jire de : 

profesională se stabilește în 
procente din salariul tarifar, 
in raport cu gradul de invali
ditate și grupa de muncă, ast
fel :

a) pentru gradul I de inva
liditate ;

bl celor care Îndeplinesc o- 
biigatu militare.

Art. 34. (!) FVnria de tava- 
hditate cauzată de accident ta 
afară de muncă sau boală o- 
b-șnuili se acordă celor care 
îndeplinesc obligații militar» 
indiferent de vechimea ta 
muncă, iar angajațflor dară 
au. la data irini invalidității, 
vechimea In muncă în raport 
de vîrsta aripată In tabelul de 
mal jos t* 

înainte ealltatea de angajat — 
dacă Invaliditatea este o con
secință a unei boli contracta
te ori a unui accident survenit 
ta timpul activității salariate 
Sau a îndeplinirii obligațiilor 
militare

Art. 2S. C^iantirmiil p»nrip' 
de Invaliditate raimta de ac
cident ta afară de muncă sau 
boală obișnuită, pentru cei 
care au vechimea prevăzută 
de art 24. ae stabilește ta pro
cente de bază din salariul ta
rifar, ta raport cu gradul de 
invaliditate, astfel :

a) pentru gradul I de inva
liditate :

— 300 lei lunar, pentru cei
a căror invalidi
tate a fost cau
zată de accident 
de muncă sau 
boală profesio
nală ;

— 200 lei lunar, pentru cei
a căror invalidi
tate a fost cau
zată de accident 
în afară de mun
că sau boală o- 
bișnuită.

(2) De indemnizațiile prevă
zute la aliniatul precedent be
neficiază și cei care, avind o 
invaliditate de gradul I, pri
mesc cuantumul pensiei pen
tru limită de virstă.

Art. 28. (1) Pensionari! de 
invaliditate sînt supuși revi
zuirii medicale periodice. în 
ceea ce privește capacitatea 
lor de muncă, cu excepția ce
lor care :

a) prezintă invalidități Ire
versibile ;

b] au împlinit vîrsta de 57 
ani, bărbații, și 52 ani, femei

le, în afară de Invalizii de 
gradul III, cărora li s-a asi
gurat încadrarea în muncă și 
care rămfn supuși revizuirii 
medicale pînă la împlinirea 
vîrstei de 62 ani, bărbații, și 
57 ani. femeile

c) au împlinit vîrsta cerută 
pentru acordarea pensiei pen
tru limită de vîrstă. dacă pen
sionarea acestora se face la 
virste mai mici decît 62 ani, 
respectiv 57 ani.

(2) Pensionarii de invalidi
tate pot cere revizuirea medi
cală ori de cîte ori starea să
nătății lor s-a îmbunătățit sau 
i-a agravat

Art. 29, (1) Invalizii de gra
dul I si II. care au vechimea 
în muncă necesară pentru ob
ținerea pensiei pentru limită 
de vîrstă. au dreptul la cuan
tumul acesteia, chiar dacă nu 
au împlinit vîrsta cerută pen

Capitolul IV

Pensia de urmaș
Art. (1). Au drept la pen

sie de urmaș membrii de fa
milie șl anume : copiii, soția, 
soțul, părințiL, frații și suro
rile, care se aflau în întreți
nerea celui decedat

(2) Membru de familie au 
drept la pensie de urmaș nu
mai dacă cel decedat era pen
sionar sau dacă, la data dece
sului, îndeplinea condițiile 
pentru obținerea unei pensit

(3) Dacă cel decedat nu era 
pensionar dar îndeplinea con
dițiile de vechime in muncă 
prevăzute pentru acordarea 
pensiei integrale pentru limi
tă de vintă. membrii de fa
milie au drept la pensie de 
urmaș, indiferent de data eînd 
a survenit decesul susțină to
rul ui.

(4) Pensia de urmaș se acor
dă Ia cererea celui îndreptă
țit, a părintelui, tutorelui sau 
curatorului său_

Art- 31. (1) Au drept la pen
sie de urmaș, copiii :

a) pînă la vîrsta de 18 ani 
sau, dacă continuă studiile, 
pînă la terminarea acestora, 
fără a depăși vîrsta de 25 ani;

b) dacă s-au aflat în stare 
de invaliditate de orice grad, 
înainte de împlinirea vîrste- 
lor arătate la lit. a, pe toată 
durata invalidității

(2) în cazul decesului unuia 
dintre părinți, copiii au drept 
la pensie de urmaș, chiar dacă 
părintele rămas în viață se 
află in muncă.

(3) Copiii se consideră că se 
aflau în întreținerea celui de
cedat prin simpla lor calitate 
de copil

Art. 32. (1) Are drept la 
pensie de urmaș, soția sau 
soțul:

a) dacă a împlinit vîrsta de 
57 ani soția, și 62 ani •°țuli 
pe tot timpul vieții ;

b) dacă U data decesului 
unuia dintre soți soțul supra
viețuitor are unul sau mai 
mulți copil Pînă cind copiii 
împlinesc vîrsta de 16 ani sau, 
dacă continuă studiile, pînă la 
terminarea acestora, fără a de
păși vîrsta de 25 ani, ori pînă 
la căsătoria sau decesul lor 
înainte de împlinirea acestor 
virste ;

c) dacă se află în stare de 
invaliditate, de orice grad, pe 
toată durata invalidității.

(2) De asemenea, soția are 
drept la pensie de urmaș, pe 
tot timpul vieții dacă :

a) a împlinit vîrsta de 50 
de ani și a născut, pînă la data 
decesului susținătorului, 5 sau 
mai mulți copii ;

b) a împlinit vîrsta de 50 
ani și are cel puțin 20 de ani 
de căsătorie cu soțul decedat; 
dacă are între 15—20 ani de 
căsătorie, are drept la pensie 
la împlinirea aceleiași virste, 
însă pensia se calculează pro
porțional cu anii de căsătorie.

(3) Soția sau soțul se consi
deră, In înțelesul prezentei 
legi, că se află în întreținerea 
susținătorului decedat dacă la 
data cererii de pensie nu este 
in muncă sau nu exercită o 
profesie ori o meserie pe cont 
propriu.

(4) Soția sau soțul care nu 
îndeplinește condițiile prevă
zute in aliniatele 1 și 2 are 
drept la pensie de urmaș pînă 
la încadrarea în muncă, dar 
nu mai mult de 6 luni de la 
decesul susținătorului.

Art. 33. (1) Are drept la pen
sie de urmaș, părintele :

a) dacă a împlinit vîrsta de 
62 ani, tatăl, sau 57 ani. mama, 
pe tot timpul vieții ;

Procente Numărul urmașilor cu drept la 
pensie

100 pentru 3 sau mai mulți
75 pentru 2
50 pentru 1

(Continuare tn pog. a IV-a).

tru obținerea unei asemenea 
pensii.

(2) Invalizii de gradul III, 
nerevizuibili, care au vechi
mea în muncă de cel puțin 25 
ani, bărbații, și 20 ani. femei
le, au. de asemenea, dreptul 
la cuantumul pensiei pentru 
limită de vîrstă. chiar dacă nu 
au împlinit vîrsta cerută pen
tru obținerea acestei pensii

(3) De dispozițiile alin. 1 și 
2 beneficiază atît cei care au 
calitatea de pensionari de in
validitate, cît și cei care soli
cită înscrierea la pensie.

(4) Pensionarii de Invalidi
tate, care primesc cuantumul 
pensiei pentru limită de vîrs
tă, rSmîn supuși revizuirii me
dicale, cu excepția celor pre
văzuți la art. 28, alin. 1.

(5) Cuantumul pensiei pen
tru limită de vîrstă se acordă, 
din oficiu, ori de cîte ori aces
ta este mal avantajos.

b) dacă a devenit invalid de 
orice grad, pe toată durata in
validității.

(2) Părinții se consideră, în 
înțelesul prezentei legi, că se 
aflau în întreținerea fiului 
sau fiicei numai dacă, la data 
cererii, nu sînt încadrați in 
muncă sau nu exercită o pro
fesie ori o meserie pe cont 
propriu.

Art. 34. (1) Au drept la pen
sie de urmaș, frații și suro
rile :

a) pînă la vîrsta de 16 ani 
sau, dacă continuă studiile, 
pînă la terminarea acestora, 
fără a depăși vîrsta de 25 ani ;

b) dacă au devenit invalizi 
de orice grad înainte de împli
nirea vîrstelor arătate la lit. 
a, pe toată durata invalidi
tății.

(2) Frații șl surorile se con
sideră că se aflau în întreține
rea celui decedat dacă la data 
cererii de pensie sînt orfani 
de ambii părinți. în cazul că 
au părinți în viață, pensia se 
acordă numai dacă aceștia nu 
primesc pensie, nu sînt înca
drați în muncă sau nu exer
cită o profesie ori o meserie 
pe cont propriu.

Art. 35. (1). în cazul cînd 
soția sau soțul supraviețuitor 
ori unul din părinții decedatu
lui nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute de art. 32 sau 33, 
beneficiază de pensie de ur
mași pe tot timpul cît nu sînt 
încadrați în muncă sau nu 
exercită o profesie ori o me
serie pe cont propriu, dacă 
vreuna din aceste persoane în
grijește unul sau mai mulți 
copii, frați sau surori ai dece
datului, care nu au împlinit 
virstă de 16 ani, pînă la împli
nirea acestei vîrste ori pînă 
la căsătoria sau decesul lor, 
intervenite înainte de împli
nirea vîrstei menționate mal 
sus.

(2) Prevederile alin. 1 se a- 
plică soțului supraviețuitor 
numai în cazul în care acesta 
îngrijește unul sau mai mulți 
copii din altă căsătorie ori 
frați sau surori ai soțului de
cedat

Art. 36. (1) Cuantumul pen
siei de urmaș se stabilește 
luîndu-se ca bază de calcul:

a) pensia susținătorului de
cedat, dacă era pensionar. în 
cazul cînd cel decedat era pen
sionar de invaliditate de gra
dul II sau III, se va lua ca 
bază de calcul pensia de in
validitate de gradul I, diferen
țiată după cauza care a deter
minat înscrierea la pensie a 
susținătorului decedat;

b) pensia pentru limită de 
vîrstă ce s-ar fi cuvenit sus
ținătorului decedat;

c) pensia corespunzătoare 
gradului I de invaliditate ce 
s-ar fi cuvenit celui decedat, 
diferențiată după cauza care 
a provocat decesul.

(2) în cazul cînd celui dece
dat I s-ar fi cuvenit o altă 
pensie, într-un cuantum mai 
mare, se va lua ca bază de 
calcul această pensie din ofi
ciu.

(3) Pentru stabilirea pensiei 
de urmaș cuvenită copiilor or
fani de ambii părinți se vor lua 
ca bază de calcul pensiile cu
mulate ce se cuvin părinților 
decedați. în acest caz se vor lua 
in considerare pensiile cele 
mai avantajoase ce s-ar fi cu
venit părinților, după normele 
prevăzute la alin. 1 și 2.

(4) Asupra bazei de calcul se 
aplică unul din următoarele 
procente :

Prr.ua
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Capitolul V

(2) Pentru angajați! care cu
mulează două funcții. Ia sta
bilirea mediei salariilor tari
fare lunare se ia In conside
rare salariul tarifar al func

ției de bază, iar pentru cei 
care sint încadrați în posturi 
cu o jumătate de normă, sa
lariul tarifar de încadrare co
respunzător normei întregi.

Capitolul XI

Ajutorul social

Art. 37. (1) Angajați! care 
nu îndeplinesc condițiile pen
tru obținerea unei pensii și 
sînt lipsiți de mijloace proprii 
de existență, au drept la aju
tor social, ce se plătește din 
fondul de asigurări sociale de 
stat, dacă se încadrează In 
una din următoarele situații:

a) sînt în vîrstă de 62 ani, 
bărbații, șl 57 ani, femeile, și 
au o vechime în muncă de 
cel puțin 5 ani ;

b) sînt invalizi de orice grad, 
în urma unei boli obișnuite 
sau a unui accident în afară 
de muncă, și au cel puțin 1/4 
din vechimea prevăzută la art. 
24. necesară pentru acordarea 
pensiei de invaliditate.

(2) Prin mijloace proprfl de 
existență se înțelege realiza
rea unor venituri lunare, egale 
cu cuantumul ajutorului eo- 
cial pentru categoria respec
tivă. sau mai mari.

Ari. 38. Cei care primesc 
ajutor social, precum și mem
brii lor de familie beneficiază 
de drepturile prevăzute de 
art 3.

Art. 39. Prin Hotărfr» a 
Consiliului de Miniștri se va 
stabili cuantumul ajutorului 
social ti se vor putea acorda 
asemenea ajutoara g altor 
persoane sau categorii de per
soane.

Capitolul IX

Stabilirea pensiilor 
și ajutoarelor sociale

Suspendarea plății pensiei 
și ajutorului social 

și pierderea dreptului 
la pensie și ajutor social

Capitolul VI

Vechimea in muncă 4»

Ari. 49 (1) Vechime ta
muncă a© consideră perioada 
cît o persoană a activat în ca
litate de angajat, indiferent 
de durata contractului de 
muncă șl de modul de remu
nerare a muncit precum și 
alte perioade ce se stabilesc 
prin Hotfirîre a Consiliului de 
Miniștri.

(2) Pentru angajaVl care 
prestează muncă mai puțin de 
o normă întreagă se consideră 
vechime In muncă timpul lu
crat, proporțional cu nor a .a 
tatreagă

(3) Pentru ce! care lucrează 
mai mull de o swnnâ ae con
sideri vechime ta muncă

timpul corespunzător and 
norme întregi.

Art. 41. fl). Timpul hacral 
ta străinătate de un ectttoar 
străin •• consideră rtdt®e 
în muncă numai pe baza ele
ven till or încheiate între Repc- 
blica Socialistă Româna și 
statul respectiv, ta cocdiUSe 
stabilite de acesta eocveețiL

(D Convențiile referitoare la 
probi exnele de pre v edert ao
rtal t încheiate de satul ro- 
mân cu alto stole. rar 5 se
rata '■ med sorwzltar de 
toate mermarv'e de ar 
care w eaee ^reyeti ie - ' . 
rări ti pensii.

lor sociale de itat d cel tn 
ca uzi optează pentru pensie In 
cadrul acestui sector, i se va 
putea stabili pensia numai pe 
baza vechimii avute ea anga
jat tărt a ae lua tn eon^der»- 
re si activitatea prestată ta 
alte sectoare

<4.' Pensia de invaliditate si 
ajutorul social de Invaliditate 
ae acordă de casa de DensU a 
rectoratul de activitate te 
care >-a produs invaliditatea

<S) Tn cașul cînd părinții au 
lucrat ta sectoare diferite, cu 
case pronrU de asigurări si 
pensii cocii’ orfani de asdvi 
părinți vor pr«i nr—re de 
ui iius. in cr»- — title tech- de 
la ambele case.

Art <S fl' încadrarea te 
grade de invaliditate ae fxre 
de titre comisii de eacarttzl 
ttedsraU si iei.perere a ca- 
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Ari. 55. (1). Plata pensiei se 
suspendă pe timpul cît pensio
narul :

a) iși stabilește domiciliul 
pe teritoriul altei țări ;

b) execută o pedeapsă pri
vativă de libertate ;

c) lucrează în baza unuj 
contract de muncă, cu excep
ția situațiilor prevăzute la art. 
58. 80 ti 81.

(?i De asemenea, dacă soțul 
supraviețuitor s-a recăsătorit, 
plata pensiei se suspendă pe 
io*, timpul cît durează noua 
căsătorie

n Plata ajutorului social se 
su'pendă in situațiile prevă
zute la alin. 1 lit a și b. pre
cum și pe timpul în care be
neficiarul realizează venituri 
de orice natură egale cu cuan
tumul ajutorului social pen
tru categoria respectivă sau 
mal mari.

Membrii de familie ai 
pensionarilor aflați In situația 
urevăzută la alin. 1 lit b. care 
Îndeplinesc condițiile pentru a 
primi pensie de urmaș, au 
drept la pensia care U s-ar fi 
cuvenit în această calitate pe 
vot timpul suspendării plății 
drepturilor pensionarilor.

Art 58. fl) în cazul prevă
zut de art 55 alin. 1 lit b, 
dară hotărî rea de condamnare 
a fast desființată și cel în cau
ză a fost achitat se vor plăti 
t-mele datorate pe întreaga 
djratâ a suspendării scăzîn- 

«urnele plătite urmașilor.
<D Tn eaa de executare a pe

depsei sau de crat ere ori de 
«?s a faptei pentru 

tare persăcraruZ sau benefi- 
rtaruZ de a*utrr soc-w.' a fost 
ccodantnal la o pedeapsă pri

vativă de libertate și care a 
condus la suspendarea plății 
dreptului, plata se reia cu în
cepere din prima zi a lunii ur
mătoare aceleia în care pen
sionarul sau beneficiarul de 
ajutor social a fost eliberat.

(3) Cînd încetează celelalte 
cauze de suspendare, plata 
pensiei sau a ajutorului social 
se reia cu începere din prima 
zi a lunii următoare aceleia în 
care a intervenit încetarea 
cauzei de suspendare.

Art. 57. Organele de urmă
rire penală, organele procu
raturii și instanțele judecăto
rești au obligația ca. în ter
men de 15 zile de la data a- 
restării pensionarului sau be
neficiarului de ajutor social 
în baza unei hotărîri de con
damnare rămase definitivă, să 
comunice această situație, în 
scris, organului de prevederi 
sociale respectiv, în vederea 
suspendării plătii pensiei sau 
ajutorului social.

Art. 58. Pierd dreptul la 
pensie șl la ajutor social cei 
care :

a) și-au provocat o Invalidi
tate în mod voit, în vederea 
obținerii unuj drept la pensie 
sau ajutor social, ori au căpă
tat o invaliditate săvirșind 0 
faptă penală. însă numai în 
ceea ce privește dreptul la 
pensie sau ajutor social de- 
curgînd din aceste invalidi
tăți. :

b) au fost condamnați pen
tru uciderea sau cauzarea unei 
invalidități susținătorului. însă 
n ornai ta ceea ce pri veste 
dreptul ’.1 penrie decurffînd de 
pe urma acestui susținător de
cedat

cere stabilirea unei pensii pen
tru limită de vîrstă, folosind 
ca bază de calcul media sala
riilor tarifare lunare din 5 ani 
de activitate consecutivă din 
ultimii 10 ani.

Art. 63. Cetățenii unul stat 
străin și urmașii acestora do- 
miciliați pe teritoriul Republi
cii Socialiste România pot cere 
înscrierea la pensie sau ajutor 
social pentru timpul servit în 
țară străină, potrivit conven
țiilor încheiate între Republi
ca Socialistă România șl sta
tul respectiv.

Art. 64. (1) Pensia de orice 
fel nu poate fi mai mare decît 
salariul tarifar pe baza căruia 
aceasta a fost calculată.

(2) Nimeni nu poate primi 
decît o singură pensie, indife
rent de fondul din care aceasta 
este plătită ori de legea în care 
este prevăzut dreptul la pen
sie cu excepția celor prevăzuți 
la art. 48, alin. 5.

(3) Persoanele îndreptățite 
la mal multe pensii pot opta 
oricînd pentru una din ele, 
chiar după ce s-a stabilit un 
drept la pensie.

Art. 65. Dreptul la pensie și 
ajutor social este imprescripti
bil. Pensia și ajutorul social 
nu pot fi cedate nici total, 
nici parțial.

Art. 66. Pensia șl ajutorul 
social nu sînt impozabile.

Art. 67. (1) Contractul de 
muncă al angajaților pensio
nați la cererea unității se des

face pe data înscrierii la pen
sie.

(2) Pe data înscrierii la pen
sie se poate desface și contrac
tul de muncă al celor pensio
nați Ia cererea lor.

(3) Contractul de muncă al 
angajaților care sînt și pensio
nari pentru limită de vîrstă 
și al celor cu pensii acordate 
prin Hotărîri ale Consiliului 
de Miniștri sau ale altor or
gane competente, poate fi des
făcut oricînd.

Art 68. Celelalte sectoare de 
activitate cu case proprii de 
asigurări și pensii își vor ela
bora reglementări proprii pe 
baza principiilor din prezenta 
lege și ținînd seama de speci
ficul fiecărui sector.

Art. 69. Invalizii și acciden- 
tații de război, urmașii aces
tora, precum și urmașii celor 
morți sau dispăruți în război 
primesc pensie potrivit pre
zentei legi și în condițiile sta
bilite prin Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri.

Art. 70. Ministerul Sănătății 
șl Prevederilor Sociale, îm
preună cu Ministerul Justiției, 
Comitetul de Stat pentru Pro
blemele de Muncă și Salarii și 
cu acordul Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor vor da instrucțiuni și in
dicații obligatorii în vederea 
aplicării unitare a prevederi
lor cuprinse în legislația de 
pensii.

Titlul II

PENSIA SUPLIMENTARA
Capitolul XIV

Capitolul VII

Continuitatea în muncă 
in aceeași unitate

Art. 42. (1). Prin continuita
te în muncă se înțelege pre
starea neîntreruptă a activi
tății ta cadrul aceleiași uni
tăți.

(2) De asemenea, se consi
deră că există aceeași conti
nuitate, în sensul prezentei 
legi, șl în cazul în care anga
jatul a fost transferat în Inte
resul serviciului. în altă uni
tate, precum și în situațiile în 
care angajatul :

a) a îndeplinit obligații mi
litare ;

b) a fost trimis să urmeze o

școală In scopul pregătirii pro
fesionale sau politice ;

c) a îndeplinit o funcție eli
gibilă ;

d) a fost ta incapacitate 
temporari de muncă :

e) a încetat activitatea în 
urma desfacerii contractului 
său de muncă, dacă aceasta a 
avut loc pentru motive ce nu 
îl slnt Imputabile.

(3) Pentru a beneficia de 
prevederile alin. 2 lit a—e In
clusiv. angajatul trebuie să se 
reîncadreze ta muncă fn ter
men de ce] mult 90 zile de la 
data încetării acestor situații.

Capitolul VIII

Art » T» Sueta r l-t» 
te ptua cu tS5s de pensie a- 
tatar «arret aa alde der-'l 

<e ae letup» reaad de la 
ret -r-v le-iu nr—. t

15 te caret ta care su-re’e 
pii-te ► Otus r- pct ft re
cuperate de la aceștia^ an- 
zafaf. care ae fac v inovat! 
d» pr-oi~-,rerea daser.ei rere fl 
“re— • să’rr4. potrivit 
^«nertaTlor Cod"’o' Mrectl

T Recuperarea de la pen- 
rirererf! san her—Peter* de ■- 
Jeter serial a rernrlre pittite 
te plus re face pe baza deri- 
rtet date de orranrie de pre
vederi seriale, care constituie 
trtfu executoriu Decizia poa
le fl atacată fn condițiile 
art 43 si 44 contestația sus 
pendted executarea plnă la 
s’-’"* -*sarea el definitivi.

Dreptul de a se cere re
cuperarea sumelor plătite ta 
pin perretcnarilor si benefi
ciarilor de ajutor social ae 
peeaerie te termen de 11 luni 
de la data efectuării plății.

(51 In caz de deces al pensio
narului aau beneficiarului de 
ajutor social, stanele rămase 
aerecuperaie nu ae mat urmă-

Capitolul XII

Cumulul pensiei cu salariul

Art. 71. Cu începere de la 1 
Ianuarie 1967 se instituie, în 
afara pensiei de asigurări so
ciale, pensia suplimentară, care 
se bazează pe principiul mu- 
tualității între angajați.

Art. 72. (1) Fondurile nece
sare pentru plata pensiei su
plimentare se formează din 
contribuția tuturor angajați- 
lor. Această contribuție este 
de 2 la sută din salariul ta
rifar lunar de încadrare și 
*e varsă prin unități, iu- 
tr un cont special al Uniu
nii Generale a Sindicatelor. 
Ia Banca Națională a Re
publicii Socialiste România.

(2) Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România va 
plăti, la sumele depuse, o do- 
bîndă anuală de 1.5 Ia sută cu 
care se întregește fondul pen
tru pensia suplimentară.

Art. 73. (1) Au dreptul la 
pensie suplimentară pensio
narii $i beneficiarii de ajutor 
social din cadrul asigurărilor 
sociale de stat care au contri
buit, în timpul activității sala
riate, la fondul pentru pensia 
suplimentară.

(2) De asemenea, au dreptul 
la pensie suplimentară pensio
narii urmași, dacă susținătorul 
decedat a contribuit la fondul 
de pensii.

Art. 74. (1) Cuantumul pen
siei suplimentare, pentru cei 
care au contribuit cel puțin 10 
ani la fondul acestei pensii, 
este de 14 la sută din salariul 
tarifar lunar folosit la calcula
rea pensiei de asigurări sociale.

(2) Pentru cei care au con
tribuit la fondul de pensii mai 
puțin de 10 ani pensia supli
mentară se stabilește astfel :

Salariul tarifar
Art. 43. (1). Salariul tarifar 

care se ia ca bază de calcul 
la stabilirea pensiei este me
dia salariilor tarifare lunare 
din 5 ani lucrați consecutiv, 
la alegerea angajatului, din 
ultimii 10 ani socotiți de la în
cetarea activității salariate.

(2) Dacă în ultimii 10 ani 
angajatul a lucrat mai puțin 
de 5 ani, baza de calcul a pen
siei este media salariilor tari
fare lunare din perioada în 
care a lucrat.

(3) Salariile tarifare de în
cadrare care se Iau ca bază de 
calcul pentru stabilirea me
diei salariilor tarifare lunare, 
celor care au încetat activita
tea după 1 august 1959, sînt 
cele în vigoare la data cererii 
de pensionare.

(4) Pentru cei care au înce
tat activitatea înainte de 1 au

gust 1959, salariu] p® baza că
ruia se calculează pensia este 
cel folosîf la recalcularea pen
siilor conform Decretului nr. 
292/1959.

Art. 44. (1). Media salariilor 
tarifare lunare, care ae la în 
considerare la calcularea pen
siei, se stabilește pe baza :

a) salariului tarifar lunar de 
încadrare pentru cei retrlbuițl 
cu luna ;

b) salariuluj tarifar de înca
drare, corespunzător la 204 
ore, pentru cei retribuiți cu 
ora ;

c) salariului tarifar de calcul 
pentru cei retribuiți cu cotă 
procentuală ;

d) salariului la care s-a plă
tit contribuția de asigurări so
ciale pentru cei angajați la 
persoane fizice.

Capitolul X

Transformarea
și recalcularea pensiilor

Art, 52. (1) Pensia pentru li
mită de vîrstă a unui pen
sionar. care continuă activi
tatea și care devine invalid 
ca urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli 
profesionale, poate fi transfor
mată, la cererea pensionaru
lui. în pensie de invaliditate 
cauzată de accident de mun
că sau boală profesională.

(21 Pensionarii de invalidi
tate de orice grad pot cere 
transformarea pensiei de in
validitate în pensie pentru 
limită de vîrstă, dacă înde
plinesc condițiile de vechime 
în muncă și de vîrstă. pre
văzute de lege, pentru acor
darea unei pensii pentru li
mită de vîrstă.

Art. 53. (1) Pensionarul care 
rămîne sau se reîncadrează 
în muncă după pensionare are 
dreptul să I se recalculeze 
pensia, luîndu-se în conside

rare și timpul muncit după 
stabilirea inițială a pensiei.

(2) în cazul în care pensio
narul Iși continuă activita
tea în alt sector de muncă 
declt acela căruia îi aparține 
casa de asigurări și pensii 
care i-a stabilit pensia, re
calcularea se face. In condi
țiile arătațe la alin. 1, de 
către casa care îi plătește 
pensia.

Ari. 54. Tn cazul cînd se 
schimbă gradul de invalidita
te a unui pensionar cu pensie 
de invaliditate cauzată de un 
accident de muncă sau boală 
profesională, Intr-un grad de 
invaliditate mai mare, datorită 
unei boli obișnuite sau unui ac
cident în afară de muncă, pen
sia se va recalcula la procen
tele corespunzătoare noului 
grad de invaliditate, pentru 
accident de muncă sau boală 
profesională.

Art 5*. (1) Pensionarii cu 
pendi integrale pentru limită 
de viretă precum |i pensio
narii cu pensii acordate prin 
Hotăriri ale Consiliului de Mi
niștri d ale altor orgao* com
petente. strict necesari unită
ților, menținuți sau reîncadrați 
In muncă. In funcții admise la 
cumul, au dreptul pe timpul 
cit lucrează, să primească, pe 
lingă salariu, si 50 la sută din 
pensie, dar nu mai puțin de 
500 1a.

(2) Ministerele, celelalte or
gane centrale ți Comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare regionale ți ale orașelor 
București ți Constanta stabi
lesc meseriile ți funcțiile tn 
care ae admite cumulul pen
siei cu salariul.

Art M. (1) Pensionarii pre- 
văzuți la art 5S alin. 1 pri- 
meac. pe lingă salariu, ți pen
sia In Întregime, pe timpul cit 
sînt angajați:

a) ta posturi cu ptal la ■/, 
normă inclusiv ;

b) cu contracte de muncă 
pe durată determinată de 
pini la 4 luni, ta cursul unui 
an calendaristic ;

el la persoane fizice, coope
rative agricole de producție ți 
case de ajutor reciproc.

(2) De asemenea, beneficia
ză de pensie in întregime, pe 
lingă salariu, ți alte catego
rii de angajați stabilite prin 
Hotâriri ale Consiliului de 
Miniștri, indiferent de felul 
pensiei.

Art. SI. (1) Pensionarii de 
invaliditate de gradul III vor 
primi pe timpul cît sînt an
gajați, pe lîngă salariu și pen
sia Integrală, fără ca acestea 
împreună să poată depăși sala
riul tarifar tn vigoare, cores
punzător funcției avute la data 
pensionării de invaliditate.

(2) tn cazul tn care salariul 
tarifar împreună cu pensia 
ori numai salariul tarifar de
pășesc salariul tarifar ta vi
goare. corespunzător funcției 
avute la data pensionării de 
invaliditate, pensia se reduce 
sau se suspendă, după caz. 
Salariul tarifar în vigoare este 
cel din luna pentru care se 
face plata.

(îl Pensionarii de invalidi
tate gradul I ți II, care au 
recomandarea organelor de 
expertiză medicală ți recupe
rare a capacității de muncă 
pentru prestarea unei activi
tăți cu caracter reconfortant, 
vor primi, pe timpul cit slnt 
Încadrați ta muncă, pensia 
ta întregime.

Capitolul XIII

Dispoziții finale
Art. 62. (1) Persoanele care 

dovedesc cu acte că au coti
zat la fostele asigurări sociale 
în altă calitate decît aceea de 
angajat și îndeplinesc condi
țiile de vîrstă și vechime în 
muncă, pot fi înscrise la pen
sie pentru limită de vîrstă, ca 
șl -angajații, numai dacă în ul
timii 10 ani de activitate au 
lucrat ca angajați.

(2) Cel care au o vechime 
în muncă de cel puțin 25 ani, 
bărbații, și 20 ani, femeile, 
dar nu au lucrat cel puțin 
10 ani ca angajați, au drept 
la o pensie de 500 lei lunar.

(3) Cei care au o vechime în 
muncă mai micS de 25 ani, 
bărbații, și 20 ani, femeile, dar

nu mai puțin de 10 ani și nu 
îndeplinesc condiția de vechi
me ca angajați, prevăzută Ia 
alin. I, au dreptul la o pensie 
calculată din pensia de 500 Iei, 
proporțional cu vechimea do
vedită, fără a putea fi mai 
mică de 330 lei lunar.

(4) Urmașii celor prevăzuțî la 
alin. 1—3 Inclusiv, au drept 
la pensie de urmași în condi
țiile prezentei legi.

(5) Cei care au o vechime 
în muncă de 25 ani, bărbații, 
și 20 ani, femeile, pensionați 
pentru timpul cotizat la fostele 
asigurări sociale în altă cali
tate decît aceea de angajat șl 
au lucrat după pensionare cel 
puțin 10 ani ca angajat, pot

Timpuî cît s-a contribuit 
la fondul de pensii

% din media salariilor 
tarifare lunare

8—10 an! 
5 - 8 M 
2 - 5 „
1 — 2 „

12
10
7
5

(3) Pentru beneficiarii de a- 
jutor social, pensia suplimen
tară se calculează pe baza me
diei salariilor tarifare lunare 
din ultimii 5 ani de activitate 
consecutivă. Pentru benefi
ciarii de ajutor social invalizi, 
care au lucrat mai puțin de 5 
ani, pensia suplimentară se 
stabilește pe baza mediei sala
riilor tarifare lunare din pe
rioada de activitate.

(4) Angajații care, pînfi la 
data pensionării, au contribuit 
mai puțin de 12 luni la fondul 
pentru pensia suplimentară, nu 
au drept la această pensie. 
Fac excepție pensionarii de in
validitate și pensionarii urmași 
care vor primi pensia supli
mentară calculată în procen
tul prevăzut pentru 1—2 ani 
de contribuție.

(5) Celor prevăzuți la alin. 
4, care nu au drept la pensie 
suplimentară, li se vor restitui 
sumele plătită cu titlu de con
tribuție.

(6) Pentru invalizii de gra
dul III cuantumul pensiei su
plimentare se reduce la jumă
tate din procentele prevăzute 
la alin. 1 și 2, corespunzătoare 
anilor de contribuție.

(7) Angajații care au împlinit 
limita de vîrstă sau sînt in
valizi și au încetat activitatea 
fără a putea fi înscriși la pen
sie aau ajutor social, deoarece 
nu îndeplinesc condițiile pre
văzute de lege, au drept la 
pensie suplimentară, dacă au 
contribuit cel puțin 12 luni.

Art. 75. — Pensia suplimen

tară, pentru urmaș se calculea
ză din pensia stabilită potrivit 
art. 74 alin. 1 și 2, în raport 
de numărul urmașilor, astfel :

— 50 la sută pentru un ur
maș ;

— 75 la sută pentru doi ur
mași ;

— 100 la sută pentru trei 
sau mai mulți urmași.

Art. 76. — (1). Pensia supli
mentară se stabilește o dată cu 
pensiile de asigurări sociale 
sau cu ajutoarele sociale, de 
către aceleași organe si cu a- 
ceeași procedură.

(2) Pensia suplimentară se 
plătește deosebit de pensia de 
asigurări sociale, indiferent de 
cuantumul acesteia din urmă.

(3) Dispozițiile privind cu
mulul, precum și cele referi
toare la recalcularea pensiei, 
pierderea dreptului de pensie, 
sau suspendarea plății acesteia, 
prevăzute pentru pensiile de a- 
sigurări sociale, se aplică, în 
mod corespunzător, și la pen
siile suplimentare.

Art 77. — Dispozițiile pre
zentei legi intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 1967.

Pe aceeași dată se abrogă 
Decretul nr. 292 din 30 iulie 
1959, astfel cum a fost modifi
cat și completat prin Decretul 
nr. 878 din 20 noiembrie 1962, 
precum șl Regulamentul de a- 
plicare aprobat prin Hotărirea 
Consiliului de Miniștri nr. 1081 
din 31 iulie 1959, modificat și 
completat prin Hotărirea Con
siliului de Miniștri nr. 1173, 
din 20 noiembrie 1962.

Corespunzător hotărîrii luate de Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. de a se publica in 
presă și supune dezbaterii maselor largi de 
oameni ai muncii proiectul de lege a. pensiilor, 
ziarul „Scînteia tineretului** pune paginile sale 
la dispoziția tuturor celor care doresc să-și 
exprime opinia în legătură cu prevederile a- 
cestui document, să facă propuneri ți sugestii.



GRIJA PENTRU OM, RESPECTUL 
MUNCII DEDICATE PATRIEI - 

PUNCTE CARDINALE
ALE POLITICII PARTIDULUI

Fundamentul științific 
al bnlăririlur noastre

viața în aceleași condiții de 
confort și belșug ca In anii de 
activitate 1

(Uimatt din pag. t)

seama de tot și de toate, 
subordonează — ca tot ce 
făurește și se dezvoltă 
România socialistă — scopu
lui fundamental: ridicarea 
sistematică a bunăstării po
porului. In orice loc de muncă 
te-ai afla, la orice vîrstă, grad 
de cunoștințe și experiență, 
noua lege — care-ți asigură 
o bătrînețe fără griji — simți 
că ți se adresează.

Ca medic și cercetător ști
ințific în cadrul unui Institut, 
tn care «e studiază printre 
altele, și problema îmbătrâni
rii normale și patologice, cu
nosc unele aspecte legate în 
special de eforturile de a se 
prelungi viața prin prelun
girea perioadei adulte și nu 
senile. Este bine cunoscut că 
ridicarea economică este ur
mată de o creștere a duratei 
medii de viață, dar și de o în- 
tîrziere In apariția unor pro
cese de involuție. Astfel, în 
ultimele două decenii s-a ob
servat o prelungire a perioa
dei adulte traduse și prin pre
lungirea epocii de reproducere. 
Prelungirea viratei de pen
sionare se suprapune deci 
unui fenomen biologic deter
minat de evoluția economică, 
acela al prelungirii duratei 
medii de viață și in special al 

a perioadei adulte.
Un alt aspect important 

studiat de gerontologi este al 
raportului dintre activitate $i 
tmbătrînire. în general este 
cunoscut că lipsa unei activi
tăți susținute duce la o scădere 
a eficienței fizice și intelec
tuale în așa măsură incit unul 
dintre cele mai importante 
tratamente pentru întârzierea 
proceselor de îmbătrânire, 
chiar la vtrstnici, este ergote
rapie. sau terapia prin muncă ; 
în toate centrele internațio
nale de gerontologie este 
aplicat acest tratament. La 
ultimele două Congrese mon
diale de Gerontologie, care au 
avut loc la Copenhaga și 
Viena. s-a arătat destul de 
clar că menținerea la vîrstnici 
a unei preocupări depărtează 
în timp deficiențele care în
sumate alcătuiesc „senilita
tea". Chiar pentru pensionarii 
timpurii, din cauza muncii 
grele, este indicată o reprofi
lare. dar nu o abandonare a 
muncii.

Constituind un mijloc im
portant de cointeresare a oa
menilor muncii, Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cores
punde nu numaj realității 
sociale ci și celei biologice, re
flectând totodată dorința oa
menilor muncii, de a fi valo
rificată spre binele și prospe
ritatea patriei, bogata expe
riență acumulată de-a lungul 
anilor.

se 
ie 
tn

Gîndurile noastre 
se îndreaptă 
către partid

(Urmare din pag. 1)

Stimulent puternic
pentru continuitatea 

in muncă
(Urmare din pag. 1)

citterne ne vor- 
principal Andrei

La atelierul i 
bește maistrul ; 
Z. Mihai.

— îmi pare 
nesc. Lucrez la 
de 39 de ani. 
ml-am petrecut 
fericit sd pot declara unui re
porter cd noua lege a pensiilor 
dovedește încă o dată grija 
față de oamenii muncii a parti
dului nostru. Ea corespunde de 
altfel întregii politici a partidu
lui care se Îngrijește de om și 
nevoile sale nu numai cft este 
In putere deplină, ci șl atunci 
efnd ajuns la o vlrstă îna
intată se retrage la o odihnă 
binemeritată, răsplată a con
tribuției sale aduse construcției 
socialiste. Md bucur, de aseme
nea, cd printre prevederile noii 
legi intră și recompensarea sta
bilității In același loc de muned. 
Noi, cei bdtrîni, de aici de la 
Grivița, am apucai vremuri 
grele 1n trecut. Nu ne-am 
părăsit însă uzina la greu. Cum 
ar putea-o părăsi oare cineva 
acum, cînd ea este a noastrd și 
muncim numai pentru noi, pen
tru fericirea noastrd și a ur
mașilor noștri 7 Corbii Alexan
dru, tîndr muncitor la cazange- 
rie citează din ziar paragraful 
privitor la Instituirea pensiei 
suplimentare.

— Este o idee generoasă 
care stabilește punți trainice 
între toate generațiile de oa
meni ai muncii pe principiile 
mutualitdțit și comuniunii de 
interese și idealuri. Ea se în
scrie de altfel pe linia tradi
țiilor clasei muncitoare româ
nești, care și In trecut 
pentru a-și asigura la bătrînețe 
un venit suplimentar. Dar cită 
deosebire între trecut și pre
zentul care oferă pensionarului 
posibilitatea de a-și continua

rdu cd fmhâtrî- 
U tinete Grivița 
O viafd de om 
aici. Sini foarte

cotiza
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SPECTACOL

Mi

în combinat aceea?! atmos
feră de profund Interes pen
tru noile măsuri adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. Fiecare 
clipă de repaus se folosește 
pentru discuții pe marginea 
hotărîrii. Maistrul Adam Toma 
de la oțelfiria nr. 1, deși nu
mai de cîteva ore luase cunoș
tință de noile prevederi, le cu
noștea de acum pe dinafară.

— Lucrez de 36 de ani în 
combinat — spunea el — am 
îndrăgit cu pasiune munca a- 
?>roape de focul cuptoarelor, 
n curînd voi ieși la pensie. 

Mă bucură mult îmbunătăți
rile aduse de către partid le
gislației pensiilor. Pensia pe 
care o voi primi eu după noi
le hotărîri se apropie de sala
riul tarifar pe care îl am în 
prezent ca maistru.

în discuție intră și tov. Ghe- 
orghe R&dukă, maistru la 
noua oțelărie. Numai mustața 
bogată și puțin încărunțită îți 
atrage atenția că nu mal este 
tînăr. încolo, om vlguroe, în 
plină putere.

— Am ieșit la pensie ca o- 
țelar în 1964, după 30 de ani 
de muncă. Nu mă simțeam 
însă deloc în largul meu, sim
țeam nevoia focului, lipsa co
lectivului alături de care am 
muncit atîția ani. Și, pentru 
că și secția avea nevoie de 
mine, mi-am continuat munca 
La oțelărie ce maistru. Acum, 
în noile hotărîri se subliniază 
că : „Angajații care la împli
nirea virstei de pensionare iși 
vor păstra capacitatea de mun
că, iar unitățile vor avea ne
voie de servic'ul lor, pot fi 
menținuți în activitate atîta 
timp cît iși vor îndeplini în 
bune condiții sf rcinile care le 
revin". Aceasta însemnează că 
fiecare poate să lucreze cît îl 
țin puterile, iar sporul la pen
sia cuvenită pentru fiecare an 
lucrat peste vechimea minimă 
în muncă va fi cu atit mai 
mare.

Laminorul de 800 mm. Pe 
tînărul Petre Barbulea, secre
tarul organizației U.T.C. l-am 
găsit înconjurat de cițiva din
tre tovarășii săi de muncă. 
Veniseră cu aproape o oră 
înainte de începerea schim
bului lor tocmai pentru a-și 
împărtăși unii altora satisfac
ția în legătură cu această nouă 
și grăitoare dovadă a grijii 
permanente a partidului și 
statului nostru pentru viața 
celor ce muncesc, pentru îmbu
nătățirea continuă a nivelului 
de trai.

— Noi, tinerii, spunea 
Petre Barbulea, mai avem 
foarte mulți ani pînă la pen
sie. Aproape nici nu ne gîn- 
dim la ea. Dar recenta Hotă
rîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 
ne umple și pe noi de bucurie. 
D&m o înaltă prețuire activi
tății în producție a muncitori
lor, maiștrilor șl inginerilor în 
vîrată, ei sînt adevărații noștri 
părinți într-ale meseriei. De 
aceea, le împărtășim bucuria 
pentru noua lege adoptată de 
partid și considerăm că ea vine 
pe drept foarte mult în aju
torul lor. In același timp însă 
hotărîrea are un puternic ca
racter stimulativ și pentru noi 
tinerii pentru toate viratele. 
Prevederea de la capitolul II, 
punctul 3, care precizează că : 
„ȚInînd seama de influența po
zitivă a continuității în muncă 
a salariaților asupra rezultate
lor activității întreprinderilor 
și instituțiilor noastre se va 
acorda un spor de pensie ce
lor cu vechime îndelungată 
în aceeași unitate“ este foarte 
binevenită. Aportul în pro
ducție al unui muncitor care 
lucrează în aceeași secție, ani 
îndelungați, acumulînd o ex
periență valoroasă este incom
parabil mai mare decît a celui 
care se plimbă dintr-o unitate 
în alta, de la un Ioc de muncă 
la altul, tot „acomodîndu-se“ 
de atîtea și atîtea ori. Noi ve
dem, de aceea, în Hotărîre o 
nouă mărturie a atenției cu 
care partidul se îngrijește în 
prezent, ca și în perspectivă, de 
asigurarea batrîneții fericite a 
fiecărui cetățean al patriei, un 
valoros document pe care or
ganizațiile U.T.C. îl vor folosi 
din plin în munca lor educa
tivă în rîndul tineretului.

te de pensionarea profesorilor 
conferențiarilor — - -
superior, precum șl a lucrătorilor 
eu funcții asimilate acestora din 
cercetarea științifică. Pentru aceas
tă categorie ie propune, în mod 
foarte Judicios, ca pensionarea să 
fie făcută după împlinirea viratei 
de 65 de ani bărbații și M de ani 
femeile. Această măsură corespun
de fntrutotul realității obiective și 
dovedește cît de profund slot ana
lizate situațiile concrete ale diferi
telor categorii de aalarlați.

La profesori șl contereețiari, la 
cadrele din cercetarea științifici, 
acumularea de cunoștințe, desfă- 
vîrșltea personalității, punerea 
pe deplin In valoare a capacității 
de muncă, necesită o informare 
mai amplă, investigații mal pro
funde, procese de elaborare mal 
îndelungate și toate acestea fac 
ca momentul de plenitudine al 
forței de creație să se realizeze la 
o virată mai Înaintată. In același 
timp, datorită minunatelor condiții 
de muncă șl de viață create de 
regimul nostru, activitatea intelec
tuală a profesorilor, conferențiari
lor și cercetătorilor, se desfășoară 
firi a Impune organismului o su
prasolicitare care să ducă la o 
uzură rapidă, intelectualul societă
ții noastre socialiste — spre deo
sebire de cel din trecut — nu mai 
Imbătrlnește „Înainte de vreme*, 
d. dimpotrivă, îșl păstrează matu
ritatea de creație o perioadă mult 
mal mare de timp. Or, In aseme
nea situație, a trece prea devreme 
In rindul pensionarilor an om de
plin format și încă apt de a muici, 
ar constitui pentru cel ta cauză un 
motiv de mihnire, iar pentru co
lectivul sin de lucra, o pierdere.

De aceea, prețuim ca Hind foar
te potrivită limita de vtrstl pre
văzută In Hotărlre șl ea este ta 
deplină concordanți cu situația 
reală tnlflnită ta catedrele și labo
ratoarele Instituțiilor de fovăță- 
■ Int npurlor șl de cercetare.

Sfnf însă Im pre |n rări — de all- 
fel destul de puține — ciad ni 
profesor, un cercetător ajuns la 
virata de 02 de ani— respectiv 57 
de ani femeile — îșl dă seama cl 
nu mal poate munci ci randamen
tul de dinainte. El bine, și in acea
stă situație, grija tață de am se 
manifestă In Hotărîre, prin aceea 
că cel In cauză pot cere singnri 
să He frecuțl in poziția de pen
sionare. Iată nn exemplu mieunat 
de bonă împletire a interesului 
dividual cu cel colectiv

Determinarea vfrvtei uptime 
pensionare reprezinți Insl un 
pert al problemei, care eele între
git de posibilitatea de lărgire și 
restringere a limitelor. In funcție 
de capacitatea de a munci a ca
drelor respective, acestea puțind 
să-și continue activitatea șt după 
depășirea Umilei, dară resursele 
fizice șt intelectuale le dau posibi
litatea s-o facă, la fel. dacă îna
inte de atingerea limitei de virată 
un salariat îșl pierde capacitatea 
de a muci, el ara asigurați ta 
continuare existenta, lucru extrem 
de Important, pentru ce! care firi 
voia tar nu mal pot fi lactari ac
tivi ta munca desfășurată Iu inte
resul colectivității.

Recenta Hotărîre. reglementlnd 
ta condiții superioare regimul pen 
arilor, prin majorarea cuantnmulnl 
acestora și prin celelalte măsuri 
colaterala, tace ca șl sub raport 
material trecerea de la starea 
activitate la cea de pensionar 
ae facă pe nesimțite si lări 
aoul pensionar sl-și modifice 
hsl de a tril, fără să-șl tmpuuă 
nnnțărl. cure la vlrsta respectivă 
stat ta general mal greu de sa
pa riat.

Iată, luările pe scurt, uneia as
pecte ale modalul In care, prta re
centa Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. m raglementeaiă mtuatia 
pensionării cadrelor didactice |i de 
cercetam, care, alături dn întregul 
popor, simt grija cu care purlidnl 
și guvernul nostru li înconjoară și 
le crnază condiții pentru ca să 
privească cu seninătate, Încreder« 
șl cu multă liniște, perioada hătrl- 
uețil lor.

din lavlțlmlntul

ȘCOLAR 
îNNOCml

fn-

de

U
ca 
fe
re-

înalta prețuire
a muncii

(Urmare din pag. I)

Din bogatul conținut de Idei al 
recentei Hotărfri ți din numeroa
sele măsuri preconizate de aceas
ta, vom scoate tn evidență, tn ca
drul acestor rÎnduri, pe cele lega-

De-a lungul anului țco- 
lar trecut am fost de mai 
multe ori oaspeții elevilor 
din Timișoara. Am parti
cipat alături de ei la ser
bări școlare, la reuniuni, la 

j întreceri xportive. Atât în 
licee cît (ri in școlile pro
fesionale, elenii pun su
flet în organizarea unor 
asemenea activități, dar la 
reușita lor contribuie ți 
faptvl că fiecare serbare 
școlari, fiecare reuniune, 
fiecare întrecere sportivă 
este pregătită cu sprijinul 
tovarășilor profesori. Au 
devenit tradiționale în ora
șul Timișoara serbările 
pregătite în comun de că
tre elevii mai multor țcoli. 
Faptul cd se contopesc în- 
tr-un „buchet" numeroase 
talente, cd mai mulți tova
răși profesori de literatură 
română, muzici, desen îyi 

. unesc eforturile, price
perea și experiența face ca 
asemenea serbări să tre
zească un viu interes...

..Sfîrșit de săptămînă. în 
Parcul pionierilor și-au dat 
întilnire sute de elevi din 
liceele școlile profesio
nale timișorene. Pe cerul 
înstelat se profilează lim
bile unui uriaș foc de ta
bără. O scenă amenajată 
intre brazi găzduiește or- 

; chestre de muzică populară 
I1 fi ușoară, soliști vocali și 
instrumentiști, dansatori, 
recitatori. Spectacolul „Cu 
cîntecul ți dansul pe pla- 

i iunie bănățene" — rod al 
colaborării artiștilor ama 
ton din licee și din țcolile 
profesionale — s-a bucurat 

: de un deosebit succes.
Inițiativa organizării a- 

cestui spectacol în nocturnă 
aparține comitetului orășe
nesc U.T.C. Este prima 
dintre acțiunile culturale 
pe care în acest an școlar 

| elevii timișoreni le vor or
ganiza în comun.

A. VASILE8CU

In timpul tocului de tabără dincadrul spectacolului școlar In nocturnă de la Timișoara

ACTUALITATEA
Duminlcl dimineața 

* pârSsit Capitala, fn- 
dreptîndu-se spre Var- 
jovia, o delegație a 
C.C. al U.T.C., condu 
să de tovarisul Gheor- 
ghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C. care, la 
invitația Comitetului 
Polonez de Cooperare 
al Organizațiilor de 
Tineret face o viziti 
prietenească In R. P. 
Polonă.

La plecare, pe aero* 
port, delegația a fost 
condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretai 
al C.C. al U.T.C., 
membri al Biroului si 
activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Luni 
pitala, 
englezi 
secretar In Camera 
Lorzilor, G. B. Dryson, 
viceprefedlnte fi Wi
lliam Owen. secretar 
al Comitetului parla
mentar pentru comerț 
est-vest, care au sosit 
In România cu prile
jul deschiderii expozl-

an părăsit Ca- 
parlamentarii 

Lady Plummer, 
In

A

Uai britanica de ma
șini și echipament a- 
gricol și de construc
ții

In timpul șederii tn 
București, parlamenta
rii englezi au fost pri
miți Ia Marea Aduna
re Națională Stmbătă 
seară Comitetul de 
conducere al grupului 
parlamentar pentru re
lațiile de prietenie Ro
mânia—Marea Britanic 
a oferit fn <*>nstea oas
peților un dineu.

Luni dimineața a 
părăsit Capitala prof. 
E. Randers. președin
tele Comitetului pen
tru energia nucleari 
din Norvegia, cara 
ne-a vizitat țara la 
Invitația Comitetului 
pentru energie nuclea
ră de pe lingi Consi
liul de Miniștri a! Re
publicii Socialiste Ro
mânia.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, oas
petele a fost «alutal

de acad. Horia Hulu
bei, președintele Co
mitatului, directorul 
Institutului de fizică 
atomică. |i de alți 
membri ai Comitetului 
pentru energie nuclea
ră din țara noastră.

Luni dimineața a pă
răsit Capitala lordul 
W. B. D. Brown, mi
nistrul de stat la Mi
nisterul Comerțului el 
Marii Britanii, care a 
venit în țara noastră 
cu prilejul deschidarii 
la București a Expozi
ției britanic* de ma
șini șl echipament a- 
gricol și de construc
ții.

La plecare, pe aera 
portul BSneasa, oas
petele ■ fost salntai 
de Vasile Riuți. ad
junct al ministrului 
comerțului exterior, 
Titus Cristureanu și 
Hristache Zambeti, vi
cepreședinți ai Came
rei de Comerț, da 
funcționari 
din Ministerul

/Al SUSf PE RIUL DOAMNEI.
Duminică. 18 octombrie 

Tulnicele vestesc prelung în
ceperea aSrbdtoni. Le răspund 
btirib*nele ea rosfcgolîri do- 
moale, p’riuate de ecou șî 
pariate peste creste și zări. 
Rîul duce vestea ta 
mimd de prtn sate 
Cu chiote și cintece 
toate cele patra 
„poarta” cea mare

rale, che- 
oa manii 

soseic din 
zări. La 
a xatwlus 

i*r;podob»fd oii eermd de brad, 
călăreți votiuci ți fete, 
brăcați in minunare 
erpeșene bitimpind 
imbixiufa-l id g-^xte 
Șnfful acestei toamne.
mină H mina pielile r* Hricd, 
fetele poa*ră pe uman eo«uri 
as fructe. întreg eleiul se în
dreaptă ap”e parcul din mijlo
cia Mtnlsd, tacul desfășurări 
feetivitâțti. Pe frontoma «ria- 
|ei scene, două date înăcrise 
cu litere mari rețin atenția :

„1890—1965“ : se sărbătorește 
împlinirea a 75 de ani de la 
înființarea renumitului cor 
din Domnești.

De *a o mind de pope reni 
dornici de cintec, îndrumați 
îndeaproape de eițiva oameni 
inimoși G""dțătorii Ion Stdn- 
eiotu, .Vicolae Hănescu, Luca 
Paul), corul a rtrdbdtut dru- 

sneroioa derenirti.

Minis-

Comerț,
i superiori

Afacn-

Pn- 
eoRfw me 
ooxpepi, 

di» be.’- 
Trec dra

ajungtad astăzi ta deplina îm
plinire .* Sînt peste 200 de 
coriști, conduși da «n sfert de 
veac încoace de profesorul 
Alfons Popescu. care au obți
nut tuccese deosebite, nu- 
~'e'roase dis fineții ta malta 
competiții culturale.

Pentru activitatea rodnică, 
pentru succesele obținute, co
rul a fost decorat eu ordinul 
M Meri tul cultural da sa 
IV-a“.

—Aveau, așadar, domne șt enH 
ce adrbdtori.

Au venit să le aduci, fn 
cintec și joc. urările lor de noi 
succese, soli ai artei populare 

la 
de

rilor Externe, 
tenii Comerțului Exte
rior și Camera de Co
merț.

Au fost d« față L. 
Ch. Glass, ambasado
rul Marii Britanii la 
București șl membri al 
ambasadei.

★
tn cursul zilei 

duminică lordul W. B. 
D. Brown, însoțit de 
Titus Criatureanu, vi
cepreședinte ai Came
rei de Comerț a făcut 
o călătorie în regiunea 
Brașov unde a vizitat 
Uzinele de rulmenți, 
noi cartiere de locuin
ța din orașul Brașov, 
complexul turistic Po
iana Brașov și Muzeul 
Bran.

de

în «ala clubului n- 
zinelor Griviți Roșie 
din Capitală a-a des- 
ehla luni o expoziție 
de afișe despre 
tecția muncii.

Expoziția este 
ehisă zilnic între 
10—20, plnă In 
de S noiembrie.

pro-

des- 
orele 
ziua
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Pentru

TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
rulează la Patria orele 8j 10, 
12,15! 14,30j 16,45] 19] 21,15.

CENUȘA — ambele serii — 
rulează la Republica orele 9,3(h 
13| 16,30] 20.

FANTOMAS SE DESLANJUIE — 
rulează la Luceafărul orele
9.30] 11,45] 16,15] 18,30] 20^5. 
Festival orele 8,45] ll,15j
13.30] 16] 18,30] 21. Feroviar
orele 9] 11,30; 13,45] 16,15!
|R,45| 21,15. Modern orele 9i 
H.ISi 13,30] 16] 18,15] 20,30.

STEAUA FĂRĂ NUME —
rulează la București orele 9| 
11.15] 15,30; 16,30; 18,45| 21.
Excelsior orele 9,30» ll,45j 14> 
16,15: 18.30; 20,45. Melodia
orele 9; 11,15| 13,30: 16,30;
18,45] 21.

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI
— rulează la Capitol orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

SATUL PLUTITOR —
rulează la Lumina orele 9; 
11,15; 13,30] 15,45; 18,15;
20,45. înfrățirea Intre popoare 
orele 13,45; 16; 18,15; 20.30

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE —

rulează la Victoria orele 9| 12; 
15; 18; 21, Gloria orele 9; 12] 
15; 18; 21; Aurora orele 8,30] 
Ui 13,30] 16; 18,30] 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE —
rulează la Central
11,15; 14; 16,15;

FĂRĂ PAȘAPORT 
STRĂINA —

rulează la Union
18; 20.30.

DILIGENȚA — 
rulează la Doina 
13,45; 16; 18,15] 20,45. Moților 
orele 15,30] 18, 20,30. Dacia
orele 8,45; 14,45 în continuar*] 
17: 19] 21,15.

T1NĂRUL CĂSĂTORIT — Prezin
ți pisica — O noapte de vis

rulează la TIMPURI NOI orele 
9—21 în continuare.

NOTRE DAME DE PARIS — 
rulează la Giulești orele 10,30i 
15,30; 18; 20,30. Volga orele 9t 
12; 15j lfl; 20,45.

LUMINA DUPĂ JALUZELE — 
rulează la Buzesti orele 15,30> 
18; 20,30. Miorița orele 9| 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.

ACUZATUL NU S A PREZENTAT
— rulează la Crlngașf orele 
15.30; lfl; 20,30.

SUTANA Șl BĂIEȚII —
rulează la Bucegi orele 9,30; 
11,30; 13.30; 16; 18.15; 20,30.

CÎINELE DIN BASKERVILLE — 
rulează la Vitan orale 
18; 20,30.

ALFABETUL FRICII —
rulează la Unirea orele 
18; 20,30.

ZORBA GRECUL 
rulează la Tomis orele 9| 
14,45; 17,45; 20,45.

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
— ambele serii —

rulează la Flacăra orele 15,30i
19. Flamura orele 9] 12| 16,15i
20. Drumul Sării orele 16: 
19,30.

CLEOPATRA — ambele serii — 
rulează la Arta crela 9| 12,30; 
16: 19,45.

CASA NOASTRĂ — 
rulează la Munca orele 
18,15; 20,30.

DRAGOSTEA ÎNVINGE — 
rulează la Popular orele 
18; 20,30.

FANTOMAS — 
rulează la Cosmos erele 
18,15i 20,30

ȚARA FERICIRn — 
rulează la Viitorul e*»N 
18i 20,30.

MORAMRON — 
rulează la Colentlm
15.30] 18; 20,15.

II,30, 20,45
!n ȚARĂ

orele 15,30 ]

orele 11,30,

15.30»

15,301

11.45,

18.00 : Pentru cal 
tineretul școlar ; 19,00 : Telejurna
lul de acari ; 19,20 : Recital poetic 
..Ritmuri contemporane* : 19.30 :
Figuri celebra ala ecranului : Jean 
Gabin i 20,00 : Da-ar H dorul vint 
ușor — clnfeca de dragoste șl 
20.30 : Teatrul ramineac.
pieaa șl spectacole In deceniul al 
IV-Iei al secolului al XIX- 
22,15 : Mărturii pe note i 1 
ușoară i 22.45 : Telejurnalul 
noapte i 22,55 : Buletin meteorolo-

I
I 

ÎX-lea i I 
Muzică I 
ul de ■

▼. îArucc 
I. ANDBKITĂ

din toatd regiunea : da 
Ctmpulung, la Curtea 
Argeș, de la Pitești și Stoicd- 
nești, da la Leordsmi și S cor
nice^ ti, Cdlinești și Mușetești, 
de pretutindeni. De dimineață 
pînd seara tfrziu văzduhul a 
răiunat de cintece, pămintul 
ș-a cutremurat nb pașii dan
satorilor. A fost, pe drept 
eutrfnf, un feitiral al portului, 
cin tecul ui și jocului românesc, 
expresia a virtuțiilor și frumu
seții poporului noatru.

SPORT
P E RT „SĂPTĂMÎNA 

PREOLIMPICĂ"
CAMPIONATUL MONDIAL FEMENIN IE ȘAN

• Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala pleclnd la Bruxelles echipa 
de fotbni Petrolul Ploiești, cara 
miercuri va lntllni în cel de al 
treilea meci pe F. C. Liverpool, în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni*. Meciul de la Bruxelles se 
va desfășura în nocturnă cu începe
re de la 20,30 (ora Bucureștiului).

Tot ieri a plecat la Toulouse e- 
chipa Dfnamo Pitești, care miercuri 
la lumina reflectoarelor va întllni 
pe F. C. Toulouse In „Cupa ora
șelor tîrgurl". Jocul va începe la 
21,30 (ora Bucureștiului). Returul 
se va desfășura la 26 octombrie la 
Pitești.
• în cea de a treia etapă a cam

pionatului masculin de baschet s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Rapid București — Universitatea 
Timișoara 80—86 (37—41) ; Steaua 
— Steagul Roșu Brașov 116—60 
(47—32) ; Medicina Tg. Mureș — 
Dinamo București 55—61 (26—31) i 
Dinamo Oradea — Politehnica 
Galați 54—51 (23—18). Universita 
tea Cluj — Politehnica București 
76_68 (35—27).

• Campionatele mondiale de 
haltere, au continuat la Berlin cu 
desfășurarea întrecerilor din ca
drul categoriei pană. Titlul mon
dial a fost cîștigat de japonezul 
Yoshinobu Miyake care a realizat 
la cele trei stiluri un total de
387.500 kg (110. 125 și 152,500 kg). 
Medalia de argint a fost cucerită 
de polonezul Mieczyslav Novak
382.500 kg, iar cea de bronz de ja
ponezul Yoshiyiuki Miyake 370 kg.

TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE HAND
BAL

HANDBALIȘTII 
TENI AU CtȘTIGAT 
VINȘI COMPETIȚIA

BUCTREȘ-
NE1N-

Turneul Lntereațloeal 
de handbal desfășurat la 
l-a Încheiat cu victoria 
Bucureștiului care a temtaat ne- 
învinsă competiția. Iu ultima zl a 
turneului, selecționata Bucureșliu- 
lul a Întrecut echipa de tineret a 
orașului Budapesta cu scorul da 
19—8 (9—4), iar reprezentativa de 
tineret a Capitalei a învins cu 
18—11 (10—4| echipa orașulnl Kiel 
(B. F. Germană).

■Menita 
■acarejH 

ecUptd

ÎN DERBIUL CAMPIONA
TULUI GRIVIȚA ROȘIE — 
8TEAUA : 3—3 (3—3).

Derbiul campionatului republi
can de rugbi disputat duminică pe 
stadionul Republicii din Capitală 
Intre formațiile Steaua și Grivița 
Roșie București s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (3—3). 
Alte rezultate : Dinamo București
— Constructorul București 14—3 
(0—-G) i Gloria — Progresul 6—6 
(3—3) ; Politehnica Iași — Rul
mentul Blrlad 9—3 (3—0) ; Farul 
Constanța — Universitatea Timi
șoara 9—0 (6—0) î Știința Petroseni
— Precizia Săcele 11—3 (îl—0).

Agerpres

• MÂrțiluitoru! englea, A*as 
Philhps tn rlrstă da 30 da ani e 
realizat cea mai bună performanți 
mondială pe distanțele de 40 ți 50 
mile intr-o tentativă făcută pe pis
ta de la Walton (Surrey). El a 
realizat timpurile da 4 h 04' 09" fi 
respectiv 5 h 12" 39" 8'10.

• Etapa inaugurali a campiona
telor republicane de volei «-a sol
dat cu următoarele rezultate : mas
culin : Steaua — Politehnica Timi
șoara 3—0 i Rapid — Viitorul Ba
cău 3—0 ; Alumina Oradea — Di
namo București 0—3 ; Politehnica 
Galați — Minerul Baia Mare 3—8 i 
Petrolul Ploiești — Progresul Brăi
la 3—0 i Tractorul Btbșov — Poli
tehnica Brașov 3—1 ; feminin : Di
namo București — Universitatea 
Craiova 3—0 ; I.C.F. București 
C.S.M. Sibiu 3—1 ; Țesătura Piatra 
Neamț — Rapid București 
Penicilina Iași — C. ~ ~ 
3—0 ; Farul Constanța 
tatea Cluj 3—0.

2—3 » 
P. București 
— Univarsi-

• La Frankfurt pe
Germană) s-a desfășurat meciul in
ternațional de fotbal dintre selec
ționatele de juniori ale R. D. Ger
mane sf U.R.S.S. Tinerii fotbaliști 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0).

Oder (R. D.

• în ultimul meci din cadrul ce
lui de al treilea festival F.I.B.A., 
desfășurat Ia Ljubljana, selecționa
ta masculină de baschet a Europei 
a Învins echipa Olimpia Ljubljana 
cu «corul da 102—94 (50—38).

• SUCCESE ALE
SPORTIVILOR ROMÂNI

aUDAD DE MEXICO IV A<er- 
pr«M. — SportivU tommAbI ■■ «bțl- 
■■1 iai nccese !■ competiția do 
caJac-caaoe dio cadre] celei da a 
dana ediții a „Siplămloli preotl*- 
plco* da la Ciwdad do Mori co. B 
aa cacerlt 4 medalii de aur la ca
pătul onor întreceri spectaculoase, 
fllad deseori aplaudați de auuiero- 
șil spectatori prezențl pe malurile 
lacului Xochlmilco. Iu total, sporti
vii ronaăni an cucerit la caiac-ca- 
■oc 6 medalii de aur șl una de ar
gint.

Campionul mondial Aurel Ver- 
nescu, a confirmat forma hună în 
care se află termlntnd învingător 
In proba de caiac 500 m cu timpul 
de 1' 49" 30/100. El a lost urmat In 
clasament de olandezul Paul Hoek
stra — 1* 50" 31/100 șl 
Saparenko (U.R.S.S.)
45/100. Maghiarul Hesz s-a 
pe locul 4 cu 1'51’* 42/100.
de caiac dublu (500 m), s-a Înche
iat cu victoria Iul Vernescn— 
Țurcas cronometrați în 1' 37" 
08/100.

Ultima victorie a reprezentanți
lor caiacului din România a fost 
înregistrată tn proba de ștaletă î 
4x500 m. Echlpa| ut alcătuit din 
Vernescu, Sctotnic, Ivanov și Țnr- 
cas a obținut cel mai bun timp t 
3 14" 8/10.

Alexandr 
î’ 50" 
clasai 
Proba

Echipa României - vicecampioanâ
Sportul romi dom a înregistrat wa auocee da prestigiu 

prin maestreia internaționale Alexandra Nicolau — cam
pioana țârii ta șah — Eliaabeta Polihroniade și maeștri 
Margareta Pere voinic, care la campionatul mondial femi
nin de șah, ce a luat ifîrșit aîmhătl seara, in localitatea 
Oberhausen (R. T. Germană), a-au clasat pe locul doi, dupâ 
echipa Uniunii Sovietice — campioană mondială — cuce
rind medalia de argint. Firește, amănunte prea multe asu
pra desfășurării partidelor, nu cunoaștem dar faptul că 
reprezentantele noastre Ln întîlniri cu reputate șahiste de 
talia Nonei Gaprindașvilii, campioană mondială, s-au dovedii 
imbatabile, aceasta este dovada cea mai concludentă a bunei 
lor pregătiri, a calmului și tacticii de joc, dar mai ales, a 
dorinței de a învinge, dovada hotărîrij și dăruirii pentru 
culorile patriei, pentru a aduce aportului românesc victorii 
da prestigiu. Iată tabloul retrospectiv al tuturor întîlnirilor 
care ne arată că echipe redutabile au fost nevoite să încline 
steagul In fața șahistelor românce : Românla-U.R.S.S. 2—0 ; 
Romania-Bulgaria l1/»—Vs ; România-Danemarca 2—0 ; Ro- 
mânia-Cehoslovacia l’/i—Vt ; Romănia-Olanda 2—0 ; Româ
nia-Pod on ia 2—0 ; Român Ia-Iugoslavia 2—0 ; Români a-Aus
tria 2—0 ; România-AnglLa 1 Vi—*/i ; România-R.F.G. 2—0.

Echipa noastră a acumulat 22Vs puncte din 26 posibile 
făcînd meci egal în compania echipelor din Ungaria și R.D. 
Genmană 1—1 și înregistrînd o singură înfrîngere, în mod 
surprinzător In întîlnirea cu echipa S.U.A. 2—0. Ghinionul 
acestei „zile negre" cînd reprezentantele României au cedat 
implacabil în fața unei echipe mult inferioare — clasată 
de-abia pe locul 10 cu un număr mai mic de jumătate de 
puncte decît noi — le-a fruste t pe jucătoarele noastre de 
laurii celor mai bune dintre cele bune. Dar felicitările le 
menită cu prisosință : ede se fac, în același timp, ecoul bucu
riei tuturor sportivilor din țară pentru marele lor succes.
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ZILNIC

Conducători de partid și de stat 
din țări socialiste la Moscova

nala al R.S. Cehoslovace careSOFIA 17 (Agerpres). — A- 
genția B.T.A. anunță că la in
vitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic, luni au 
părăsit Sofia, îndreptîndu-se 
spre Moscova într-o vizită 
prietenească, Todor Jivkov, 
priim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bul
garia, și ministrul apărării 
populare, general de armată 
Dobri Djurov.

PRAG A 17 (Agerpres). — 
La invitația C.C. al P.C.U.S. ș! 
a guvernului U.R.S.S., la 17 
octombrie au plecat la Mos
cova Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. 
S. Cehoslovace, Josef Lenart, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace și Bohumir Lom- 
sky, ministrul apărării națio-

vor face o vizită prietenească 
în Uniunea Sovietică.

BERLIN 17 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. anunți că 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic a’. 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Erich Honecker, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. și generalul de 
armată Heinz Hoffmann. mi
nistrul apărării naționale al 
R.D.G., au plecat la Moscova, 
într-o vizită prietenească, la 
invitația Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a Consi
liului d* Miniștri 11 U.R.S-S
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Alegeri parțiale in Franța
PARIS 17. Corespondentul 

Agerpres, Georges Das cal. 
transmite : Duminică au avut 
loc alegeri eantonale ți muni
cipale parțiale în Franța.

La alegerile din două loca
lități din regiunea pariziană 
— Longj urneau ți St Gene-

----- a-----

REMANIERE 
LA DAMASC

ÎN SIRIA a avut loc duml- 
hlcă o remaniere ministeriali. 
Potrivit postului de radio Da
masc, care a transmis știrea, 
remanierea a afectat șapte 
ministere, fiind totodată creat 
un nou portofoliu (al uleiului, 
electricității și realizării noilor 
proiecte industriale), astfel că 
actualul cabinet sirian cuprin
de opt noi miniștri. Printre 
aceștia, menționează agenția 
M.E.N., se numări Suleiman 
al Khash, ministru al educa
ției. Fayez al Jassîm, ministru 
al agriculturii și reformei 
agrare. Adnan Azouz. m—. «• 
trul justiției, si Asaad Tak.a, 
ministru al uleiului, electrici
tății șl realizării noilor pro
iecte industriale.
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> Ombraitzl Metalurgie din Eisenhnttenwtadt

Comentatorii noștri se ocupă în această săptămînă de 
vizita lui McNamara la Saigon și de congresul conserva
tor de la Blackpool.

IMPLICAȚIILE UNUI VOIAJ

Turneul de patru zile pe care l-a întreprins McNamara 
la Saigon n-a reprezentat o simplă „inspecție", o oare
care călătorie de rutină menită să evidențieze „la fața 
locului" evoluția militară a conflictului vietnamez. Spec
tacolul aranjat pentru uzul corespondenților de presă 
pe bordul portavionului „Oriskany" a constituit latura 
lipsită de importanță a voiajului ministrului american. 
In schimb, ceea ce agenția FRANCE PRESSE a calificat 
ca fiind „un consiliu de război" cu participarea ofițerilor 
superiori din corpul expediționar, consumat în sala se
cretă a aceluiași portavion, poate avea implicații peri
culoase.

PE
SCURT

LA 16 OCTOMBRIE, in 
încheierea Zilelor festive ale 
Berlinului, Teatrul de Come
die din București a prezentat 
la Kammerepielt din Berlin, 
comedia „Șeful rectorului su
flete" de Al. Mirodan.

Spectacolul s-a bucurai de 
un deosebit ruccer, artiștii 
români fiind rechemați la rflm- 
pâ de mai multe ori.

POSTUL da radio Djakarta 
■ anunțat — transmite agen
ția U.P.I. — cfi doi fruntași al 
Partidului Comunist Indone
zian au fost condamnați la 
moarte de un tribunal specii! 
din Medan (Sumatra de nord), 
sub acuzația de a fl partici
pat la evenimentele din oc
tombrie 1.065. Este vorba de 
Wirjoatmodjo, conducătorul 
P.C.L din Sumatra de nord, 
și locotenent-colonelul Sugeng 
Soegih Arto.

Pînă acum, alți șase condu
cători »i Partidului Comunist 
din Sumatra au fost condam
nați la moarte de Tribunalul 
militar din Medan.

ÎNTR-UNUL din oartierele 
orașului Aden, trei soldați 
din forțai® de patrulare bri
tanice au fost răniți de ex
plozie unor grenade. Agențiile 
de presă semnalează că în 
ultimele 24 de ore patrioții 
din protectoratul britanic 
Aden și-au intensificat lupta, 
deși comandamentul englez a 
adoptat în ultimul timp stric
te măsuri de securitate.
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Noua stagiune de concerte a 
Conservatorului Popular din 
Alma-Ata s-a des^h'* cu ere- 
cutarea unor lucrări de mu
zică clasică româneasca Cn 
acest prilej, iubitorii de mu
zică din capitala Kazahsta- 
nului au audiat pentru pri-mc 
oară sonatele pentru vioară 
de Enescu. ,.BaJadan de Cit>r«- 
an Porumhescu". Bapn**"*!-
de Sc8rltite*cu ri „Jocuri din 
Oltenia". Acest coaceri fac* 
parte din ciclul de concert f>- 
lectii. inițiat la Al**»o Afa in 
timpul stagiunii trecute a 
Conservatorului Popula*. con
sacrat creației compozitorilor 
români din secolele XIX—XX.

I 
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I
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REFERENDUMUL 
DIN ELVEȚIA

tiereae~.t da a aa hn-
pczixaia aswea bdvrunlo* «1- 
eoeCtrt

Aritcolsu ©o-ixm^t*ynal aa*« 
m •efe*d U *erv’,.oaj:erea el- 
ceriaâtfkr’ fa co

a etacae UtefW", aeo’dd 
aeertora ealuetoa da elvețieni 
apa®T73rtad van eomunUdri 
ușier Xriirolrsi constriuttoaol 
a foot adoptat cu 490 922 ro
tari- Tmpotmra '.u{ s-au pro-

VIETNAMT’L DE 9UD. — Fvicnvr& pușcașilor marini a- 
merirani după o luptă In cursul operației „Deckhouse*

230 4IÎ oXegdtori-
CU prir-eșrr p-op«ner®o 

Pariutulsu Independent de 
*n«^o*a*e a inepcnteio* la bAv- 
îurue alcoolice K toate can- 
toa-e'.e E”.vețtri fcMțiattoa 
toidarpaadeenlo* a fort ree- 
pi-ul e* o majoritate de vo- 
tnri d« 570 133.

Firt la Chicago
PATRU bandiți mase a ți 

au atacat simbătă un ma
gazin de bijuterii din Chi- 
cago sustrăgind obiecte în 
valoare de peste ăOO 000 de 
dolari. Autorii furtului nu 
au lăsat amprente digitale 
care sa poată fi exploatate 
de anchetatori.

Ca primă măsură, toți 
bijutierii și casele de ama
net din S.U.A.. Mexic. Ca
nada. America Latină. Lon
dra și Amsterdam, unde ar 
putea fi valorificate obiec
tele furate, au primit im
primate în care sînt descri
se bijuteriile.

In septembrie, tribuna
lul din Capetown a Judecat 
pe aouinuJ lui Wilson Kc- 
nyaae. un mic african in 
virați de 12 ani. păstor la 
ferma unui oarecare Bern
hardt Lera pert. Acesta din 
■rniA raliat înrăit. îl schin- 
^uia pe eopll ca atita săl
băticie Incit micul african 
uemaiputind Indura, a fu
git de la fermă Înainte de 
erpiruea eectractului. Ur
mărit de poUție. micul 
WHwn Kosavone a foct 
arestat ri condamnai, con
form ..legilor* regimului 
din Pretoria, la N de lo
vituri de bici.

Wlhon a suportai anpll- 
dul ea rtoirisrn ți< r rin ton 
la fermă, a apus răspicai 
barbarolni ala ..proprie
tar* rd ni va mai manei 
ulei o ari pentru el. Leen- 
pert a-a deslintuit atunci 
eu a cruzime rar Intllnită- 
L-u legal pe oopilul nrrm 
de o roată ri a Început 
roata gete—el pin* eiud 
victima ri-a pierdut mmeț- 
tința. ApeL a aeon biciul «I 
l-a aplicat aed de lovituri 
piuă elnd mienl păstor a 
încetai din viatd.

Crima, făptuit* Iu pu
blic. a feat atit de bestială 
incit .Justiția* «ud-africa
nă a foot nevoită al acțic
nete. Judecătorii rasiști an 
găsit, ins A el Lemperi n-a 
avut intenția ■* ucidă ți 
in consecință a foot un... 
«omor involuntar*. Sentin
ța : un an Închisoare curve- 
tionalA Acesta a fost însă 
doar primul act al farsei 
Judiciare. Actul al doilea 
s-a consumat la numai a 
săptAmină de la pronunța
rea sentinței. Curtea de 
Ape] de la Pretoria a găsit 
că concluziile fuseseră gre
șite si că Lempert ..a ac
ționat ea un cetățean ono
rabil în legitim* apărare". 
In consecință- asasinul ra
sist a fost achitat.

Faptul, mai mult declt 
revoltător, pare de necre
zut. EI este, din nenorocire, 
intr-un anumit sens, per
fect logic. în regimul ra
sist al biciului, asasini de 
teapa lui Bernhardt Lem
pert sînt considerați ..cetă
țeni onorabili* sau chiar 
„cetățeni de onoare",

E R.

Prezența la Saigon a condu
cătorului Pentagonului ezte In 
jtrînsă legătură eu punerea In 
aplicare a unor noi planuri 
care amenință pacea Asiei de 
sud-est. Comentatorii specia
lizați în probleme vietnameze 
aminteau că după călătoria pe 
oare McNamara a întreprin
s-o anul trecut In Vietnamul 
de aud efectivele intervențio- 
niste aproape s-au dublat : de 
la 170 000 militari la 329 000. 
In prezent, la Saigon, circulă 
părerea că sflrțltul anului va 
găsi fn Vietnamul de sud 
400 000 soldați ți ofițeri al 
S.U.A. McNamara a afirmat 
ziariștilor că „ritmul actual 
de crețtere a numărului tru
pelor S.U.A. din aoeartft țar* 
nu se va schimba*. O oficiali
tate a adăugat : „Generalul 
Westmoreland (comandantul 
trupelor S.U.A. In Vietnamul 
de sud) va avea In orice Câz 
toate trupele de oare va avea 
nevoie*.

Deți a adus elogii marione
telor de la Saigon pentru „cu
rajul ți înțelepclunea" de care 
ar fl dat dovadă, miniatrul a- 
mericsn a avut posibilitatea 
s* constate noi simptome de 
șubrezire a regimului wnd- 
vietaamez. în declarațiile Iul 
Mc Namara există o parte ex
trem de reținută referitor la 
situația economică din Viet
namul de sud, din care se de
gajă temeri privind „riscurile 
de inflație*. Dar riscuri ți mai 
grave sînt in ceea ce privește 
evoluția politică. Chiar In ziua 
sosirii la Saigon a lui Mc Na- 
mar a șapte miniștri și-an pre- 
lentat demisia din guvernul 
lui Ky. Gestul dobindețte o 
semnificație deosebită. El nu 
are la bază neînțelegerile de
rivate din regionalism, con
flictul intre exponenții dife
ritelor provincii, cum înceM- 
că să ne asigure unele surse a- 
pusene. Miniștrii care și-an 
depus cererile de demisie pe 
biroul premierului s-au decla
rat in dezacord cu practicile 
șefului poliției, proaspătul ge
neral Nguyen Ngoc Loc. un co
laborator intim al lui Ky. A- 
restările efectuate de servi
ciile secrete nemulțumesc 
chiar și pe unii din cei care, 
in pofida înaltelor lor func
țiuni, ie simt In nesiguranță 
datorită arbitr&riului grosolan. 
De altfel, aparența de „legalita
te* pe care Ky a Încercat s-a 
creeze prin -spectacolul parla

mentar pe care 1-a înscenat, 
n-a fost luată în serios nici 
chiar de către cei care ple
dează cauza Washingtonului. 
Printr-o coincidență, pretin
sa „adunare constituantă" de 
la Saigon a fost găzduită in
tr-un vechi teatru. Înscenarea 
montată de Ky avea cadrul 
cel mal potrivit. Iar piața pus
tie, din eare trecătorii fusese
ră alungați cu cîteva ceasuri 
înainte de sosirea șefului jun
tei, simboliza izolarea in care 
se zbate neputincios nu regim 
antipopular.

După ce a oiat patru ani In 
Vietmunul de rad, corespon
dentul lui NEW YORK TI
MES, Neil Schon, a desprins 
concluzia că fără ajutor din a- 
fară regimul lui Ky nu ar su
praviețui și oă oricum acest 
regim nu va putea obține 
niciodată o victorie hi lupta 
cu masele populare. Nu in- 
timplător, potrivit agenției 
U.P.I., Ky 1-1 cerut Iui Mc
Namara ca efectivele ameri
cane dizlocate fn Vietnamul 
de sud să fie majorate. Insuc
cesele militare îngrozesc pe 
liderii saigonezi care simt 
planînd asupra lor inevitabilul 
sflrșit.

Washingtonul pretinde c* 
ar fl animat de intenții paș

nice, insă declarațiile de la tri
buna O.N.U. sint infirmate de 
extinderea agresiunii în Viet
namul de sud și de continua
rea bombardamentelor împo
triva R. D. Vietnam. Dar po
litica agresiunii nu aduce au
torilor ei rezultatele scontate, 
poporul vietnamez fiind mai 
hotărît ca oricînd să obțină li
bertatea, independența și re- 
unificarea patriei sale. Eroi
cii apărători ai spațiului ae
rian al Republicii Democrate 
Vietnam au doborît aimbăt* 
cel de al 1 500-lea avion ame
rican. Agresorii, deși au arun
cat în luptă armament ultra
modern și considerabile efecti
ve militare, suferă eșecuri, pri
mesc grele lovituri.

Evenimentele din Vietnam 
provoacă o legitimă îngrijo
rare opiniei publice mondiale, 
profund preocupat* de pro
blema soluționării acestui con
flict. Forțele iubitoare de pace 
militează pentru a determina 
încetarea definitivă și necon
diționată a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, pen
tru curmarea războiului agre
siv dus de S.U.A. In Vietnam. 
Poporul român Înțelege pe 
deplin aspirațiile poporului 
vietnamez de libertate, inde
pendență ți reuni fi care a pa
triei sale, pentru că și el. 2a 
decursul veacurilor, a foot a- 
nlmat de aceleași Mpirații. El 
își exprimă deplina aa toll- 
daritate cu poporul vietname-^ 
a cărui luptă eroică demon
strează, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușeseu. 
că „setea de libertate și ne- 
atîrnare a unui popor na poa
te fi înfrîntă pe calea arme
lor. voința sa de a-și afirma 
nestînjenit ființa națională sa 
poate fi înăbușită".

M RAMURĂ

CONGRESUL DE LA BLACKPOOL
Săptămîna trecută s-au desfășurat la Blackpool, oraș 

situat pe litoralul Mării Irlandei, lucrările congresului 
anual al Partidului conservator, în cea de a 84-a ediție, 
eu o participare record de 4 000 delegați.

tnceptnd ou «le 15 minate de 
rugăciune enre au precedai 
deschiderea dezbaterilor șl pin* 
la adoptarea ultimelor rezolu
ții. atmosfera de peaimiam n-a 
părăsit nici un moment uriaș* 
sală a congresului. Căci dacă 
pină anul trecut conservatorii 
mai sperau să revină cari nd 
la putere, alegerile din martie 
l-au determinat să se resem
neze total cu Idee* că vor 
ocup* in continuare banca in
comod* a opoziției, in timp ce 
H. Wilson va rămine în Down
ing Street cel puțin plnă fn 
1970 — afara hlneințelea de 
eventualitatea unor evenimen
te imprevizibile eare ar nece
sita un nou apel electoral. Ob
servatorii britanici remarcau 
că această postură stînjenitoa- 
re e de natură s* irite masa 
mare a conservatorilor nemul
țumiți de ineficienta metode
lor politice utilizate de virfu- 
rile conducătoare. SUNDAY 
EXPRESS, deși ziar conserva
tor. făcîndu-se insă ecoul ce
lor ce-1 consideră pe liderul 
partidului „inactiv și timorat", 
aprecia cu ironie : ..Singura 
victorie repurtată de dl. Heath 
de la venirea sa Ia conducere 
a fost decernarea unei diplo
me de campion la pescuitul de 
moron**. Membrii „partidului 
gentlemenilor” au rostit cu= 
vfnțări aprinse despre dolean
ța lor de a nu fi o simplă for*

mațle de da** c9 un partid 
național, așa cnm cerea Dis
raeli, despre necesitatea de a 
reda Angliei o echipă dirigui
toare „eare să reprezinte cu 
mîndrie țara". In realitate a- 
ceate cuvinte răsunătoare as
cund îngrijorarea pentru pier
derile înregistrate în rîndul 
susținătorilor tradiționali ai 
partidului.

Partidul conservator a în
cercat cu prilejul Congresului 
de la Blackpool să acumuleze 
capital politic pentru a redo- 
bîndi pozițiile pierdute și a 
atrage de partea sa. la vremea 
respectivă, corpul electoral. 
Dezbaterile șl rezoluțiile pre
zentate 1* congres s-au evi
dențiat însă prin inconsisten
ta platformei, prin ambiguita
tea programului șl mai ales 
prin marea penurie de soluții. 
In scop vădit propagandistic 
conservatorii au supus unor 
critici extrem de severe poli
tica economică laburistă : s-a 
vorbit despre ..starea de ma
rasm în care se află Marea 
Britanic", despre „incompe
tența și diletantismul" dove
dite de cabinetul Wilson în 
politica economică. în schimb, 
Heath a prezentat un program 
care, potrivit autorului său, ar 
fi susceptibil să redreseze e- 
conomia britanică în numai 
nouă luni. Formula preconiza
tă se încadrează în liniile cla

sice ale politicii conservatoare, 
în ceea ce privește rela
țiile Angliei cu țările vest- 
enropene Mac Cloed a cerut 
guvernului să depună eforturi 
în vederea alinierii Angliei 1» 
clubul „celor șase".

în domeniul politicii ex
terne linia conservatorilor 
nu a adus rectificări esențiale 
poziției adoptate de partidul 
laburist. L* Congres s-a rea
firmat fidelitatea față de an
gajamentele militare ale Marii 
Britanii „la est de Suez* șl În 
alte regiuni ale lumii. Dezba
terile pe marginea probleme
lor de politică externă au fost 
dominate însă de insistența 
manifestată în cuvîntările 
congresmenilor privitoare la e 
mai mare apropiere * Angliei 
de Europa occidentală pentru 
a contribui la „consolidarea 
unei Europe ca partener egal 
al S.U.A".

Cît despre mult controver
sata problemă rhodesiană. con
servatorii au atacat eu violență 
guvernul acuzîndu-1 că ir fl 
dat un „ultimatum" regimului 
rasist al lui Smith.

Observatorii politici din 
Anglia sînt de părere că dacă 
într-adevăr H. Wilson *re „u- 
nele mici dificultăți- — cum 
le numea eufemistic, desigur 
în ironie, Mac Millan — con
gresul de la Blackpool a de
monstrat că o echipă * Parti
dului conservator la putere ar 
deține posibilități șt mai redu
se de soluționare.

VIORICA TANASESCU
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