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LA „ORA 24“ A AMU!

O întrebare către constructori:
CE BILANȚ

ÎNCHEIA ȚI PE ’66 ?
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Filele calendarului s-au împuținat. E... „ora 24" a anului 
pentru toate colectivele de muncă. In dorința de a evidenția 
rezultatele constructorilor de, locuințe din Valea Jiului în 
1966 ne-am adresat tov.. ing. ȚURNĂ DUMITRU, directorul 
Grupului II construcții. Iată răspunsul primit:

Miercuri dimineață, în cadrul lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, s-a trecut la cel de-al 
4-lea punct al ordinei de zi — proiectul de lege 
privind pensiile de asigurări sociale de stat și 
pensia suplimentară.

In lojile oficiale au luat Ioc conducătorii de 
partid și de stat.

La lucrările sesiunii asistă, în continuare,, nu
meroși invitați, precum și șefi de misiuni diplo
matice.

Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, depu
tatul Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat expunerea la acest 
proiect de lege.

Deputatul Ștefan Milcu, președintele Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, 
a prezentat raportul comun al acestei comisii, 
al Comisiei economico-financiare și al Comisiei

juridice cu privire Ia proiectul, de lege supus 
dezbaterii.

La discuția generală au luat cuvîntul deputății 
Dobre Popescu, frezor la uzinele „Progresul" din 
Brăila, Petre Drăgoescu, profesor pensionar, Gheor- 
ghe Tîrnăuceanu, brigadier la gospodăria agricolă de 
stat „Progresul", regiunea Suceava, Ludovic, 
Takacs, profesor universitar, loan Cotoț, secre
tar al Consiliului Central al Uniunii Generale, a 
Sindicatelor din România, Anica Ursache, tdhni 
cian la „întreprinderile textile" — Galați, Petri 
Lupu, președintele Comitetului de Stat ■ pentHi 
Problemele de Muncă și Salarii, Gheorghe Maltei. 
Erou al muncii socialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție „Drumul lui Lenln" 
din comuna Tibucanii de Sus, regiunea Bacău 
Ștefan Tripșa, Erou ăl muncii socialiste, maistru 
oțelar la Combinatul siderurgic din Hunedoara

(Urmate din pag. a 3-a) >

Aspect din timpul lucrărilor Sesiunii Marii Adunări Naționale

„Colectivul de muncitori și teh
nicieni constructori de pe șantie
rele Grupului II a depus multe 
strădanii pentru realizarea în 
condiții optime a sarcinilor ce-i 
reveneau. Au fost pînă acum pre
date în folosință un număr de 
1 326 apartamente din cele 1 762 
planificate, noua Casă de cultură 
din Petroșani, o școală cu 16 săli 
de clasă în Petroșani, două cămine 
muncitorești pentru constructori 
la Vulcan și Petroșani, numeroase 
magazine în complexul comercial 
din Petroșani și lucrări de drumuri, 
sistematizări pe verticală și cen
trale în noile cartiere și alte obiec
tive.

La acestea însă mai trebuie adău
gate cele 7 blocuri însumînd 436 
apartamente care se află în ulti
mul stadiu de finisaj interior, ur- 
mînd a fi predate în zilele urmă
toare. Printre acestea se numără 
blocurile A 2 cu 10 etajă și 88 a- 
partamente din Lupeni, D 6 cu 
8 etaje și 72 apartamente, F 5, F 6 
cu cîte 9 etaje și 40 de apartamente 
fiecare din Vulcan si blocul I 1 
cu 10 etaje și 120 apartamente 
(garsoniere) din Petrila. care vor fi 
gata... dar, din păcate, fără lifturi. 
Aceasta se explică prin faptul că 
inițial aceste blocuri constituiau

doar front de lucru, finisarea lor 
urmînd să fie făcută anul: viitor; 
în urma modificărilor de plan, 
însă, blocurile respective au fost 
puse în lucru pentru anul curent, 
dar lifturile nu au mai putut fi 
contractate.

Pînă acum, șantierele noastre 
au executat lucrări în valoare de 
cca. 110 000 000 lei, îndeplinind' pla
nul valoric pe Grup la 20 decem
brie. Merită arătat și faptul că 
sfîrșitul anului ne găsește și cu 
blocuri proaspăt glisate — sau în 
curs de glisare — front de lucru 
pentru anul nou 1967. Așa sînt 
blocurile A 1 cu 10 etaje din Lu
peni, blocul D 8 cu 8 etaje din 
Vulcan, blocul F 4 cu 9 etaje din 
Petrila și un bloc cu 10 etaje din- 
tr-un nou microraion din Petro
șani, însumînd 266 apartamente 
care se conturează pentru lunile 
viitoare.

. Primul an al cincinalului a dat 
prilej colectivului de constructori 
de a-și pune la încercare forțele 
într-o bătălie susținută cu greu
tățile. Rezultatele de pînă acum 
dai constructorilor noștri convinge
rea că vor realiza planul de pre
dări prevăzut, încheind cu cinste 
anul. 1966“.

Fete în loc de băieți Orizonfuriie îărâ apă

EXPUNERE LA PROIECTUL DE LE6E 
PRIVIND PENSIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

Șl PENSIA SUPLIMENTARĂ 
prezentată de tovarășul Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

După cum vă este cunoscut — 
a spus vorbitorul — plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 12—14 octombrie 
a adoptat, în lumina sarcinilor sta
bilite de Congresul al IX-leă al 
Partidului, Hotărîrea cu privire la 
majorarea pensiilor, îmbunătățirea 
legislației pensiilor și instituirea 
pensiei suplimentare din contribu
ția salariaților. Măsurile adoptate 
de plenară, proiectul noii legi a 
pensiilor — supus timp de aproape 
două luni unei largi dezbateri pu
blice — au fost primite cu bucurie 
șl deplină aprobare, avînd un pu
ternic ecou în rîndurile tuturor ge
nerațiilor de oameni ai muncii.

întregul nostru popor vede în a- 
ceste măsuri roadele propriilor e- 
forturi în construcția socialistă, o 
nouă mărturie a politicii consecven
te a partidului de ridicare a nive
lului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii, grija deosebită 
de a asigura o bătrînețe tihnită și 
demnă tuturor celor care o viață 
întreagă și-au dăruit puterea de 
muncă înfloririi patriei socialiste.

Adoptarea acestor măsuri a de-, 
venit posibilă datorită creșterii 
neîntrerupte a puterii economi

ce a țarii, creării de noi re
surse materiale și financiare 
destinate progresului general al 
societății noastre socialiste, sa
tisfacerii nevoilor omului mun
cii. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușdscu, secretarul ge
neral al C.C. aj Partidului Comu
nist Român, la plenara din octom
brie, „întreaga politică a partidu
lui nostru de făurire și dezvoltare 
a noii orînduiri, de creștere con
tinuă a potențialului economic al 
patriei, de sporire a avuției mate
riale și spirituale a societății noas
tre este subordonată scopului fun
damental al ridicării sistematice a 
bunăstării poporului".

Semnificația noii legi se contu
rează in toată . amploarea, dacă o 
privim în contextul realizărilor dc- 
bîndite în decursul anilor în creș
terea nivelului de trai al poporu
lui. Numai în perioada 1959—1965, 
veniturile din salarii ale populației 
au crescut de peste două ori, iar 
în acest an cu încă 11 la sută față 
de 1965. Concomitent, statul nostru 
a alocat an de an fonduri tot mai 
mari pentru construcții de locuințe, 
pentru satisfacerea cerințelor popu
lației în domeniul învățămîntului,

culturii, sănătății, asigurărilor so
ciale, odihnei și pentru alte măsuri 
de ordin social-cultural. Este grăi
tor faptul că, în anul 1966, aproape 
un milion de persoane, au benefi
ciat de pensii sau ajutoare sociale 
din bugetul statului,' sumele plă
tite totalizînd aproape 5,2 miliarde 
lei.

îmbunătățirea sistemului de pen
sii se înscrie ca o mare operă so
cială inițiată de partid și de guvern, 
îzvorîtă tocmai din umanismul și 
democratismul orînduirii noastre. 
Este meritul partidului nostru de 
a fi elaborat măsuri de o asemenea 
importanță socială și economică, 
într-o largă perspectivă și în de
plină concordanță, cu cerințele și 
posibilitățile economiei noastre na
ționale.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Ansamblul de măsuri' preconizate 
cuprinde, pe de o parte, majorarea 
pensiilor de toate categoriile, în 
medie cu 27 la sută, iar, pe de altă 
parte, aplicarea unui nou sistem 
de pensionare, după criterii care 
să corespundă principiilor generale 
ce stau la baza retribuirii muncii

(Continuare îh pag. a 2-a)

Moment solemn. Inimile bat cu 
putere. Emoții. Reprezentativele de 
volei (fete și băieți), de la Liceul 
din Vulcan, sînt declarate , cam
pioane ale orașului. Urma ca am
bele echipe să se prezinte la faza 
regională a campionatului: Fetele 
sînt anunțate, de către oameni de 
la U.C.F.S. Petroșani, să se pre
zinte peste 5 zile la Simeria. S-au 
prezentat. Dar surpriză ; ar fi tre
buit - să se prezinte... băieții. Ce 
rău le-a părut atunci fetelor că 
nu sînt băieți. Din cauza nepre- 
zentării, echipa de băieți a avut, 
așadar, amărăciunea să se claseze 
pe ultimul loc. Blestemată în
curcătură. Mai ceva ca în filmul 
„încurcătură blestemată". Ce loc 
o fi meritînd în clasament, „dezin
formatorul" de la U.C.F.S. Pe
troșani ? .

închis pentru... 
întuneric

Magazinul ■ industrial nr. • 72 din 
Uricani. Pe străzi s-a, așternut. în
tunericul serii. In. magazin se .vînd 
și aparate alimentate cu energie e- 
lectrică; se fac probele de rigoa
re. Deodată, întunericul se așterne 
și în magazin. După cîteva minute, 
unitatea se închide pînă la veni
rea zilei. Responsabilul unității, 
tov. Czucker Wilhelm, ne scrie că 
a reclamat la Petroșani,. Lupeni și 
Uricani faptul că de un timp au 
loc dese întreruperi de .curent. Pî
nă acum nu s-a luaț ni,ci o mă
sură. Tovarăși de la I.R.E.H. faceți 
lumină în acest caz!

Tov. Mucuță Tudor, din Vulcan 
he scrie despre un fapt care, deo
camdată, nu ni-I prea putem expli
ca. 14 brigăzi, aproximativ. 180 de 
oameni — care muncesc la or izon
turile 590 și 555 de la mina Vul
can — nu dispun de apă potabilă. 
Țeava care trebuia montată spre și 
la acest orizont a constituit subiect 
de discuție în mai multe ședințe 
sindicale și de producție. Dar, în 
zadar pînă acum.

Să sperăm că într-un viitor a- 
propiat, spre cele două orizonturi 
se vor îndrepta țevile aducătoare 
de apă.

Citiți în pag. a 4-a
• Avioane americane au 

bombardat și mitraliat ' zone 
populate din R. D. Vietnam .
• Prezențe românești'
• Crește nemulțumirea față 

de politica administrației 
Johnson

4| Tentativă de lovitură de 
stat în Sudan

Munca strungarului Crișan Ion de 
la atelierul electromecanic al E M. 
Lupeni = precizie



EXPUNERE LA PROIECTUL DE LE6E PRIVIND PENSIILE 
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT SI PENSIA SUPLIMENTARĂ 
prezentată de tovarășul Petre Dlajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

(Utmare din pag. 1) 

în țara noastră. O trăsătură esen
țială a măsurilor cu privire ia ma
jorarea pensiilor este ridicarea în 
primul rînd, a nivelului pensi
ilor minime și creșterea mai 
accentuată a pensiilor mici. Ridi
carea nivelului pensiilor, în pro
porții însemnate, va avea consecin
țe economice și sociale favorabile 
nu numai în viața pensionarilor, ci 
și în viața familiilor din care ei 
fac parte, influânțînd pozitiv veni
turile unei mari părți din populația 
țării.

Principiile fundamentale ale pro
iectului de lege si obiectivele de 
ordin social-economic pe care le 
urmărește îi conferă un conținut 
care depășește cadrul unor simple 
îmbunătățiri în acest domeniu. 
Prevederile sale, îmbinînd intere
sele personale ale salariaților cu 
interesele generale ale societății, 
fac din sistemul de pensionare nu 
nțimai un mijloc de asigurare ma
terială la vremea bătrîneții sau in 
caz de invaliditate, ci și un impor
tant instrument de cointeresare ma
terială a oamenilor muncii în spo
rirea contribuției lor la dezvolta
rea economiei naționale, la pro
gresul vieții social-culturale.

Din noua lege a pensiilor se 
distinge cu claritate, ca un princi
piu fundamental, îmbunătățirea 
simțitoare a raportului intre pensie 
și salariul tarifar, in sensui apro
pierii într-o mai mare măsură a 
nivelului pensiei de nivelul sala
riului. O asemenea corelație se 
realizează, în primul rînd, prin spo
rirea cu 10 pînă la 15 la sută a 
scării procentuale de calcul a pen
siei pentru limită de vîrstă. îm
preună cu sporul de 1 la sută pen
tru fiecare an de vechime supli
mentara, scara procentuală va per
mite în viitor o diferențiere mai 
bună decît pînă acum a cuantumu
lui pensiei, în funcție de nivelul 
pregătirii profesionale, de cantita
tea și calitatea muncii, de răspun
derea în muncă a fiecărui salariat.

Acordarea unui spor procentual 
pentru continuitatea în muncă în 
aceeași întreprindere sau instituție 
reprezintă un alt principiu deosebit 
de important al noului sistem de 
pensionare. Aceasta va contribui la 
întărirea stabilității cadrelor, la e- 
vitarea fluctuației forței de mun
că. In acest scop, în proiectul de 
lege se înscrie acordarea unui spor 
de pensie de 4, 7 și 10 la sută în 
raport cu vechimea neîntreruptă în 
aceeași unitate. Sporul de continui
tate oferind salariaților posibilita
tea unei pensii mai mari, îi coin
teresează să lucreze neîntrerupt in 
aceeași întreprindere sau instituție, 
să cunoască mai temeinic produc
ția de la locul de muncă, să lucre
ze cu productivitate sporită, să 
lupte pentru a mări eficiența pro
ducției. Permanentizarea cadrelor 
are efecte favorabile asupră întări
rii disciplinei în producție, asupra 
suflării colectivului.

Subliniind importanța desființării 
plafonării pensiei, în continuare 
vorbitorul a spus : In aceste condi
ții, procentele de calculare a pen
siei stabilite în funcție de nivelul 
salariului tarifar și procentul supli
mentar pentru vechime în muncă 
vor acționa în întregime la stabili
rea cuantumului pensiei. De a- 
ceastă măsură vor beneficia mun
citorii de înaltă calificare, cu ve
chime îndelungată în muncă, maiș
trii, tehnicienii, inginerii, econo
miștii, cadrele cu funcții de con
ducere în economie, cadrele didac
tice din învățămîntul superior, cer
cetătorii științifici, precum și alțl 
șâlariați.

Adoptarea principiului de Înca
drare în grupe de muncă după cri
teriul influenței pe care condițiile 
de la locul de muncă le au asupra 
organismului — și nu după crite
riul meseriei sau funcției cum pre
văd reglementările în vigeare — 

va permite o clasificare mai cores
punzătoare a ' salariaților în grupe 
de muncă, constituind fără îndoială 
o perfecționare a actualei legisla
ții. Aceasta este o cerință determi
nată, între altele, de construirea 
de noi uzine - și fabrici, înzestrate 
cu tehnică modernă, de dezvoltarea 
și modernizarea întreprinderilor e- 
xistente, care fac ca aceeași mese
rie sau funcție să se exercite în 
condiții diferite față de situația din 
celelalte întreprinderi. Pînă la e- 
laborarea reglementării privind sta
bilirea pe baze științifice a locuri
lor de muncă cu condiții grele și 
foarte grele, lucrare de mare am
ploare, care necesită o analiză te
meinică din partea ministerelor și 
a altor organe centrale de stat și 
obștești, a comitetelor excutive ale 
sfaturilor populare, proiectul pre
vede menținerea încadrării actuale 
în grupele I, II și III, salariații din 
grupa IV trecînd în grupa III.

Este demn de remarcat faptul că 
proiectul de lege asigură, prin pre
vederile sale, o echitate mai mare 
în acordarea drepturilor privind re
ducerea vîrstei de pensionare, pre
cum și acordarea sporului de ve
chime pentru timpul lucrat în con
diții grele și foarte grele. Aceste 
drepturi urmează să se acorde pro
porțional cu numărul de ani efec
tiv lucrați în grupele I și II și nu 
ca pînă în prezent, cînd, de exem
plu, pentru salariații din grupa I 
drepturile respective se acordau 
nediferențiat între 10—20 ani ve
chime, iar pentru mai puțin de 10 
ani vechime nu existau prevederi 
în acest sens.

Superioritatea noii reglementări 
rezultă și din îmbunătățirile aduse 
modalităților de stabilire a pensiei 
pentru cei care, dintr-un motiv sau 
altul, și-au pierdut parțial sau com
plet, temporar sau definitiv, capa
citatea de muncă. Nivelul pensiei 
de invaliditate va fi stabilit în vi
itor în mod similar cu cel al pen
siei pentru limita de vîrstă, adică 
în raport procentual față de sala
riul tarifar întreg ; mărimea pensiei 
de invaliditate de gradul II și 111 
se stabilește în proporții corespun
zătoare din cuantumul pensiei de 
gradul 1, indiferent de cauza care 
a provocat invaliditat a sau de gru
pele dr muncă în care a lucrat sa
lariatul, deoarece criteriile care de
termină deosebirile dintre gradele 
de invaliditate sînt aceleași.

Este cunoscut faptul că salariații 
care au vîrstă prevăzută pentru 
pensionare și nu îndeplinesc, din 
diferite cauze, condițiile de vechi
me pentru obținerea unei pensii, 
deoarece nu au nici măcar jumă
tate din vechimea minimă necesară 
cerută de lege, și sînt lipsiți de 
mijloace de existență, beneficiază 
de ajutor social care se plătește 
din fondurile de asigurări sociale. 
Potrivit noii reglementări, ajutorul 
social se majorează și devine mult 
mai cuprinzător, proiectul de lege 
precizînd că acordarea lui este con
diționată numai de lipsa mijloace
lor proprii de existență și poate fi 
transmis urmașilor dacă aceștia nu 
au asigurate condiții de trai.

Concomitent cu introducerea nou
lui sistem de acordare a pensiilor 
din fondurile statului — a arăta i 
vorbitorul — proiectul de lege cu
prinde, ca o prevedere nouă și im
portantă, instituirea pensiei supli
mentare din fondurile realizate prin 
contribuția salariaților, pe baza 
principiului mutualității. Aceasta a 
devenit posibilă, pe de o parte, ca 
urmare a noilor relații de colabo
rare și ajutor reciproc statornicite 
între oamenii muncii din țara noas
tră, iar pe de altă parte, ca rezul
tat al ridicării bunăstării celor ce 
muncesc și îndeosebi a veniturilor 
lor. Instituirea pensiei suplimenta
re este o măsură deosebit de avan
tajoasă, oferind tuturor salariaților, 
tineri și vîrstnici, perspectiva ca 
la încetarea activității să primeas
că, pe lingă pensia de asigurări 

sociale plătită din fondurile statu
lui, și pensia plătită din fondurile 
realizate din contribuția salariați
lor. Este de remarcat că pensia 
suplimentară împreună cu pensia 
de asigurări sociale pot denăși sa
lariul tarifar avut la data pensio
nării.

In conformitate cu legislația în 
vigoare, pensionarii și beneficiarii 
de ajutor social internați în unități 
sanitare au dreptul la tratament și 
asistență medicală gratuite. Separat 
de aceasta, prin prevederile noii 
legi se acordă în mod gratuit me
dicamente și materiale sanitare pen
tru tratament ambulatoriu pensio
narilor și beneficiarilor de ajutor 
social, ale căror pensii sau ajutoare 
sînt egale sau mai mici decît cuan
tumul minim al pensiei de invali
ditate de gradul I pentru accident 
de muncă sau boală profesională.

In mod corespunzător cu noile 
principii de stabilire a pensiilor de 
asigurări sociale, se reglementează 
și pensiile cadrelor militare. Măsu
rile elaborate în acest scop sînt în 
prezent supuse dezbaterii cadrelor 
djn unitățile militare, urmînd să fie 
îmbunătățite și apoi definitivate.

Potrivit criteriilor noii legi a pen
siilor, se vor reglementa pensiile 
lucrătorilor din cooperația mește
șugărească, ale avocaților și ale 
slujitorilor cultelor, asigurîndu-se 
în felul acesta unitatea sistemului 
de pensii.

Vorbitorul a amintit că, începînd 
de la 1 ianuarie 1967, se trece Ia 
aplicarea sistemului de pensii pen
tru țărănimea cooperatistă. O atare 
măsură, de mare însemnătate în 
viața țărănimii cooperatiste, răs
punde dorinței multor generații de 
țărani de a-și asigura prin munca 
lor o bătrînețe lipsită de griji. De 
aceste prevederi beneficiază înce
pînd cu anul ce vine, peste 1 100 000 
de cooperatori.

Aceasta înseamnă, în mod prac
tic, generalizarea acordării pensi
ilor pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră.

Referindu-se la practica stator
nicită de partidul și statul nostru 
de a se sfătui cu masele largi ale 
poporului în toate problemele 
fundamentale, vorbitorul a sub
liniat că în numeroasele adunări 
din întreprinderi, instituții și 
cartiere, la care au participat sule 
de mii de salariați și pensionari, 
ca și în miile de scrisori adresate 
direct conducerii partidului, or
ganelor centrale de stat și obștești, 
în presă, la radio și televiziune, 
oamenii muncii, vîrstnici și tineri, 
bărbați și femei de diferite pro
fesii, și-au exprimat deplina apro
bare față de prevederile proiec
tului noii legi a pensiilor.

Din dezbateri au rezultat peste 
30 000 de propuneri de îmbunătă
țire a proiectului de lege. Exami
narea și studierea cu deosebită 
atenție a acestor propuneri ne-au 
arătat că, în marea lor majori
tate ele corespund principiilor de 
bază ale noii legiferări, ceea ce 
demonstrează încă o dată juste
țea acestor principii.

Conținutul multor propuneri es
te identic și se axează pe cîteva 
probleme importante; ele fiind so
cotite pe deplin întemeiate, au 
fost incluse în proiectul de lege 
supus aprobării Marii Adunări 
Naționale. In cele ce urmează mă 
voi referi la cîteva din aceste 
propuneri.

După cum știți, proiectul noii 
legi a pensiilor, luînd în conside
rare creșterea duratei medii a 
vieții în țara noastră — determi
nată de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și ridicarea nivelului de 
trai — precum și cerințele cres- 
cînde ale economiei naționale de 
cadre calificate, stabilește vîrstă 
de pensionare a bărbaților la 62 
de ani și a femeilor la 57 de ani 
pentru cei care au lucrat în con
diții obișnuite de muncă. Menți- 
nînd limitele de pensionare pre

văzute și venind în întîmpinarea 
unor propuneri, proiectul pe care 
vi-1 prezentăm include și posibili
tatea ca, la cererea salariaților, 
acordarea pensiei integrale pentru 
limită de vîrstă să, se poată face 
la etatea de 60 de ani la bărbați și 
55 de ani la femei. La cerere, se 
pot pensiona mai devreme, în 
condițiile prevăzute de lege, și sa
lariații care au lucrat în locuri 
de muncă încadrate în grupele I 
și II. Această completare are ca 
temei faptul că, pe măsura înain
tării în vîrstă, apare o diferențiere 
mai accentuată a capacității de 
muncă de la un em la altul.

De relevat sînt și îmbunătățirile 
aduse prevederilor cu privire la 
vîrstă de pensionare a femeilor 
salariate care au născut și crescut 
mai mulți copii; aceste îmbună
tățiri sînt în spiritul ansamblului 
de măsuri luate de partid și gu
vern pentru consolidarea fami
liei, stimularea natalității și îm
bunătățirea ocrotirii mamei și a 
copilului. In proiectul de lege se 
prevede că femeile salariate care 
au născut și crescut 3 copii pînă 
la vîrstă de 10 ani beneficiază de 
reducerea cu un an a vîrstei de 
pensionare, cele cu 4 copii — de 
doi ani, iar cele cu 5 sau mai mulți 
copii se vor bucura de reducerea 
cu 3 ani a vîrstei de pensionare. 
De asemenea, s-a adăugat preve
derea potrivit căreia timpul cît 
femeile angajate au fost încadrate 
cu jumătate de normă, pentru a 
crește copii pînă la vîrstă de 7 
ani, va fi socotit la stabilirea ve
chimii în muncă drept normă în
treagă.

In cadrul dezbaterilor a trezit 
un viu interes prevederea din 
proiect privind acordarea sporu
lui de 4, 7 și 10 la sută din pensia 
pentru continuitatea îndelungată 
jn aceeași întreprindere sau insti
tuție. Intrucît, în forma inițială, 
proiectul preciza că de acest spor 
beneficiază numai pensionarii pen
tru limită de vîrstă, s-au făcut 
propuneri ca el să fie acordat și 
angajaților care se pensionează 
pentru invaliditate, deoarece mulți 
din aceștia au o vechime mare în 
același loc de muncă. Considerîn- 
du-se întemeiate propunerile fă
cute în acest sens, în proiectul pe 
care vi-1 prezint s-a inclus pre
vederea ca sporul de continuitate 
în muncă să se aplice tuturor sa
lariaților care, pînă la data pen
sionării. au lucrat neîntrerupt în 
aceeași unitate.

O largă aprobare au găsit îl', 
rândurile oamenilor muncii prin
cipiile sistemului de calcul al 
pensiei. Mai mulți salariați, îndeo
sebi mineri și siderurgiști, au ară
tat însă, în mod justificat, că o 
perioadă de 5 ani din ultimii 10 — 
în raport de care se stabilește sa
lariul tarifar actualizat pentru 
calculul pensiei — nu reflectă tot
deauna, în mod real activitatea an
gajatului. Aceasta se referă mai 
ales la situația celor care lucrea
ză în locuri cu condiții deose
bite de muncă și trec, în ultimii 
ani de activitate, în locuri cu con
diții obișnuite de lucru. De aceea, 
proiectul de lege prevede mărirea 
la 15 ani a perioadei din care sa
lariații pot alege 5 ani ca bază de 
calcul a pensiei pentru cei care 
lucrează în locuri de muncă eu 
condiții grele și foarte grele.

Pornind de la aceeași grijă față 
de om, care a inspirat toate pre
vederile proiectului de lege, se 
majorează cuantumul pensiei de 
invaliditate de gradul IUI de la 
55 la sută, cît era stabilit în pro
iectul inițial, Ia 60 la sută cît se 
propune acum, baza de caicul ră- 
mînînd mai departe pensia de 
invaliditate de gradul I corespun
zătoare cauzei care a provocat 
invaliditatea și grupei de muncă 
în care a lucrat salariatul. Aceas

tă majorare satisface numeroase 
propuneri ale oamenilor muncii 
făcute cu ocazia dezbaterii pro
iectului de lege.

De asemenea, față de proiectul 
inițial în care nu se făcea deose
bire între bărbați și femei, în 
ceea ce privește condițiile de 
vechime în muncă în raport cu 
vîrstă la acordarea pensiei de 
invaliditate din accident în afară 
de muncă sau boală obișnuită, la 
propunerile unui mare număr de 
salariați, în proiect au fost incluse 
pentru femei condiții de vechime 
mai mică în muncă comparativ 
cu cele cerute bărbaților, ceea ce 
corespunde principiilor generale 
ale legii.

Numeroși salariați au propus ca, 
în situația cînd pensionarii con
tinuă să lucreze, la încetarea ac
tivității să li se recalculeze pen
sia nu numai prin luarea în con
siderare a vechimii dobîndite du
pă pensi’onare, cum prevedea pro
iectul inițial, ci și prin luarea în 
considerare a nivelului salariului 
realizat în această perioadă, dacă 
este mai avantajos. Socotîndu-se. 
în principiu. întemeiată propune
rea respectivă, cu condiția ca pe
rioada în care s-a lucrat după pen 
sionare să fie suficient de mare 
spre a putea caracteriza aportul 
adus de pensionar după reluarea 
activității salariate, s-a inclus 
prevederea potrivit căreia pensia 
va putea fi recalculată pe baza 
salariului mediu tarifar realizat în 
această perioadă dacă pensionarul 
a lucrat cel puțin 3 ani, în unele 
cazuri cel puțin 5 ani.

Instituirea pensiei suplimentare 
a fost primită cu adîncă satisfac
ție de oamenii muncii, care văd în 
această măsură un mijloc nou de 
sporire a veniturilor lor la vre
mea pensionării. Mai mulți parti
cipant la dezbateri au relevat însă 
faptul că ar fi inechitabil ca cei 
care au contribuit 20-30 ani și mai 
mult la fondul acestei pensii să 
primească un procent de pensie 
egal cu cei care au contribuit nu
mai 10 ani, respectiv 14 la sută din 
salariul tarifar. Deși partea cea 
mai însemnată a pensiei supliment 
tare își are izvorul în aplicare^ 
generalizată a principiului mutua
lității. fapt care rezultă din rapor
tul dintre pensie și contribuție, 
totuși, considerând propunerile fă
cute ca întemeiate, în proiect s-a 
introdus încă o treaptă la calculul 
pensiei suplimentare, stabilindu-se 
că cei care au contribuit peste 20 
de ani la fondul pensiei vor be
neficia de o pensie suplimentară 
de 16 la sută din salariul tarifar.

Proiectului de lege inițial i-au 
fost aduse și alte modificări, asu
pra cărora am considerat că nu 
este cazul să insistăm. Se cuvine, 
totodată, să precizăm că o parte 
din propunerile făcute cu prilejul 
dezbaterilor nu au fost incluse, 
pentru că ele nu se refereau nici 
la principiile și nici la prevede
rile concrete ale proiectului de 
lege; de aceea, aceste propuneri 
își vor găsi reflectarea în regu
lamentul de aplicare a noii legi 
a pensiilor.

Sîntem convirfȘi — a spus în în
cheiere vorbitorul — că măsurile 
luate pentru majorarea pensiilor 
la toate categoriile de pensionari, 
precum și aplicarea de la 1 ianua
rie 1967 a noii legi a pensiilor, su
pusă spre aprobare Marii Adunări 
Naționale, vor constitui pentru 
toți oamenii muncii un puternic 
stimulent în îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale, în sporirea eficienței 
muncii în toate domeniile de ac
tivitate, in scopul ridicării conti
nue a bunăstării întregului popor, (
întăririi puterii economice a pa
triei noastre, Republica Socialistă 
România.
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționalei
(Urmate din pag. 1-a) ‘

După închiderea discuției ge
nerale, proiectul de lege a fost 
discutat pe articole.

Proiectul de lege a fost apoi 
supus in întregime votului se
cret al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate legea prj-, 
vind pensiile do asigurări so
ciale de stat și pensia supli 
mentară.

Rezultatul votului a fost pru 
mit cu aplauze de către depu- 
tați și invitați.

In ședința de după-amiază, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, a prezentat ex
punerea la proiectul de lege 
cu privire la alegerea deputați
lor în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare, 
după care deputatul Emil Bo
bu, președintele Comisiei ad
ministrative, a expus raportul 
acestei comisii și al celei ju- ' 
ridice referitor la proiectul 
de lege.

La discuția generală au luai 
cuvîntul deputății: Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului 
de Stat, Elena Grigoriu, pre
ședinta Comitetului regional 
București al Femeilor, Ion Stă-

continuare, pro- 
a fost supus 

votului secret

nescu, prim-secretar al Comite
tului regional Oltenia al 
P.C.R., Vasile Daju, membru 
al Consiliului de Stat, pre
ședintele Sfatului popular re
gional Banat, Tudor Drăganu, 
profesor universitar la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj.

După închiderea discuției 
generale, proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, cu 
care prilej au fost adoptate 
amendamente propuse de comi
siile administrativă și juridică și 
de deputați. In 
iectul de lege 
în întregime 
al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
votat legea cu privire la ale
gerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și în sfa
turile populare, rezultatul vo
tului fiind primit cu aplauze.

In cadrul lucrărilor sesiunii, 
deputății Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, și 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, au dat răs
puns la întrebările puse de 
deputați în sesiune în legătură 
cu unele aspecte ale activității 
ministerelor respective.

Luerările sesiunii continuă.
(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
30 decembrie

PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 
de dimineață; 
zical
JURNAL, 
rutier; 
AGRARĂ,- 
de dimineață;
zical de dimineață; 
JURNAL, 
rutier; 
tece ?; 
nieri;

Sport. Buletin
6,15

6,25

5,06 Program muzical
5,40 Program mu- 

de dimineață; 6,00 RADIO- 
meteo ■

ACTUALITATEA 
Program muzical

6,45 Program mu- 
7,00 RADIO-

Sport. Buletin meteo- 
7,30 Vă plac aceste cîn- 

7,45 Emisiune pentru pio- 
8,00 SUMARUL PRESEI;

TELEVIZIUNE
29 decembrie

18,00

. 8.50
ih.,58
19,00
19,27
19,30

19,40
20,10

20,25

Pentru copii și tineretul 
școlar : „Omul de zăpa
dă" și „Simfonie în alb”. 
Studioul pionierilor.
Publicitate. ,
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
„Mult e dulce și frumoa
să"... — emisiune de lim
bă română contempora
nă (II).
Miniaturi folclorice.
Interpreți de muzica u- 
șoară. Un nume nou : 
Eiviu Stoichescu.
Seară de Teatru: „Vifo
rul" de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea, In pau
ză : Documentarul : „Ori
zont științific nr. 7". 
„Pilula" — film de de
sene animate. In înche
iere — Telejurnalul de 
noapte.

I
FEL (OTA CU PP/L EJUL 

ANULUI NOU BENEFICIARI! 

DIN REGIUNEA nQASTRA

CoibiMtocak ©o(g
CoruiiLC.eraxx

8.10 Viers și joc; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 ha microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 Viață nouă, cîntec nou; ’ 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,30,| 
Vreau să știu; 11,20 „BALADĂ I 
PENTRU REPUBLICA SOCIALIS- I 
TĂ ROMANIA" de Florența Albu; a 
11,40 Mari ansambluri folclorice; I 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 I 
Cîntăreți români pe scenele lumii;
13.10 Pagini alese din muzica 
ușoară românească; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 14,00 BULETIN DE I 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 J 
Soliști, orchestre, melodii; 14,40 
Cîntecul sâptămînii : „Cîntare Ro
mâniei Socialiste" de loan Chires- 
cu; 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare,- 15,30 Galeidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Cîntecele 
Bucureștiului; 16,40 Imnuri de 
slavă patriei socialiste; 16,50 
dioul tînărului interpret; 
ÎN SLUJBA PATRIEI; 17,40 
zică și dansul; 18,00 
TERNAȚIONAL 1966; 
tați muzicale; 18,40 
POZION : „ROMANIA 
AN AL CINCINALULUI;
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,30 Concert de melodii ro
mânești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA: 21,05 ATENȚIUNE,
PĂRINȚI !; 21,20 Vă invităm la
dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Mu
zică ușoară; 23,00 Dansați în rit
mul preferat; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.
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0. C. L. Alimentara Petroșani
Anunță publicul consumator

Pentru asigurarea unei bune 
preajma Anului nou, magazinele 
prelungit, în zilele de 29, 30 și 
urmează :

— magazinele alimentare 
cu un singur schimb : 8—13

— magazinele alimentare 
pe două schimburi:

— măcelăriile :
— magazinele de pline, 

un schimb :
— magazinele de piine, 

două schimburi :
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ora 7—11.
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Avioane americane
au bombardai și mitraliat 
zone populate din R.D. Vietnam

pătruns

HANOI 28 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 26 decem
brie avioane americane au 
de repetate ori în spațiul aerian
al Republicii Democrate Vietnam, 
bombardînd și mitraliind zone 
populate și obiective industriale. 
In aceeași zi, avioane americane 
de recunoaștere au zburat deasu
pra împrejurimilor orașului Hanoi. 
Un avion american a fost doborât.

Totodată, anunță V.N.A., avioane 
de tipul „B-52“ au bombardat lo
calități situate în partea 
a zonei demilitarizate.

Misiunea de legătură a 
lui Comandament al 
Populare Vietnameze a
Comisiei internaționale pentru su
praveghere și control în Vietnam 
un mesaj de protest împotriva a- 
cestor noi acte agresive.

nordică

Inaltu-
Armatei 
adresat

In sprijinul poporului vietnamez
PARIS 28. Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, tran
smite : Diferite organizații pentru 
pace, sindicale și politice din Fran
ța au adunat fonduri din care s-au 
cumpărat ' opt ambulanțe sanitare 
care au fost trimise Crucii Roșii 
din Vietnamul de nord. Alte sume 
de bani sînt adunate în prezent de 
mișcarea intitulată „Un miliard

pentru Vietnam". Printre anima
torii acestei mișcări se află scri
itorul Jean Paul Sartre și savantul 
Alfred Kastler, laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică, pe anul 1966.

Greva docherilor 
saigonezi continuă

SAIGON 28 (Agerpres). — 
„Am cerut tuturor sindicate
lor din Vietnamul de sud să se 
pregătească pentru a sprijini, 
printr-o grevă generală, dacă 
va fi nevoie, acțiunea doche
rilor saigonezi care au decla
rat o grevă de protest împo
triva autorităților portuare mi
litare americane", a declarat 
To Thanh Tuyen, președintele 
Uniunii 
la 
în 
de 
de

sindicatelor de
— (Gia Dinh), 

conferințe 
momentul 
el, greva 

docherilor

unei 
In 

precizat 
cadrul

Saigon 
cadrul 

presă, 
față, a

a depășit 
intrucit această acțiune intere
sează pe toți muncitorii sud- 
vietnamezi.

S-ar părea, a spus el, că au
toritățile militare portuare a- 
mericane ar avea intenția să-i 
înlocuiască pe toți docherii 
saigonezi cu soldați americani 
filipinezi sau sud-coreeni".

După cum menționează agen
țiile de presă, negocierile din
tre reprezentanții greviștilor și 
autoritățile portuar-- americane 
ZJ-au ajuns îi.-âî la nici un re
zultat astfel că greva docheri
lor, declarată în semn de so
lidaritate cu tovarășii lor coo- 
cediați, continuă.

Opinia publică din Sudan 
cere legalizarea Partidului Comunist

PREZENȚE

InKHARTUM 28 (Agerpres). — 
Sudan continuă acțiunile popu
lației in favoarea aplicării verdic
tului pronunțat de înalta Curte 
de Justiție în legătură cu legaliza
rea Partidului Comunist. Marți 
după-amiazâ, menționează agenția 
M.E.N., corpul profesoral al Uni
versității din Khartum a dat pu
blicității o declarație în care se 
cere „respectarea jurisdicției". De
clarația, semnată de 130 de per-

refu- 
de a 
mem- 
consi- 

.,o

soane, condamnă, totodată, 
zul Adunării Constituante 
primi la recentele sesiuni pe 
brii Partidului Comunist,
derînd că acest fapt reprezintă 
violare flagrantă a constituției".

In același timp, Federația sindi
catelor oamenilor muncii a dat 
publicității o declarație similară, 
in care cere respectarea drepturi
lor parlamentare a membrilor 
Partidului Comunist.

Crește nemulțumirea
f ață de politica administrației Johnson

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Scena politică americană a fost 
marcată în ultimele două Iuții de 
creșterea nemulțumirilor față de 
politica Administrației, atît în pro
blemele interne, cit mai ales în do-

0 nouă fotografie a suprafeței Lunii 
transmisă de „Luna-13“

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Sta
ția automată sovietică „Luna-13“ 
a transmis o nouă fotografie re- 
prezentînd detalii de panoramă 
ale suprafeței lunare. Analizînd 
această fotografie, prof. Alexandr 
Lebedinski ă menționat că în 
timpul transmiterii pe Pămîrit a 
imaginilor de pe suprafața Lunii, 
camera de televiziune instalată la 
bordul stației a efectuat o rotație 
completă în jurul axei sale. Con
form construcției stației, înclina
rea axului este destul de apropiată 
de verticala Lunii, formînd un 
unghi de 16 grade. înclinarea axu
lui a permis apropierea „ochiului" 
de televiziune de solul lunar, iar 
imaginile șînt luate de la o dis
tanță mai mică de un metru. Pe 
această fotografie se pot observa 
detalii milimetrice ale solului 
lunar.

Înălțimea 
30 de grade,
graf iată reprezintă 
azimut 
grade, 
camerei 
zontului
partea centrală a fotografiei.

panoramei este de 
iar suprafața foto- 

o întindere pe 
de aproximativ 220

Datorită înclinării 
de televiziune, linia 
lunar este curbată.

de 
axului 

ori-
In
în

Crearea unei comisii
ACCRA 28 (Agerpres). — In 

pitala ghaneză s-a anunțat că 
neralul Ankrah a desemnat o

ca-
ge- 
co-

Un „duș rece“ pentru promotorii
războiului din Vietnam

direcția în care axul camerei a 
fost înclinat, suprafața lunară aco
peră în întregime cîmpul de ve
dere, iar orizontul lunar nu se mai 
jbservă. Datorită rotației camerei, 
□ parte din fotografie redă cerul 
întunecat al Lunii. In primul plan 
al panoramei se disting o serie 
de detalii ale stației „Luna-13“, în 
special densimetrul mecanic si 
mecanismul care l-a îndepărtat la 
o anumită distanță de stație. Con
turul stației. poate fi refăcut după 
umbra sa pe suprafața Lunii.

In timpul transmiterii acestei 
fotografii. Soarele se afla la o 
înălțime de 19 grade deasupra ori
zontului lunar, iar umbra obiec
telor depășea de trei ori înălțimea 
lor reală. Datorită condițiilor bune 
de luminozitate, a fost facilitată 
studierea structurii suprafeței lu
nare.
tura 
Lunii, 
tere,
mai mari de un decimetru.

Compararea microreliefuluî 
fotografiile luate de stațiile lunare 
sovietice „I.una-9" și „Luna-13“. 
a menționat Alexandr Lebedinski, 
are o mare importantă științifică.

meniul politicii externe. Războiul 
din Vietnam, precum și o serie 
de dificultăți ale Administrației 
în domeniul economic, au făcut pe 
mulți observatori politici să-și ex
prime părerea că Johnson nu va 
mai candida la postul de pre
ședinte în viitoarele alegeri, iar 
dacă va candida va fi înfrînt. Su
biectul a fost preluat de presă ale 
cărei comentarii pe această temă 
s-au înmulțit în ultimele săptă- 
mîni. Importantul cotidian „The 
New York Times" arăta de pildă 
că aproape jumătate din grupul 
principalilor lideri democrați, con
sideră că ar fî mai bine ca Par
tidul democrat să se prezinte la 
viitoarele alegeri din 1968 cu un 
alt candidat, sau că este de dorit 
..pentru moment" să nu se sprijine 
candidatura lui Johnson.

Tentativă, 
de lovitură de sfat 
în Sudan

Fotografia 
grundului 
precum si 
de forme

redă microstruc- 
de pe suprafața 
cîteva mici cra- 

neregulate, puțin

electorale în Ghana

din

CAIRO 28 (Agerpres). — Marți 
seara a avut loc la Khartum o ten
tativă de lovitură de stat, mențio
nează agenția France Presse citind 
declarația făcută la Cairo de Ibra
him el Mufti, prim-ministru adjunct 
și ministru de externe al Sudanului.

Tentativa, i 
pusă la cale 
de ofițeri. Ea 
nici un fel de vărsare de singe.

a precizat el, a fost 
■ de anumite grupuri 
i a fost înăbușită <ără

WASHINGTON 28 
(Agerpres). — Reporta
jele din R. D. Vietnam 
publicate de Harrison 
Salisbury în coloanele 
ziarului „New York 
Times" au avut efectul 
unui „duș rece" pentru 
promotorii războiului 
din Vietnam. Cunoscu 
tul comentator ameri
can nu a făcut decîl 
să relateze „de la fața 
locului" consecințele 
bombardamentelor avia 
ției americane asupra 
așa-ziselor „obiective 
strategice" de pe teri
toriul nord-vietnamez.

In urma apariției a- 
cestor reportaje, mi
nistru] apărării, Robert 
McNamara, a fost ne
voit să declare că rai
durile americane împo
triva R. D. Vietnam 
„provoacă în mod ine
vitabil pierderi în Zo
nele civile". George

unul din pro- 
bombardamen-

Bundy, 
motorii 
telor aviației americane 
asupra teritoriului R.D. 
Vietnam, a recunoscut, 
de asemenea, relevă a- 
genția France Presse. 
„eroarea acestei deci
zii" și a preconizat „o 
alegere mai judicioasa" 
a obiectivelor recoman 
date de șefii statului 
major și conducătorii 
militari americani aflați 
la Saigon.

Relatările lui Salis
bury au venit într-un 
moment cînd, potrivit 
consilierilor președinte
lui Johnson, Casa Albi- 
a hotărît să se conti
nue luptele și să se in
tensifice bombardamen
tele asupra Vietnamului 
de nord, fără a se lua 
în considerație părerile 
celor care critică admi 
nistrația. La Washing

ton, relevă agenția 
France Presse, perspec
tivele vietnameze pen
tru anul 1967 sint lua
te în considerare cu 
un adine pesimism. Mai 
mult, constată agenția 
France Presse, „repor
tajele acestui martoi o- 
cular american nu nu
mai că nu au atenuat 
amploarea crizei de 
încredere în Adminis
trație, ci au dus la a- 
gravarea unei boli deja 
cronice".

In urma 
clarații, la 
se exprimă 
politica 
Vietnam, și 
bombardamentele 
pra teritoriului 
Vietnam vor face, ne
îndoielnic, obiectul dez 
baterilor din săptămina 
viitoare ale celui de-al 
90-lea Congres ameri
can.

acestor de- 
Washington 
părerea că 

americană in 
mai ales 

asu- 
R. D.

misie electorală, avînd misiunea 
de a elabora legile necesare pen
tru alegerea unui nou organ legis
lativ în Ghana. Comisia, alcătuita 
din 16 persoane, este condusă de 
fostul judecător al Curții Supreme 
ghaneze J. Siriboe și urmărește 
printre altele, stabilirea condiți
ilor pe care trebuie să le îndepli
nească deputății ce vor fi aleși, în 
conformitate cu noua constituție 
a țării care urmează să fie pro
mulgată. Guvernul intenționează 
să elaboreze proiectul final al a- 
cestei constituții si să-l supună u- 
nui referendum național pentru 
ca, după aprobarea sa definitivă, 
să fixeze alegerile parlamentare.

ROMÂNEȘTI
BAKU 28 (Agerpres). — In 

cadrul turneului pe care îl în
treprinde prin Uniunea Sovie
tică, baritonul Octav Enigă- 
rescu, solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București, 
a apărut pe scena Teatrului 
național de operă din Baku in 
rolurile Rigoletto din opera cu 
același nume de Verdi și Fi
garo din „Bărbierul din Se
villa" de Rossini, bucurîndu-se 
de succes și de aprecieri elo
gioase.

Intr-un interviu acordat u- 
nui corespondent al agenției 
TASS, E. Beibutov, regizorul 
principal al Teatrului de ope
ră din Baku, a spus : „Arta lui 
Enigărescu împletește o boga
tă cultură muzicală cu o mare 
măiestrie dramatică. Personajul 
Rigoletto interpretat de el este 
pătruns de un adevărat uma
nism".

DAMASC 28 (Agerpres). — „Go- 
niitetul superior al petrolului", or
ganism creat la 24 decembrie sub 
conducerea premierului sirian, Yo
ussef Zeayyen, a avut marți prima 
sa ședință de lucru. In cursul aces
tei reuniuni, premierul Zeayyen a 
subliniat că „misiunea organismului 
nou creat este nu numai să mobili
zeze masele populare în bătălia pe
trolului, dar și să asigure o legă
tură permanentă cu organizațiile 
populare arabe convinse de nece
sitatea de a reda poporului bogă
țiile sale petroliere". Din surse e- 
ficiale se precizează că membrii 
„Comitetului superior al petrolu
lui" au elaborat un plan de acțiu-

Pînă acum nu s-a ajuns la o
soluționare a conflictului dintre 
guvernul Siriei și conducerea com
paniei 
aceasta 
poziție 
siriene 
blemei

ne.

Conferința de presă

„Iraq Petroleum", deoarece 
din urmă se menține P'j'j» 
de respingere a cererilor 
privind reglementarea pro- 
redevențelor.

a ministrului de externe al Portugaliei
LISABONA 2J (Agerpres). — 

Vorbind marți în cadrul unei 
conferințe de presă, ministrul de 
externe al Portugaliei, Nogueira, 
a exprimat îndoieli asupra vali
dității hotărîrilor Consiliului de 
Securitate privind instituirea unor 
sancțiuni obligatorii și selective 
asupra Rhodesiei. Deși Portugalia 
nu furnizează petrol Rhodesiei, a 
spus Nogueira, el a 
fi „exagerat" să se 
tugaliei răspunderea 
porturile de petrol 
Rhodesia, și că

pretins că ar 
atribuie Por- 
pentru trans- 
care ajung în

Lisabona nu-și

♦ AMMAN. La Amman a fost anunțată ofi
cial data alegerilor pentru noua Cameră a repre
zentanților din Iordania. Ministrul afacerilor in
terne a precizat că ele vor avea loc al 15 aprilie 
și, ca de obicei, femeile vor fi lipsite de dreptul 
de a alege sau de a fi alese.

♦ ROMA. Consiliul de Miniștri al Italiei a 
adoptat două noi proiecte de lege, unul privind 
familia ca celulă socială, iar celălalt situația din 
domeniul construcțiilor urbane. Cel dinții proiect 
aduce o serie de modificări Codului familiei, in 
sensul . reducerii sensibile a dependenței soției 
față de soț.

♦ WASHINGTON. Jacqueline Kennedy, soția 
fostului președinte asasinat, a anunțat marți edi
tura „Harper and Row" că a hotărît să-și re-
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poate asuma sarcina de a controla 
încărcăturile petrolifere destinate 
regimului rasist de la Salisbury.

Declarația lui Nogueira — prile
juită de remiterea către guvernul 
portughez a scrisorilor secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
conțînînd amănunte asupra hotă- 
rîrilor 
pare să 
terenul 
tugaliei 
incumbă
O.N.U., de a participa 
nile aplicate Rh^esiei.

Consiliului de Securitate, 
fie menită să pregătească 
pentru sustragerea Por- 

de la obligația 
calitatea de

pe care i-o 
membru al 
la sancțiu-

tragă acțiunea judiciară intentată împotriva edi
turii pentru a împiedica publicarea cărții lui 
William Manchester, „Moartea unui președinte".

MADRID. La Madrid a fost dat publicității 
un raport al organizației spaniole „Fondul de 
dezvoltare al cercetărilor sociale și al sociologiei 
aplicate", în care se arată că aproximativ 1 630 00C 
de familii spaniole au un venit lunar care du 
depășește cifra de 2 500 de pesos. Raportată la 
costul vieții, această sumă este derizorie, făcînd 
ca peste 20 la sută din populația țării să trăiască 
în condiții de mizerie.

+ STOCKHOLM. După cum a anunțat Biroul 
central de statistică, populația Suediei este iu 
prezent de 7 844 000 de locuitori.
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