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încheierea sesiunii 
narii Adunări Naționale

Vineri la amiază au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

In lojile oficiale au luat 
Ioc tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Cbivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Iile Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, vicepreședinții, 
secretarul și membrii Consi
liului de Stat.

Au participat membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv și secretari ai C.C. al 
P.CĂt., vicepreședinți ai Con- 

z sili=4ni de_Mi”: *rî, miniștri.
-,ațații ^,juaij au asis-

— știință jjuni]or dipio-
— constriipșj îjjyjtgți, z;a.
— gosțțȚ sțr§jnj_

. cuvîntul Ia punctul
,.al ordinei de zi, minis- 

al învățămintului, Ștefan 
Bălan, a prezentat din însăr
cinarea Consiliului de Mi
niștri proiectul de lege cu 
privire la înființarea, organi
zarea și funcționarea liceelor 
de specialitate.

Deputatul Ion Creangă a ex
pus apoi raportul Comisiei 
pentru cultură și învățămînt 
și al'Comisiei juridice cu pri
vire la proiectul de lege. In 
continuare au luat cuvîntul 
tovarășii: Liviu Hulubaș, Cor
nel Mihulecea, Nicolae Ungu- 
reanu, Florian Alexandru Sai- 
ca, Ludovic Fazekaș, loan 
Mărcuș, Eugenia Gabriela Si- 
mion, Gheorghe Paloș.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate, prin 
vot[,secret. Legea cu privire 
la înființarea, organizarea și 

i ■- funcționarea liceelor de spe- 
' cialitate.

Trecîndu-se la ultimul punct 
. al ordinei de zi, Grigore Gea- 

mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, a făcut o expunere a- 
supra proiectelor de legi pen
tru ratificarea decretelor 
emise de către Consiliul de 
Stat de Ia ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale.

Raportul Comisiei juridice, 
prin care se propune apro
barea acestor decrete, a fost 
prezentat de deputatul Traian 
Ionașcu.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret Le
gea pentru aprobarea decre
telor normative emise de 
Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România de la 
ultima sesiune.

In încheierea lucrărilor se
siunii a luat cuvîntul tovară
șul ȘTEFAN VOITEC, PRE

Bilanț de lună și semestru la C.C.V.J.
SSCCJI8 
la irotmila extratâ

Minerii Văii Jiului pot fi 
mîndri de succesul obținut •„ 
dHpă 6 luni de muncă, plu
sul pe C.C.V.J. se ridică la 
34 700 tone cărbune cocsifi- 
cabil si energetic. La această 
reușită și-au adus aporiul, 
Jnai ales, colectivele exploa
tărilor miniere de la Lonea 
( + 14 875 tone), Uricani 
( + 10 810 tone), Lupeni
{4- 9180 tone) și Aninoasa 
( 4*4133 tone). Toate colec- 

ȘEDINTELE MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, care a spus: 

Actuala sesiune, în centrul 
căreia au stat examinarea și 
aprobarea Legii Planului Cin
cinal, se înscrie ca un eve
niment de mare însemnătate 
în viața poporului nostru.

Vastul program al înflo
ririi României Socialiste — 
planul de 
voltare a 
ționale pe

stat de dez- 
economiei na- 
anii 1966—1970 

— a fost dezbătut temeinic și
multilateral, cu îndreptățit en
tuziasm și înalt simț de răs
pundere. Prin votul Marii 
Adunări Naționale, Planul cin
cinal, rod al gîndirii colec
tive, al voinței întregului nos
tru popor a căpătat putere 
de lege. Expresie grăitoare a 
politicii marxist-leniniste crea
toare a Partidului Comunist 
Român, el reflecta direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării 
României Socialiste, stabilite
de Congresul ' al IX-lea al 
Partidului,' în vederea conti
nuării pe o treaptă superioa
ră a prodestilui de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
mareînd o ntfuă etapă' de 
progres' și prosperitate, ‘ de 
schimbări înnoitoare in viața 
patriei noastre.

In limbajul sever dar eloc
vent al cifrelor, planul dis
cutat și adoptat de sesiune a 
conturat luminoasa imagine a 
României viitoare, acea ima
gine căreia noi toți, prin 
muncă nepregetată, avem da
toria sacră să-i dăm viață, s-o 
facem să dureze trainic în
perspectiva istoriei, pentru ca 
generațiile de mîine — așa 
cum spunea în cuvinte înari
pate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să poată afirma : 
„...înaintașii noștri au făcut 
totul pentru a asigura popo
rului o viață îmbelșugată și 
fericită, au făurit o țară li
beră, independentă și pros
peră1'.

Sesiunea a aprobat de ase
menea legea privind înființa
rea, organizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate,

H LEGEA pentru adoptarea planu
lui de stat de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1966-1970 (Pai. 2-3-a)

li LEGEA cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea li
ceelor de specialitate (Pag. 3-a)

. ti vele .menționate și-au reali- 

. zqt jnqințe de termen sarci- 

. nile de plan semestriale la 
producția extrasă.

He:atl:Hcâtor la calitate
Pe C.C.V.J., la indicatorul 

„cenușă", calitatea cărbune
lui trimis preparațiilor conti
nuă să fie nesatisfăcăloare, 
în luna de curînd încheiată 
depășirea fiind de 0,3 puncte. 
Cei care ocupă primul loc în 
clasamentul hărniciei la pro
ducție — minerii din Uricani 
— sînt ultimii în ceea ce pri

menită a satisface noile ce
rințe de cadre calificate pen
tru economia și cultura noas
tră socialistă în plin avînt.

Au fost adoptate proiectele 
de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege, e- 
mise de Consiliul de Stat de 
Ia ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale, decrete 
care reglementează probleme 
importante ale construcției e- 
conomice, social-culturale și 
de stat.

TOVARĂȘI,
Marea Adunare Națională, 

dînd glas simțămintelor de 
legitimă minie a întregului 
nostru popor, a aprobat în- 
trutotul poziția fermă a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, prezentată de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, de 
condamnare a extinderii a- 
gresiunii Statelor Unite ale 
Americii împotriva Republicii 
Democrate Vietnam prin re
centele atacuri aeriene asu
pra periferiilor orașului Ha
noi și a Haifongului, holărî- 
rea de a acorda în continuare 
sprijinul deplin, material, mo
ral și politic, luptei eroice a 
poporului vietnamez pentru a- 
părarea independenței și su
veranității sale naționale.

TOVARĂȘI DEPUTAȚI,
Reîntorși Ia locurile noastre 

de muncă, avem înalta dato
rie să explicăm alegătorilor 
semnificația hotărîrilor adop
tate de actuala sesiune, să 
mobilizăm masele și, împreu
nă cu ele, să depunem efor
turi susținute pentru a tra
duce în viață aceste hotărîri, 
menite să ridice România So
cialistă pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

Urîndu-vă tuturor sănătate 
și ^por la muncă, declar în
chise lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

Lucrările sesiunii s-au în
cheiat într-o atmosferă de 
puternică însuflețire și entu
ziasm.

(Agerpres)

vește calitatea, avînd o depă
șire de 2,8 puncte! Se pune 
în mod firesc întrebarea : se 
va mulțumi încă mult timp 
colectivul de la extremitatea 
vestică a bazinului să bată 
pasul pe loc la acest impor
tant indicator ? Și minele 
Vulcan, Lonea și Lupeni au 
depășit în luna trecută pro
centul admis de cenușă cu 1,7, 
0,4 și 0,2 puncte. Dovadă a 
preocupării perseverente pen
tru reducerea conținutului de 
șist, minerii de la Petrila, Dîl- 
ja și Aninoasa continuă să 
trimită la ziuă cărbune curat.

Aspect cotidian din incinta Uzinei de reparat utilaj minier Petroșani. Se lucrează la 
asamblarea unor construcții metalice.

O PROBLEMĂ LA ORDINEA ZILEI

PE CINE TRIMITEM 
LA ȘCOALA DE MAIȘTRI ?

întărirea continuă a asisten
tei tehnice la locurile de 
muncă, prin ridicarea rolului 
maiștrilor, a pregătirii lor teh- 
nico-profesionale are o însem
nătate deosebită pentru per
fectionarea continuă a orga
nizării producției. Or, profilul 
maiștrilor minieri este hotărît 
în bună măsură încă din faza 
incipientă a școlarizării — 
recrutarea caudidaților. Și, 
fiindcă ne aflăm în perioada 
cînd la unitățile noastre mi
niere este în curs de desfășu
rare această recrutare, am 
socotit indicat să solicităm 
conducerea Grupului școlar 
minier Petroșani să sublinieze 
cîteva din cerințele princi
pale ce trebuie avute în vede
re în selecționarea viitorilor 
maiștri minieri de către comi
siile însărcinate cu această 
misiune.

Iată convorbirea ce am pur- 
tat-o pe această temă cu to
varășul BIRO MARTIN, di
rectorul Grupului școlar mi
nier Pelroșani

— Mai întîi am dori să cu
noaștem preocupările dvs. 
pentru primirea și instruirea 
temeinică a noilor elevi tri
miși de exploatări care vor 
păși în acest an pragul școlii 
tehnice de maiștri.

— Incepînd cu noul an 
școlar, efectivul anului întîi 

al școlii de maiștri va spori 
substanțial. Față d'e 75 elevi, 
cîți au urmat școala în anul 
trecut, în anul școlar viitor 
vom avea 135 elevi, din care 
majoritatea vor proveni de 
la unitățile C.C.V.J.

In noul an școlar vom 
avea 2 clase noi; vor func
ționa, de asemenea, pe lin
gă secțiile exploatări miniere 
și electromecanică minieră, în
că două secții : construcții 
industriale si civile — aces
tea pentru T.C.M.M. — și o 
secție de construcții de mașini 
și prelucrarea metalelor, care 
va pregăti cadre medii teh
nice pentru U.R.U.M.P.

Dosarele candidaților pen
tru anul I Ie vom primi pînă 
la 1 august, iar între 3—10 
septembrie va av~a loc con
cursul de admitere.

Referitor la preocupările 
noastre pentru primirea - și 
instruirea viitorilor maiștri țin 
să amintesc următoarele.- 
Pentru cazarea elevilor vom 
avea Ia dispoziție un nou >că.- 
min cu 300 de locuri; totoda
tă lărgim sala de mese, cla.- 
sele au fost dotate cu mobi
lier nou. In vederea, perfec
ționării procesului instructiv- 
educativ urmărim completarea 
corpului didactic cu cadre in
ginerești bine pregătite, cu 
experiență, din cadrul C.C.V.J., 

S.G.S.Nf. și chiar I.M.P., îm
bunătățirea programelor șco
lare, punîndu-Ie de acord cu 
noile realizări din domeniul 
tehnicii miniere, procurarea de 
noi manuale școlare și com
pletarea materialului didactic 
din laboratoarele de exploa
tări miniere, mecanică și e- 
lectrotehnică.

Interviu realizat 
de

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Unde mergem 
mîine ?

LA PETROȘANI

< Sala Casei de cultură, 
ota 11 : recital de canto sus
ținut de tovarășul dr. Ni
colae Scărlătoiu.

Vizitarea expoziției cer
cului de fotoamatori din lo
calitate, deschisă în sala mi
că a Casei de cultură. Tot 
aici Ia ora 19 se fac proiec
ții de diapozitive color.

0 Terenul sportiv C.F.R. 
ora 11 : meci de fotbal con- 
fînd pentru Cupa României — 
ediția i966 1967 între echipele 
C.F.R. Petroșani — Construc
torul minier.

Stadionul Jiul, ora 17,15 : 
întîlnirea de fotbal din cadrul 
„Cnoei de vară" între Mine
rul Lupeni și Jiul Petrila. In 
deschidere, la ora 16, me
ciul dintre echipele de copii 
ale celor două asociații.

LA PETRILA

> Sala bibliotecii clubu
lui, ora 10 : dimineață de ver
suri pentru copii.

♦ Arena sportivă, ora 
10,30 : campionat orășenesc de 
copii la fotbal. Se întîlnesc 
echipele asociațiilor sportive 
Preparatorul Petrila și Mine
rul Uricani.

& Sala clubului, ora 20,30: 
seară distractivă pentru ti
neret.

LA ANINOASA

. 4t De la ora 15 pe arena 
sportivă din localitate va avea 
loc o frumoasă serbare cîm- 
penească. Formațiile reunite 
ale artiștilor amatori de pe 
lingă cluburile sindicatelor din 
Valea Jiului vor prezenta 
programul comun intitulat 
„Răsună Valea în cîntec și 
joc".

Inginerul Dragomir Du
mitru împreună cu mai
strul electromecanic Gli- 
gor Aurel verificînd con
ducta de captare a pi
nului Dîlja în curs de 
montare.
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L E 6 E A
de stat de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1966-1970

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste

Art. 1. — Se adoptă planul de 
vtat de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1966—1970, cu des
figurarea indicatorilor pe ramuri 
•1 pe ani.

A»t. 2 — Producția globală a

întreprinderilor industriale socialis
te va spori în anul 1970 față de 
1965 cu 66 la sută — 73 la șută, 
intr-un ritm mediu anual de 10,6 
la sută — 11,6 la sută, din care 
Grupa A va crește cu 70 la sută

România hotărățte:

>— 77 la sută și Grupa B cu 60 la 
sută — 65 la sută. Pe ramuri și 
pe ani, producția globală în mi
liarde lei — prețuri comparabile 
In vigoare — va fi de:

1966 1967 1968 1969 1970

Total producție globală . • . 184,6 267 228,5 253 —258 5 280 —291,8
Grupa A....................................  . 126,0 141,1 156,4 174,0—178,2 193,8—202,6

— Grupa B ..................... ..... • . 58,6 65,9 72,1 '79,0— 80,3 86,2— 89,2
din care pe principalele ramuri:
— industria energiei electrice și 

termice 5,3 6,4 7,4 8,2— 8,3 9,2— 9,3
industria combustibilului . . . 12,8 13,4 14,0 14,8— 15,0 15,6— 15,8
industria metalurgiei feroase (in
clusiv extracția minereurilor 
feroase) .......................................... 15,7 17,8 20,0 23,0— 23,3 26,5— 26,9
industria metalurgiei neferoase 
(inclusiv extracția minereurilor 
neferoase) ..................................... 6,8 7,1 7,6 8,2-- 8,3 9,1
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor 39,0 44,0 49,8 56,0— 58,2 ' 62,8— 68,1

— industria chimică, a celulozei șl 
hîrtiei .......................................... 16,9 20,3 23,2 27,5— 28,7 32,5— 34,5
industria materialelor de con
strucții .......................... ..... 5,6 6,2 7,0 7,8— 7,9 8,5— 8,6

— industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului..................... 14,4 15,6 16,7 17,8—- 18,0 19,1— 19,5
industria ușoară (textile, con
fecții, pielărie, blănărie, încăl
țăminte) ..................................... 25,9 28,8 31,4 34,0— 34,6 36,9— 38,7

— industria alimentară .... 38,9 43,7 47,4 51,1-- 51,5 55,0— 56,0

Art. 4. — Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România va 
lua măsuri ca ministerele, alte or
gane centrale și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale și ale orașelor București și 
Constanța să realizeze producția 
industrială în cadrul proporțiilor 
prevăzute în plan, în care scop va 
asigura :

a) organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, prin pregătirea 
judicioasă a proceselor tehnologice, 
îmbunătățirea și extinderea nor
mării tehnice, utilizarea eficientă a 
timpului de lucru,-

b) folosirea mai bună a capaci
tăților de producție pe seama mă
ririi indicelui de utilizare a insta
lațiilor și utilajelor, a îmbunătăți
rii coeficientului de schimburi și 
a eliminării locurilor înguste,-

c) obținerea unei creșteri mai 
mari a producției prin dezvoltarea

șî mutilarea unităților existente, 
în scopul realizării în termene 
scurte și în condiții de eficiență 
economică sporită a unor capaci
tăți suplimentare de producție;

d) acordarea unei atenții deose
bite realizării producției de otel 
și a sortimentelor de oțeluri aliate, 
de produse electrotehnice și elec-. 
ironice, de piese de schimb, îngră- » 
șăminte și fibre chimice, bunuri de 
consum, precum și îndeplinirea sar
cinilor de asimilare a mașinilor, u- 
tilajelor, instalațiilor și a produse
lor noi.

Art. 5. — Producția globală a- 
gricolă — media perioadei 1966— 
1970 — va crește cu 26 la sută — 
32 la sută față de media anilor 
1961—1965.

Art. — 6. Producția marfă a
gospodăriilor agricole de stat — 
exprimată în miliarde lei prețuri 
de livrare — va fi de:

1966 1967 1968 1969 1970

Producția marfă — total . . „ . 9,6 10,1 10,7 11,6 12,2

Art. 7. — In perioada 1966—1970 la principalele produse agricole 
urmează să se obțină — în medie anuală pe întreaga țară — următoa
rele producții:

Art. 3. — In perioada 1966—1970 producția principalelor produse industriale — exprimată în unităti 
ffctice — va atinge următoarele nivele: v

Grîu și secară ........ mii tone
Porumb ............................................... mii tone
Sfeclă de zahăr ........ mii tone
Floarea soarelui ...............................  mii tone
Cartofi de toamnă........................... mii tone
Legume ............................................... mii tone
Fructe și struguri ...... mii tone
Carne în viu mii tone
Lapte ........... mii hi.
I.înă ..............................  mii tone

Media anuală 
1966—1970 

var aur ——rrce— 
unui monu- - •
■rou în cen-
4..

670
3.130—
2.560 -2.sk.
2.640— 2.690
1.150— 1.216 

30.400—33.000
29,2— 29,9

1966 1967 1968 1969 1970
Ui. r.;

Art. 8. — In scopul creșterii pro
ducției agricole se vor lua urmă
toarele măsuri:

a) sporirea parcului de tractoare 
și combine, care la finele fiecărui 
an va fi de :

— Energie electrică
— mid. kWh ................................ 20,2 24,0 27,2 30,0—30,45 33,0—34,0

— Cărbune extras
13,2 14,7 16,6 19,2 22,2

— Țiței extras
— mii. tone 12,8 13,05 13,2 13,2 13,2

— Gaz metan extras
15,0 16,0 17,45 18,05 18,5

— Oțel total
— mu tone...............................  . 3650 4025 4760 5630 6360

Tractoare — total ...... 
Combine cereale — total . . . .

— în mii bucăți —

1966 1967 1968 1969 1970

87,7 92 97 107 116
40,5 41,6 43,6 46,7 49,7

b) punerea la dispoziția agriculturii a următoarelor cantități de în
grășăminte chimice:

1966 1967 1968 1969 1970

din care : 
oțeluri aliate

— mii tone 239 250 310—317 400—130 510—545
Aluminiu primar

. — mii tone...............................  . 43,8 50 60 75 ■ 75
— Tractoare

— mii buc. ■ . ...... 18,5 17,5 22,6 25,0 27,5
?— Autocamioane și autotractoare

— inii buc.....................................  • 17,2 20,0 23,0 28,0 35,0—37,0
— Autoturisme

—• mii buc. ................................ 8 12
— Locomotive Diesel și electrice 

magistrale — buc............................ 125 129 150—160' 210—223 240—260
— Mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor — mii buc...................... 8,5 9,1 10,3 11,5—12,4 13,5—M,5
— Motoare electrice peste

0,25 kW—MW............................... 1290 1510 1700—1770 2100—2300 2500—2700
•— îngrășăminte minerale (100%)

— mii tone ............................... 495,2 671 760—790 1200—1235 1390—1328
Cauciuc sintetic
— mii tone.................................... 41 50 50 55 60
Materiale plastice și rășini sin
tetice (100%)
— mii tone..................................... 95,5 114,2 125—128,4 175—186 220—241,4

— Fibre și fire chimice
— mii tone..................................... 36,9 54,1 57,0 60,0—62,2 75— 83.5

— Anvelope — mii buc. .... 1505 1600 1670 1800 2150
— Hîrtie — mii tone.......................... 287 334 392 439 450
— Ciment — mil. tone .... 6,0 6,4 6,9 7,4 7,5

Plăci din particule aglomerate șl 
fibrolemnoase
“““■ Ulii tOHG eatoaliaaa 272 306 345—355 440—464 3o<j—630
Mobilă

mid. lei . . • > » • * • 3,0 3,5 4,0 4,5—4,7 4,9—5,1
Aparate de radio

320 330 34Q 420 450
* Televizoare

— mii buc. • 105 120 150 230—250 270—300
— Răcitoare electrice

— mii buc................................. 134 151 160 190—200 230—250
~7” Țesături — total

— mii. m2 ..............................   . 450 481,6 491,7 , 520—523,4 565—571,3
Tricotaje — total
— mii. buc........................................... 79,7 88,3 96,1 104—106,7 120—123,7
încălțăminte — total 
— mil. per. 43,7 47,9 53,5 56—58,3 61— 63,7

— Garne — mii tone..................... ..... 340 410 435—442,5 470—481 500—524
— ©iei comestibil — mii tone . . 178,1 228,5 240 270—275 280—295
— Zahăr — mii teme ..... 4X2 485 540 555 600

Mii tone substanță activă . . .

c) amenajarea pentru irigații din, 
fondurile statului, în anii 1966— 
1970, a peste 400 mii hectare și 
executarea unor lucrări de îndi
guiri și desecări pentru a se ajun
ge în anul 1970 la o suprafață a- 
părată contra inundațiilor de 1.500 
mii hectare.

Art. 9. — Consiliul de Miniștri 
va sprijini cooperativele agricole

1966 1967

451,5 605 766 1024 1138
Jț - 

de producție, astfel ca acestea să 
poată amenaja pentru irigații, din 
surse locale de apă, 250—300 mii 
hectare în anii 1966—1970, folosind 
în acest scop fonduri proprii și 
credite acordate de stat.

Art. 10. — Volumul total al măr. 
(urilor transportate cu mijloace de 
folosință generală în anii 1966— 
1970 va fi de :

1968 1969 1970

Volumul total al măr
furilor transportate
— mil. tone .... 284,4 312,9

Art. 11. — Ponderea tracțiunii 
Diesel și electrice în volum total 
de transport pe calea ferată va a- 
junge la 80 la sută în 1970.

Art. 12.----Se vor moderniza
2 900 km drumuri cu trafic intens 
și se vor aplica îmbrăcămlnți as- 
făltice ușoare pe 5 000 km drumuri 
cu trafic mai scăzut. Se va da în 
exploatare în anul 1969 podul de 
șosea peste Dunăre, la Hîrșova.

340,7—347,1 371,7—381,9 408,4—423,4

Art. 13. — Capacitatea flotei ma
ritime comerciale va crește pînă la 
linele anului 1970 cu 420 mâi t.d.w.

Art. 14. — Din cadrul programu
lui unitar al cercetării științifice, e- 
laborat de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, planul de stat 
va cuprinde 480 teme de cercetare 
de importanță deosebită, repartiza
te pe domenii de cercetare și pe 
ramuri astfel:

32 teme
69 teibe 

272 teme

12 teme
13 teme
32 teme
31 teme
29 teme
16 teme
17 teme
13 teme

63 teme
16 teme
54 teme
37 teme

— științe fizice și matematice .................................................... .....
— științe chimice .................................................... .....
— științe tehnice .....................................

din care :
— industria petrolului ...........
— energetică .........................    .
— metalurgie ............................................... .....
— construcții de mașini ...............................................
— electrotehnică, electronică, automatizări . . .
— industria lemnului ............................... .....
— industria ușoară .........................................................

■— industria alimentară....................................................
— construcții, materiale de construcții, hidro

tehnică, arhitectură....................................................
— științe geologice și geografice ..........................................
— științe agricole și silvice ....................................................
— științe medicale, economice, sociale și umanistice. .

(Continuate in pag 3-a)
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LE6 E A LEGEA
pentru adoptarea planului de stat de dezvoltare 

a economiei naționale pe anii 1966-1970
cu privire 

organizarea
(Urmare din pag. 2-a)

Art. 15. — Volumul total al in
vestițiilor centralizate din fondurile

Volum de 
investiții, 

în miliarde

Nivel de creștere 
în 1966—1970 

lei față de 1961—1965

Industrie ............................................... . 156,6 1,64 ori
Agricultură ......................................... « 35,7 1,66 ori
Transporturi și telecomunicații . . . 32,2 1,89 ori
învățământ, cultură, știință, ocrotirea sănătății ... t • t • » • * . 9,3 1,64 ori
Construcții de locuințe și gospodărie comunală . . . . 23,8 1,39 ori

Art. 16. — Investițiile centralizate din fondurile statului vor fi repartizate pe ani, pe total economie
și principalele ramuri, astfel:

— în milioane lei —

1966 1967 1968 1969 1970

Investiții — total 46.400 62.000 56.700 60.850 64.550
din care repartizat pentru:
— industrie..............................  < « 25.850 31.460 33.800 34.210 31.240
— industria construcțiilor a 1.320 1.090 1.180 1.350 1.660
— agricultură ..................................... 5.730 6.110 7.080 8.080 8.660
— din care credite pentru coope-

rativele agricole de producție 500 600 704 716 960
— transporturi și telecomunicații . 5.410 5.570 6.070 7.300 7.880
— comerț, alimentație publică, hs-

teluri, silozuri și baze de de-
. pozitare .......................................... 940 920 1.250 1.430 1.410

învățământ, cultură, ocrotirea să-
nătății .......... 1.180 1.180 1.420 1.700 1.920

— știință ...... < 2 * 260 340 330 460 530
— construcții de locuințe . . « . 3.390 3.120 3.260 3.640 4.110
— gospodărie comunală . « ■ ■ 1.340 1.220 1.240 1.250 1.240

Rezerva de investiții va fi folo
sită ou precădere pentru dezvolta
rea industriei, în vederea începe
rii unor lucrări a căror punere în 
funcțiune să se realizeze în primii 
ani ai cincinalului următor.

Art. 17. — In vederea creșterii 
eficientei investițiilor. Consiliul de 
Miniștri va lua următoarele măsuri:

a) aprobarea construirii noilor o- 
bieotive economice se va face nu
mai după asigurarea folosirii de
pline a capacităților de producție 
existente;

b) dimensionarea obiectivelor ce 
se construiesc se va face în strictă 
concordanță cu cerințele și specifi
cul pentru care sînt destinate; în 
acest scop se vor adopta construc
ții ușoare, economice, comasînd 
clădirile și amplasînd instalațiile în 
aer/•liber ori de cite ori este posi
bil, ‘iar în cadrul amplasamentelor

' stabilite se vor alege terenuri care 
să nu impună consolidări și funda
ții costisitoare și care să permită 
folosirea utilităților și cooperarea 
cu alte obiective din zonele înve
cinate;

c) se vor stabili norme de natu
ră să asigure că în proiectele noi
lor obiective productive se var 
include numai lucrările care con
diționează nemijlocit realizarea pro-

' ducției respective, pentru a nu gre
va investițiile industriale și chel
tuielile de producție cu lucrări e- 
dilitare și social-administrative des
tinate dezvoltării orașelor.

Volumul livrărilor de mărfuri la 
export ..................... ..... . . . .

Art. 27. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri ca ministerele, alte 
organe centrale și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare re
gionale și ale orașelor București si 
Constanța să asigure :

a) asimilarea în termene cit mai 
scurte a noilor produse pentru ex
port în unitățile existente și în cele 
care urmează a fi construite în a- 
cest scop,-

b) respectarea strictă a obligați
ilor ce decurg din contractele co
merciale externe, privind terme
nele de livrare, nivelul tehnic și 
calitativ al mărfurilor.

Art. 28. — Volumul total al des
facerilor de mărfuri cu amănuntul, 
exprimat în prețurile în vigoare la 
1.1.1966, va crește cu 55 la sută 
— 59 la sută în anul 1970 față de 
1965

Art. 29. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri ca ministerele pro
ducătoare să realizeze integral și 
ritmic livrările de mărfuri către co-

statului pe perioada 1966—1970 va conomiei vor fi alocate următoarele
fi de 280,5 miliarde lei, de 1,66 Ori volume de investiții :
mai mare decît în perioada 1961—
1965. Pe principalele ramuri ale e-

Art.' 18. — Amplasamentele sta
bilite pentru noile obiective indus
triale și social-culturale nu vor pu
tea fi modificate decît în cazuri ex
cepționale, de către Consiliul de 
Miniștri, pe baza unei temeinice 
fundamentări, cînd se asigură re
zultate tehnico-econemice superioa
re și condiții pentru dezvoltarea 
cu precădere a unor regiuni și ra
ioane mat puțin industrializate.

Art. 19. — In vederea realizării 
investițiilor prevăzute pe anii 1966 
—1970, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentTu :

a) sporirea capacității de proiec
tare în vederea asigurării la timp 
a documentațiilor tehnice și îmbu
nătățirea calității acestora;

b) contractarea din timp a uti
lajelor, îndeosebi a celor cu ciclu 
lung de fabricație, pentru a asigura 
livrarea acestora corelat cu pune
rea în funcțiune a capacităților;

c) îmbunătățirea organizării mun
cii pe șantiere în vederea execu
tării în ritm susținut a lucrărilor, 
respectarea termenelor de punere 
în funcțiune planificate și realiza
rea parametrilor proiectați.

Art. 20. — Productivitatea mun
cii pe salariat va crește pe întrea
ga perioadă cu 40 la sută — 44,9 
la sută în industria de stat, cu 30 
la sută — 35,5 Ia sută în activita
tea de construcții-montaj și cu 28 
la sută — 29 la sută în transpor
turile feroviare.

Art. 21. — Numărul salariaților

1966 1967 1968

7,2 7,6 8,4—8,5

merț, în cantitățile și sortimentele 
corespunzătoare satisfacerii cerin
țelor diferitelor categorii de cum
părători.

Art. 30. — In perioada 1966—1970 
se vor construi din fondurile sta
tului 300 mii apartamente, repre- 
zentînd o suprafață locuibilă de 9 
milioane m2.

Art. 31. — Salariul real va creș
te în 1970 cu 25 la sută față de 
1965; veniturile reale ale țărănimii, 
pe o persoană, vor crește în 1970 
cu 20 la sută — 25 la sută față 
de 1965.

Se vor lua măsuri pentru îmbu
nătățirea tuturor categoriilor de 
pensii cu începere de la 1 ianua
rie 1967; în anul 1970, nivelul me
diu al pensiei de băitrînețe va creș
te cu 35 la sută față de 1965.

Art. 32. — Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
este autorizat:

a) să desfășoare pe ministere, 

va ajunge în anul 1970 la 5 200 mii.
Art. 22. — In anii 1966—1970 se 

vor califica prin școli 584 mii ca
dre, din care: 334 mii muncitori 
calificați, 130 mii cadre cu pregă
tire medie de specialitate; 120 mii 
cadre cu pregătire superioară.

Art. 23. — Reducerea prețtilui de 
cost va fi în anul 1970 față de 1965 
de peste 10 la sută în industria re
publicană, de 14,5 la sută în trans
porturi, iar nivelul relativ al chel
tuielilor de circulație se va mic
șora cu cel puțin 9 la sută.

Art. 24. — Sarcinile de reducere 
a prețului de cost și a cheltuielilor 
de circulație se consideră minimale. 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
pentru creșterea eficientei folosi
rii mijloacelor materiale și bănești 
cu care sînt dotate întreprinderile, 
pentru reducerea pe unitatea de 
produs a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie, concomitent cu îmbunătăți
rea calității produselor. Se va a- 
corda o atenție deosebită realiză
rii prețului de cost și rentabilității 
prevăzute în documentațiile tehnice 
ale noilor secții și întreprinderi.

Art. 25. — Volumul total al 
schimburilor de mărfuri cu străină
tatea (în preturi 1966) va crește 
în anul 1970 cu 50 la sută — 55 
la sută față de anul 1965.

Art. 26. — Volumul livrărilor de 
mărfuri la export (în prețuri 1966), 
exprimat în miliarde lei valută, va 
atinge următoarele nivele :

1969 1970

9,2—9,3 10,3—10,4 

alte organe centrale și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale și ale orașelor București 
și Constanța — titulari ai planului 
de stat — prevederile din planul 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1966—1970 și să 
transmită acestora sarcinile ce le 
revin pe fiecare an. Sarcinile des
fășurate pe ani și titulari ai planu
lui de stat vor fi defalcate de a- 
ceștia pe întreprinderi sau alte u- 
nități subordonate;

b) să elaboreze măsurile ce tre
buie luate pentru realizarea sarci
nilor planificate;

c) să prezinte în fiecare an spre 
adoptare Marii Adunări Naționale 
proiectele planurilor de stat anuale, 
îmbunătățite față de sarcinile tra
sate prin planul cincinal pentru a- 
nul respectiv, ca urmare a realiză
rilor din anii precedenți și a unor 
elemente noi apărute în economia 
națională.

la

liceelor de
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România HO
TĂRĂȘTE :

ART. 1. — Se înființează, în ca
drul Invățămîntului mediu, licee de 
specialitate care pregătesc cadre 
medii de specialitate necesare eco
nomiei și culturii.

ART. 2. — Invățămîntul în liceele 
de specialitate are durata de 4 sau 
de 5 ani și asigură elevilor, pe lîngă 
pregătirea de cultură generală, te
meinice cunoștințe profesionale. 
Pentru fiecare specialitate durata 
studiilor se va stabili prin nomen
clatorul specialităților.

Liceele de specialitate au cursuri 
de zi; se pot organiza și cursuri 
serale și fără frecvență.

Admiterea în liceele de speciali
tate se face prin concurs.

ART. 3. — După promovarea ulti
mului an de studii, elevii liceelor 
de specialitate susțin examenul de 
bacalaureat. Celor ce promovează 
acest examen li se acordă diploma 
de bacalaureat cu indicarea specia
lității pe care au urmat-o.

ART. 4. — Absolvenții liceelor de 
specialitate sînt încadrați In posturi 
pentru care se cer studii medii de 
specialitate.

Absolvenții liceelor de speciali
tate se pot prezenta la concursul de 
admitere în învățămintul superior, în 
aceleași condiții ca și absolvenții li
ceelor de cultură generală.

ART. 5. — Ministerul Invățămîn- 
tului organizează, conduce și con
trolează liceele de specialitate, răs- 
punzînd din punct de vedere di
dactic, metodic și științific de acti
vitatea desfășurată în aceste licee.

Baza materială necesară organiză
rii și funcționării liceelor de spe
cialitate se asigură și se adminis

Pe cine trimitem
la școala de maiștri ?

(Urmate din pag. l-a)

— Acum vă rugăm să sublimați 
cîteva din cerințele ce trebuie avute 
în vedere de către unitățile benefi
ciare în selecționarea candidaților 
pentru școala de maiștri.

— Criteriile pe baza cărora se re
crutează candidații sînt clare. Există 
instrucțiuni în această privință. In
să, avînd în vedere experiența ani
lor trecuți socotesc indicat șă in
sistăm asupra cîtorva din aceste cri
terii, îndeosebi acum, în perioada 
recrutării candidaților.

O primă cerință — să fie trimiși 
la școala de maiștri cei mai buni 
muncitori — fruntași in producție, 
cu vechimea prevăzută în norma
tive în cîmpul muncii, șefi de echi
pe și brigăzi, inovatori, oameni care 
prezintă garanția că vor deveni, în- 
tr-adevăr, buni organizatori ai pro
cesului de producție. O altă cerință 
— candidații trebuie să aibă școala 
generală și școala profesională ter
minată, conform instrucțiunilor. In 
respectarea acestor indicații mai 
sînt multe lacune. In toamna tre
cută, de pildă, am fost nevoiți să 
respingem peste 30 de dosare, de
oarece candidații n-aveau școala ge
nerală terminată. Un alt neajuns: 
unitățile nu insistă suficient să tri
mită la școală pe cei mai buni șefi 
de echipe și brigăzi, fruntași în pro

IN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

ION 6HE0R6NE 
MAURER

Expunerea cu privire 

la planul de stat 

de dezvoltare 

a economiei 

naționale pe anii 

1966—1970

înființarea, 
funcționarea 

specialifate
trează de ministere, de alte organe 
centrale ale administrației de stat 
sau de comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale șl ale 
orașelor București și Constanța,- a- 
cestea se stabilesc de Consiliul de 
Miniștri o dată cu aprobarea rețe
lei și profilului liceelor de specia
litate.

Ministerul Invățămîntului va co
labora cu organele centrale și lo
cale prevăzute la alineatul prece
dent, în toate problemele privind in
vățămîntul din liceele de speciali
tate.

ART. 6. — Nomenclatorul specia
lităților, rețeaua, profilul și planu
rile anuale de școlarizare ale lice
elor de specialitate se aprobă de 
Consiliul de Miniștri, la propunerea 
Ministerului Invățămîntului, cu avi
zul Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerului Finanțelor și Co
mitetului de Stat pentru problemele 
de Muncă și Salarii.

ART. 7. — Pe timpul școlarizării, 
elevilor din liceele de specialitate li 
se pot acorda burse, precum și 
sprijin material sub alte forme, In 
condițiile ce se stabilesc de Consi
liul de Miniștri.

ART. 8. — Numirea, transferarea 
și eliberarea din funcție a persona
lului didactic de conducere șl de 
predare din liceele de specialitate 
se face de Ministerul Invățămîntu- 
lui, la propunerea organelor cen
trale și locale prevăzute la art. 5.

ART. 9. — Actualele școli peda
gogice se transformă în licee de 
specialitate.

ART. 10. — Modul de aplicare a 
prevederilor prezentei legi se va 
stabili prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

ducție, cad prea ușor de acord cu 
refuzul unora care țin mai mult la 
cîștig decît la perfecționarea lor pro
fesională, deoarece în timpul șco
larizării — de 3 ani e vorba — nu 
cîștigă, într-adevăr, decît salariul de 
bază. Nouă, școlii, ni se pretinde, 
și pe bună dreptate, să redăm pro
ducției cadre bine pregătite. Să ni 
se permită atunci și nouă pretenția 
justificată, de a primi la școală ce
le mai bune elemente care să fie 
capabile de a asimila materialul de 
studiu din programul de școlari
zare.

In această privință țin să subli
niez încă o cerință : Instrucțiunile 
prevăd obligativitatea unităților be
neficiare de a organiza cu candidații 
selecționați, cursuri de pregătire 
pentru concursul de admitere. Am 
avut cazuri în anul ce a trecut cînd 
candidații au aflat abia cu 2—3 zile 
înainte că sînt propuși pentru școa
la de maiștri. Ce e rău — nici în 
acest an n-am aflat ca la vreo ex
ploatare să se fi organizat cursuri 
de pregătire.

In încheiere o precizare: profi
lul profesional al viitorilor maiștri 
depinde de aportul, preocuparea și 
exigența tuturor factorilor. Noi vom 
face totul în acest sens. In același 
timp, însă, așteptăm și ajutorul uni
tăților beneficiare.

CINEMATOGRAFE
3 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Noaptea Iguanei; Republica: In 
genunchi mă întorc Ia tine,- Sta
dion : Un surîs în plină vară; PE- 
TR1LA: Caporalul și ceilalți; 10- 
NEA: Dulcea pasăre a tinereții; 
LIVEZENI;': Cineva acolo sus mă 
iubește; ANINOASA : Marylin; VUL
CAN : Răscoale; CRIVIDIA : Curb 
se reușește în dragoste; PARO- 
ȘENI: îndrăznețul Pardaillan; LU- 
PENI — Cultural: Procesul alb; 
Muncitoresc: Criminalul în vacan
ță; BĂRBÂTENI: Bocceluța; WJ- 
CÂNI: Dincolo de barieră.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Condamnare hotărîtă a noilor acțiuni 
agresive ale S.U.A. în Vietnam

încheierea vizitei lui Charles de Gaulle
in U. R. S. S.

Știrea despre atacurile piraterești 
ale bombardierelor americane asu
pra periferiilor orașelor Hanoi și 
Haifong a provocat un val uriaș de 
indignare în lumea întreagă. Opinia 
publică de pretutindeni condamnă 
această nouă crimă gravă a agreso
rilor americani împotriva unei țări 
suverane și a poporului ei eroic. Ea 
reprezintă o accentuare a politicii 
de încălcare flagrantă a celor mai 
elementare norme ale dreptului in
ternațional, încarcă cu o grea răs
pundere pe agresori și amenință 
pacea și securitatea lumii.

Refuzînd să țină seama de glasul 
rațiunii și al intereselor întregii 
omeniri, președintele Johnson a de
clarat joi că S.U.A. „vor persista” 
în escaladarea războiului din Viet
nam și în bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam. Procedînd în acest 
fel, guvernul S.U.A. nesocotește pro
testul hotărît al popoarelor și chiar 
opoziția crescîndă din Statele Unite 
față de războiul de intervenție dus 
de imperialiștii americani împotriva 
poporului vietnamez. Washingtonul a 
urcat astfel încă o treaptă pe scara 
„escaladării" războiului din Viet
nam. Ce urmărește guvernul S.U.A. 
prin lărgirea acțiunilor sale agre
sive împotriva poporului vietna
mez? Oficialitățile americane pre
tind că Statele Unite caută să ob
țină „o soluție politică 
loace militare".
politica de forță 
sortită eșecului.

In declarația
Vietnam în legătură cu atacurile ae
riene din 29 și 30 iunie se arată că 
„bombardarea periferiei Hanoiului și 
a orașului Haifong au demonstrat 
încă o dată natura agresivă și răz
boinică a imperialismului american 
și caracterul mincinos al propuneri
lor de „pace" și „negocieri fără 
condiții" ale autorităților americane. 
In fapt — subliniază declarația — 
prin 
sorii 
deze 
din 
care 
rilor
diționar american în Vietnamul d-~ 
sud".
. Noile acte barbare ale agresori
lor americani au primit un răspuns

hotărît din partea celor mai 
cercuri ale opiniei publice 
diale. Numeroase guverne și perso
nalități politice, dintre care unele 
sîiii chiar aliate ale S.U.A., și spri
jină în ansamblu politica acestora, 
au ținut să se „desolidarizeze" de 
ultimile acțiuni agresive și „și-au 
exprimat regretul" pentru faptul că 
guvernul S.U.A. a ales calea aven
turii politice și militare în Vietnam 
în loc să dea ascultare chemărilor 
la înțelepciune și rațiune. Așa a fost 
cazul cu primul ministru al Marii 
Britanii, Wilson, cu primul ministru 
al Canadei, Pearson, cu guvernul 
belgian. Pe străzile Washingtonului, 
New Yorkului, Londrei, Parisului 
și în multe alte capitale ale țărilor 
occidentale, ca și ale statelor so
cialiste, mii de persoane au condam
nat în cursul unor puternice mani
festații bombardamentele aviației a- 
mericane. Deputați italieni, englezi, 
din alte țări și chiar membri ai Con
gresului S.U.A. și-au exprimat deza
probarea față de cursul tot mai pri
mejdios al politicii Washingtonului 
în Vietnam. Guvernele 
R.S.F. Iugoslavia, R. D. 
Adunarea Națională a R. 
lovace și din alte țări
numeroase organizații internaționale 
și naționale de mase și-au exprimat 
în declarații profunda lor indignare 
față de această nouă acțiune agre
sivă a imperialismului american.

Consecvent poziției sale de apă
rare a dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta și animat de 
profunde sentimente internaționalis
te, poporul român condamnă cu ho-

largi 
mon-

U.R.S.S., 
Germană, 
S. Cehos- 
socialiste,

prin mij-
Dar este știut că 
a fost întotdeauna

guvernului R. D.

pas
El

po
mi-

tărire și indignare acest nou 
pe calea extinderii agresiunii, 
înfierează noua crimă împotriva 
porului vietnamez și își exprimă 
nia față de această nouă încălcare
brutală a drepturilor suverane ale 
Republicii Democrate Vietnam. între
gul popor al țării noastre este ală
turi de eroicul popor vietnamez și 
sprijină din toată inima lupta sa 
dreaptă. Punctul de vedere al Ro
mâniei a fost exprimat cu deose
bită vigoare în răspunsul dat de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer cu 
privire la poziția guvernului ro
mân față de bombardarea de către 
aviația americană a orașelor Hanoi 
și Haifong, la sesiunea Marii Adu
nări Naționale.

Republica Socialistă România, la 
fel și guvernele multor altor țări 
ale lumii, consideră că singura cale 
pentru a se pune capăt războiului 
din Vietnam și de a se instaura pa- 

■t cea în această țară mult încercată 
este aceea expusă în propunerile 
făcute de guvernul R. D. Vietnam 
și de Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Trebuie să se 
pună chpăt imediat și necondiționat 
bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze războiul de a- 
gresiune în Vietnam. Este necesar 
să fie retrase trupele americane și 
ceilalți mercenari din Vietnamul de 
sud și să fie respectat dreptul sacru 
al poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur destinele, fără nici un 
amestec din afară, în conformitate 
cu voința și aspirațiile sale.

călătoria sa în Uniu- 
au părăsit Moscova 
spre patrie.
generalul de Gaulle

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Vi
neri dimineața președintele Franței, 
Charles de Gaulle, și persoanele care 
l-au însoțit în 
nea Sovietică, 
îndreptîndu-se

La aeroport,
a fost condus de Nikolai Podgomîi, 
Alexei Kosîghin, alți conducători de 
stat -ai Uniunii Sovietice, ■ rlomați 
străini acreditați la Moscova, locui
tori • ai capitalei sovietice.

Exprimîndu-și satisfacția față de 
tratativele rodnice dintre conducă
torii Uniunii Sovietice și președintele 
Franței, Nikolai Podgornîi a subli-

niat că dezvoltarea relațiilor so- 
vieto-franceze va constitui „o con
tribuție fundamentală la îmbunătăți
rea climatului politic în Europa, la 
consolidarea securității europene, la 
întărirea păcii în lumea întreagă". 
In cuvîntul său, generalul de Gaulle 
s-a declarat de acord cu aprecie- f 
rea asupra conținutului tratativelor 
franco-sovietice, a mulțumit pentru 
călduroasa 
exprimat
Sovietică ■ 
iurile să 
meniile.

i primire făcută, și și-a 
convingerea că Uniunea 

și Franța au toate teme- 
colaboreze în toate do*

Cuvîntarea radiodifuzată
a lui Mobutu
KINSHASA 1 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 6-a aniversări a 
independenței Republicii Congo 
(Kinshasa), președintele Joseph Mo
butu a rostit o cuvîntare radiodi
fuzată, în care s-a referit ia unele 
probleme economice și politice.

In cuvîntarea sa, președintele 
butu a subliniat că guvernul 
golez va lua o serie de măsuri
crete menite să soluționeze defini
tiv problemele litigioase cu Bel
gia, afirmînd că acordul asupra 
contenciosului financiar, intervenit 
între Chombe și Spaak, în martie 
anul trecut, constituie „o trădare 
de patrie"

Mobutu 
revizuirii 
datoriilor
numele Congoului, înainte de pro
clamarea independenței. Bruxelles-ul 
trebuie să restituie, printre altele, 
dreptul de proprietate asupra bunu
rilor imobile ale statului congolez 
aflate în Belgia.

Agenția Reuter relevă că pre
ședintele Mobutu a amintit în cu-

Mo- 
con- 
con-

I. RETEGAN

In legătură cu tentativa 
loviturii de stat din Irak

vîntarea sa numele celui dintîi prim- 
ministru de după proclamarea inde
pendenței, Patrice Lumumba, asasi
nat în 1961, pe care l-a numit erou 
național.

Totodată, Mobutu a anunțat hotă- 
rîrea guvernului privind modifica
rea denumirii bulevardului Leopold 
din Kinshasa în bulevardul Patrfce 
Lumumba și ridicarea 
ment în cinstea acestui 
trul capitalei.

unui monu- 
erou în cen-

SCURTE ȘTIRI
a arătat apoi necesitatea 

condițiilor de achitare a 
contractate de Belgia în

asemenea acte criminale agre- 
americani încearcă să intimi- 
poporul vietnamez și să iasă 
impasul politic și militar în 
au intrat ca urmare a înfrînge- 
grele suferite de corpul expc-

Cutremur în Nepal
DELHI 1 (Agerpres). — In re

giunile de vest ale Nepalului s-a 
produs un cutremur în urma căruia 
au murit zece persoane, iar cîteva 
mii au rămas fără adăpost. Mișcările 
scoarței terestre în 
au durat trei zile, 
luluî a luat măsuri 
ajutor sinistraților.

această regiune 
Guvernul Nepa- 
pentru a acorda

BAGDAD 1 (Agerpres). — După 
lichidarea tentativei de lovitură de 
stat din Irak, condusă de fostul pre
mier și comandant al forțelor ar
mate, Abdel Razzak postul de ra
dio Bagdad a transmis joi seara o 
declarație a președintelui Abdel 
Rahman Aref, in care se arăta că 
forțele guvernamentale dețin con
trolul asupra situației din întreaga 
țară. Totodată, postul de radio a a- 
nunțat că autoritățile de la Bagdad 
au instituit interdicții de circulație 
între orele 20 și 3 (ora Greenwich). 
Militarii implicați în tentativa de lo
vitură de stat, în frunte cu Abdel 
Razzak, au fost arestați. Ei vor fi 
deferiți justiției și condamnați po
trivit legilor în vigoare.

In legătură cu amănuntele refe
ritoare la tentativa de lovitură de 
stat, agențiile de presă anunță că 
inițiatorii acesteiă 
la o bază militară 
șui Mosul, situată

de Bagdad. Generalul Razzak îm
preună cu adepții săi au folosit avi
oane bombaraînd Palatul preziden
țial de la Bagdad. In timpul bom
bardamentului, două persoane au 
fost omorîte, iar șapte rănite.

® CAIRO. — La 30 iunie, pri
mul ministru și ministrul de interne 
al Republicii Arabe Unite, Z. Mo- 
hieddin, a primit delegația parlamen
tară a R.P.D. Coreene, în frunte cu 
Kan Rian Ug, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, care face o vizită 
în R.A.U. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

ARGENTINA

Industria cărbunelui din R.F. Germană
se află într-o serioasă criză

• WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. a a- 
nunțat că la poligonul pentru expe
riențe nucleare din statul Nevada 
a fost efectuată o explozie atomică 
subterană cu o forță medie. Comi
sia a precizat că intensitatea B plo- 
ziei variază între 200 kilotone șî o 
megatonă de trinitrotoluen.

își aveau sediul 
aeriană din ora- 
la 230 mile nord

1 (Agerpres). — 
capitala argent i-

Sin- 
desemnată în acest 
industriașul Jorge 
legat de cercurile 
S.U.A., care a fost

Campanie de represiuni 
împotriva elementelor democratice

BUENOS AIRES 
Observatorii din
niană relatează că deși au trecut 
72 de ore de la lovitura de stat 
militară, noul regim nu a reușit 
încă să formeze un guvern, 
gura persoană 
guvern este 
Salimei, strîns 
economice din
numit în postul de ministru al e- 
conomiei. Comandanții supremi ai 
forțelor armate care au participat 
la lovitura de stat și-au asumat, cu 
titlu provizoriu, funcțiile de secre
tari de stat ai forțelor armate te
restre (generalul Pascual Pistarini), 
marină (amiralul Benigno Varela) 
și aviație (generalul Adolfo Alva
rez).

Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că regimul militar instalat 
în Argentina a început o campa-

nie de represiuni împotriva ele
mentelor democratice.

Joi poliția a efectuat percheziții 
la '32 de sedii ale Partidului Co
munist și ale altor organizații pro
gresiste, arestînd mai multe per
soane. După cum relatează agenția 
France Presse, poliția a ordonat 
închiderea tuturor sediilor Partidu
lui comunist, precum și a Ligii ar- 
gentiniene pentru drepturile omu
lui, Uniunii femeilor din Argenti
na, Consiliului păcii din Argentina 
și a Federației tineretului comunist 
din această țară. Totodată 
nunțat arestarea fratelui 
președinte Illia, profesorul 
Illia, în locuința căruia se
prezent președintele demis. Surse 
oficiale au indicat și arestarea fos
tului primar al orașului Buenos 
Aires, Francisco Rabanal.

BONN 1 (Agerpres). — La 30 
iunie, Bundestagul veșt-german a 
luat în dezbatere situația din in
dustria cărbunelui a R.F.G. Această 
ramură trece printr-o serioasă cri
ză provocată de folosirea Intr-un 
procent tot mai ridicat a produse
lor petrolifere și a altor combusti
bili. Magnații cărbunelui și guver 
nul de la Bonn caută ieșirea din 
criză prin reducerea extracției de 
cărbune, închiderea minelor și con
cedieri masive. In ultimii opt ani. 
în R.F.G.
200 000 de 
aflîndu-se 
dierii.

Străduindu-se să creeze impresia 
că întreprinde măsuri pentru înlă
turarea crizei, guvernul vest-ger-

au fost concediați peste 
mineri, alte zeci de mii 
sub amenințarea conce-

man a prezentat Bundestagului un 
proiect de lege privitor la „asigu
rarea desfacerii cărbunelui în eco
nomia electroenergetică". Această 
lege va trebui să asigure pînă în 
anul 1970 inclusiv menținerea ni
velului actual de folosire a cărbu
nelui de către centralele electrice.

Criticînd politica energetică a gu
vernului, deputatul P.S.D.G., Schil
ler, a calificat proiectul de lege pre
zentat de guvern ca un „mic plas
ture" ce nu rezolvă problema 
esența ei. Schiller a subliniat 
criza în desfacerea cărbunelui 
menință să se extindă 
dustriei metalurgice și, 
mediul acesteia, asupra 
prelucrătoare.

în 
că
a-

in-asupra 
prin inter- 

industriei

VENEZUELA

s-a a- 
fostului 
Ricardo 
află în

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — Asociația mexicană a zia
riștilor a adresat președintelui Ve- 
nezuelei, Raul Leoni, o scrisoare 
de protest împotriva asasinării 
Fabricio Ojeda, una dintre cele 
importante personalități politice 
mocrate venezuelene. „Această
mă urmează unui alt șir de repre
siuni organizate de autoritățile ve
nezuelene, represiuni ce amintesc 
de perioada dictaturii fostului pre
ședinte Romulo Betancourt", se a- 
rată în scrisoare.

chilian „El

lui 
mai 
de- 
cri-

La rîndul său, ziarul
Siglo" a publicat un editorial in 
care arată că moartea lui Ojeda 
dovedește că „viața a sute de de
ținuți politici din Venezuela, foști 
deputați, conducători sindicali, stu- 
denți, se află în pericol". In condi
ții asemănătoare, în închisorile ve- 
nezuelene au pierit și alte perso
nalități politice importante ca Al
berto Lovera, Trino Barrios, Jose 
Paredes, Rudas Mazones și alții.
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• HAGA. — Ministrul de ex
terne olandez, Luns, a declarat joi 
că, după toate probabilitățile, Bru- 
xelles-ul va fi sediul viitor al con
siliului permanent al N.A.T.O. și al 
comandamentului suprem atlantic 
pentru Europa (S.H.A.P.E.). O hotă- 
rîre definitivă în acest sens va fi 
adoptată la sesiunea Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O. din octombrie. 
In ce privește celelalte organisme 
atlantice care trebuie 
Franța, Luns a spus că 
să se îndrepte spre o 
a lor în R.F.G., Belgia

mutate din 
lucrurile par 
transplantare 
și Olanda.

— In voievodatul 
Polonă se destă- 
din inițiativa or- 
partid și de stat,

® VARȘOVIA 
Lublin din R. P. 
șoară în prezent, 
ganelor locale de
„Zilele culturii românești'1.

Programul „Zilelor culturii româ
nești" cuprinde prezentarea expozi
țiilor despre București, grafică ro
mânească, artizanat și standuri de 
cărți. S-a organizat, de asemenea, 
săptămîna filmului românesc.

Iți NICOSIA. Un purtător d? ctl- 
vînt al 
joi că 
control 
litatea 
insulei, 
nalate cu cîteva 
poliție și ciprioții

Purtătorul de cuvînt a relatat, de 
asemenea, că în capitala cipriotă au 
avut loc joi noaptea noi incidente 
în zona de demarcație dintre car
tierele celor două comunități ale 
insulei.

guvernului cipriot a anurtat 
au fost ridicate măsurile de 
luate de autorități în loca- 
limassol

ca urmare
din sud-vestul 

a ciocnirilor sem- 
zile înainte între 
turci.
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