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ORGAN AL COMITETULUI JUDETEAN AflA O AL PAImDULUI COMUNIST QOMĂN 
SI AL CONSILIULUI POPULAQ JUDETEAN PQOVIZOQIU 

Miercuri 
29 mai 1968 

Comunicatul Comisiei judeţene de partid 
şi de stat privind delimitarea municipiului, oraşelor 

si comunelor 
~ - din judeţul Arad 

re baza principiilor adoptate 
de Conferinta Naţională a l'arti
dului Comunist Român şi in te
meiul 1egii pri\'ind organizarea 
ad~linistrath·.teritorială a 1bii. a 
fost t'feduată dt-limitarea muni
tipiului. oraşelor' şi comunrlor 
din iudelul Arad, 

In delimitarea unită1ilor admi
nistrath'-teritoriale s-a pornit de 
la propuneri1e Comis-iri jndet(,llc 
d. partid şi de <tat, elaborate in 
urma \tudierii aprofundatr- a 
srhimbărilor calitative inlcn'enitc 
In u'olutia ror(rlor de productie 
ei In repartiz..'\re~1 lor t:;C'ografică, 

I 
In perfectionarea rrlntiiJnr de 
protlilctic. modificările ,ur\"rnile 
In structura populatiei, in profi· 
lui, dirnen~iilni1e,· conlliliiJe de 
vială $i pe"pectivele de denol· 
tare a tuturor 10calitătiior de pc 
nJprin!iul judetului. 
, Pentru 1 "c ajun:::<" t, ("Ia Imra· 
~ra relor mai rOTesllllll7ăloarr 

propunrri, ~-all oTJ:anizat lilr::i 
c:onsulti\ri fU nr,::anbatiilr dr par
tid. de 5t..-. şi de masă. precum 
,1 cu .peri.li,ti. inlelecluall, de
pubti ,i alti oameni ai muncii 
drn' orasele si romunele frspec .. 
tive; . 

rublicate In presa locală, pro
punerile , Comhlel jlldetelle de 
partid şi el(" stat au fo~l SUIJU'\r 

dubaterii puhlice. la c..1rc aU 
participa.t 111a~r.' larC!i de' ce-tâleni. 
majoritalC'a ~o\'i1"$ituc1rC' il ar(>c;~ 

tora ('spriminrhl-,i ron\'ingrrr~ 

el ele core'iiJlund ronditiilor "11('

citire ale judetului şi intcrr .. rloT 
generale ale populalici. 

In cursul dezhaterii publice, 
numeroşi c-ctfttcni au făcui - in· 
dividu.,1 .au in ~rup - propu· 
neri. unele dintre elC" fiind difr
tite tle- cele ale CQmisiei jude-

I·ne, , 
Toate acestea au (ost :maliza· 

te tU atentie de hiroul C"mHdu
lui jud('tean de partid ~i comi
tetul executÎ\' al Conloiiliului 
populJ1r Îmletr .. l0 relC' intC'meiatr 
mnd in\11~itr. 

A,tlel, au lo<t acrepl.t. pro· 

pune-riie de trecere a "iatului ('.a

pornI Alexa dil'1 compolwnl:\ ru-
munci Olari in ('Ca Q ('0111 llll , 

Sintana, 1icoatere,,'\ localităţii :\Iă .. 
dnat din componenta comunei 
Şiria şi trecerea ei ea. ~t 
apartinător la oraşul Pinreta. in .. 
cludcre-3 satului Sinlea Mică 10 
romponcnla Mmunei Olari şi tre· 
ccrea de la romuna Cărnn·1 ti 10.' 
(,411ităţii Prunişor, ea sat 3parti .. 
nător de oraşul Sebiş. 

Propunerile '\'alor03sl' făcUte tn 
cursul dClhatcrilor DU tt'liefat in .. 
t"resul. competenta ~i răspunde
fl'a ('(!tătcniior pentnl delimita
rra muniripiului, ora,elor si (O

ll1unrlor din Judetul no~tru. 

De comun acord cu organe-II! 
10c.,le de ",,,tid şi de slat ale 
judf'tllilli Timi,. a fost acceptatA 
cererea locuitorilor .... '\lulu1 IA ... 
başint de a trece de la comuna 
Coş-arii. judetal Timiş la comuna 
Şio;;,taro\'ăt. iudetul Arad. 

Cu attste modiridiri, Contisia 
illdetean~ de partid li de .tat 
şi·a prrzcntat propunerile spre 
dezh.,trre ~i apro~1rc plenaret 
('Amitetului .iudetean de partid 
,1 Con,iliului pnpular iudelcan 
IJro\'izoriu, ~in 17 mai 19G8. 

In radrul di'Cllliilor purtale In 
. plcn3ră -.asupra, -r;lportului- -.. ·lln ..... 

lentat de Combia judetr.anA de 
partid ,1 do .t.t .... u IJ1JII pro· 
pu~ şi s-a aprobl1t ca ,atul Răp
",ii! \ă treacă din componenta ro
munrÎ f'ărand 1:1 romunl1 RO"!lh:: 
nodroJ:lI Vechi de la Fdnac d 
t rcară la comuna Pr-riC'a: lor.a1i~ 

tatca Co\'A'int, rare arc in pre
l('n' pCllitr 3.000 de locuitori sA 
fir ~('oa.să (lin oomponenta comu
nei GhioroC'. Iiă r~Dlfnli '~i in "ii
tor comună. a~ cum dc fapt a 
fO'it şi pin:1 in preunt. iar \iltul 

losăşcl. ('arc Ij-a rontopit eu Gu· 
rahont. să fir IliCOS din nomencla
'torul l"r'11itătilor. 

Plt>naul a apreciat şi a aprobat 
~n unanimitflte acti\'itatea dr,fă ... 
~urată de Comisia judeleană de 
'nrtld şi de !IOtat. 

Oiroul Comitetului judt"tcan tir 
Mlftid ,i Comitetul rxetuth' al 
Con':liliului popular judetean ou 

primit din parte-a plcnarei ntan· 
dalul !li ,upună Con.i1iului de 
:\lină,tri delimitarea municipiului, 
oraşelor şi comunelor din jude. 
luI Arad. ~pre analizare şi apro

"are. 

Delimitarea municipiului ,\rad. 
a ora.şelor şi comunelor de pe 
cuprinsul judelului a 10.1 apro· 
bală de Con._i1iul de ~liniştri prin 
J10tilrlrea nr, 1.10:; din 27 mai 
1968. 

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE 
... 

ROMANIA 

HOTĂRÎRE 
pentru delimitarea administrativ-teritorială 

a municipiilor, -- oraşelor şi -comunelor 
din 'judetul Arad 

In temeiul dispoziliilor .rticolelor 6,' 7 şi 8 din Legea nr. 
3/1968 prh'ind asigurarea conducerii locale de stat In unitillile 
admlni.trativ.teritoriale pinii la .Icgerea consiliilor populare şi 
pe baza propunerilor Comiletului exeeutiv al Con.,lIiulul popular 
a1 judetului Arad, cuprinzind delimitarea municipti1or, ora$-Clor 
$i comunrlor. sroaterca din nomrncl.atură $i unUitarea unor lo
calitAti. ..rhimharea drnumirli unor loc.'\1ităti pTCcnn~- şi organi .. 
larf'~ I1n01' roinlln" Co'\ oraşe. 

A 

Consiliul de Mlnlşlrl al Republicii Socialiste Romania 

Arlicol unic. Delimitarea .dmlniUratlv-tcrllorinlli a muni
cipiilor. oraşe1or ,1 coinunelor precum şi organizare.a unor Or8$O 

ca· municipii ti .a unor comune ca ora,c din judetul Arad este 
('('a prr\'iizuttt in anrxa IA. pre7.enta hotărîre. 

, 

Bucurelli, 27 mai 1968 
nr, 110,\ 

.. 

p. Preşeclill{elc· 
Con.mului <le Mlnlşlrl 

ILIE VERDEŢ 

In pagina a III-a 

Harta judetului Arad 
cu delimitarea municipiului, 

oraselor si comunelor • • 

NOMENCLATORUL 
. ' 

'.~ . 

localităţilor dtn judeţul Arad 
A. Municipii 

1. Arad 

Comune suburbane Sate romponentr 

----- '-.-.'-.---
L FINTINELE 

2, LlVADA 

3, ŞOFRONEA 

4, VLADl11lRESCU 

1. FINTINELE 
2. Aluniş 

, 3, Fiumuşeni 
4, Tisa Nouă 

1. LlVADA' 
2. Sirueani 

i. ŞOFRONEA, 
2, Sinpaul 

L VLADlMlRESCL 
~. Cicir 
j, Horia 
4. Mindruloc • 

B~ Or aşe 
, , 

Denumirea' oraşului 

-
1. CHIŞINEU CRIŞ , , 
2, CURTICI ' ' 

,3.INEU" 
f 

, , ,Sate- ce :apartin · 
de oraş 

. ! ' 

1. Nădab 

1, Dorobanţi 

I,Moerea 

4, LIPOVA 

5, NADLAC 

6. plNCOTA 

;, SEBIŞ 

Localităli componente 

1. R.dna 
2, Saimo, 

Sate ce ap:tf\in 
de ora, 

1. 11ăderat 

1. Donceni 
2, Prunişor 
3. SăIăjeni 

C. C omu ne 

, Nr, Denumirea tomunei 
erI. 

1, ALMAŞ 

2, APATEU 

3, AR{:HI!" 

Sai. componenle 

L ALMAS 
, 2. CU' 

3, Joia Mare 
4, 'Rădeşti ' 

1, APATEU 
2. Berechlu 
3, Moilorl 
1. ARCHlS 
2, Blne~ti 

, 3,Gr~eni ' 
4. Nmni$ 

, . 

" '~ 

,(Continuare In pal:. a II-al 

'-

,Vizita În R. S. F. Iugoslavia a delegatiei 
, de' pa'rtid şi de stat ro mâne, condusa 

de tovarăşul Nicolae Ceauşescu .' 

A 

In Noul 
Belgrad 

BELGRAD 28 - De la trimişi! 
.peciali Agerpres, S, Strujall şi 

'N. Plopeanu: l\lorti dimineata. 
dtlegatia dp partid şi <1e $tat a 
RepubriciJ Sociatisff' Romeinia. 
condusd de tot'ordşul Nicolae 
Ceauşescu, secretar general al 
C,C, al P,C,R., preşedintele ·on· 
siliului de Stat, a sosit itI cartie' 
rul Novi B(!ograd. 

Oaspetii au fost insoţiti de Ro· 
ta Dugoniei, preşedintele Confe
rinfei Federale a u,S,p,nl.l" 
membru al Prezidiulu! CC, al 
U,C.!" Mustafa Şabici, membrII 
al Vecei Executice Federale, 
membru al C,C. al U,C.!" Llubo 
Babiei, consilier al secretarului 
de ,'at pentm afacerile externe, 
Iakşa Petrid, ambasadorul lugo· 
slaciei la Bucureşti, 

Aşezat pc malui sting al riu
lui Sat'a, unde in urmă cu douci 
dccellii totul era o intindere pus

, ti', cartierul Noul Belgrad, arc 
azi aproape /00000 locuitori, EI 
imprcsioneazd prin clădirile sale 
moderne, printre care se-a/M ;'Iedl· 
ile monumentale ale Vecei Exccu ... 
tice Federale şi Comitetului Cen' 
traI ai Uniunii Comuniştilor, cit 
şi prin an$amblurile de blocuri 
dc locuinte, comple,re COnlcreia
le, edificii social.culturale, situate 
In mijlocul unor vasle spaţlt 

verzI. 

, In aceasla parte a ora'lulul, CII 

care se mindreşte fiecare locui' 
tor al Capitalei, un parc poartd 
numele şemnificativ de .. Parcul 
Prieteniei'" deoarece. votrivJt u
nei tradiţii a Iugoslavld ,oeia
I!!te, oaspetii cel mal de scamll 
al tărli sint Invitaţi să sMeasca 
in acest parc un pom al păcII ca' 
re '.a Ilmlnteasca ,de vizlta,lor_lo 
Belgrad. In imre, oaspeţII români 
OII fosl IntImpina ţi de Branko 

Peliei, preş.dh!tele SI<tIp~tiltei o' 

~aşulul Belgrad, Pero [{O"oce· 
viei, preşedlnlele Skupjline! din 
Not'l Beograd, Rd'punzlnd in' 
dtaţicl gazdelor, tovară~ul Nico' 
lae Ceauşescu' a .ădl! un lei, a
lalur! de pomii sădil1 de alţi şefi 

de slale care au t'lzila.! R.S,F. 
lugoslavla, 

Apoi, 10l'arăşli Nicowe Ceau· 
şescu şi Ion G11eorohc ~laurcr au 
semnat in cartea de onoare. 

• • • • • 
,------'-

~Iunicipiul Arad, re, bu
le\'ardu1 Repuhllcii prinde tot 
mai mull contur con.truclia 
blocului de lingA roliclinică, 

," . ,\ 
' , , : 

, ' 

" 

.. 
Inceperea 

convorbirilor oficiale 
BELGRAD Trimişii spe-

; 

I Din partea iugo.,bvă la con
"orbiri au plrticipal tovarăşii 
1I11alko Todoroviel, secrelar al 
c"mitetului Executiv al CC al 
Uel, membru al Con,c;iliului Fe-- !:! 
detaliei, 1lika Şpiliak, pre,edin- ;'i 
tele Vecei Ext'Cutlve Federale, . i 
membnl al ConsiliuluI Federn- j 

tiei, membru al Prfzidiulul CC ' i 
al UCI, Petar Stambolici, preşe- i 

~ 
.i 

ciali Agerpre, S. Strujan şi N, 
Plopcanu transmit: Marii dimi
neata, In palatul Vecei Execu
tive Federale, au incepu t convor-

. birilc oficiale intre df'lcgatiR 
llcpublicii ' Socialiste Rom,lni., 
condusă de tovarăşul Nicolae 
Ceausescu, 5~retar acneral al 
CC al PCR:, prelcdintele Con.,i-, 
Iiului de Stat al Republicii 50-

, 
dintele CC al UC din Serbia, 1 

membru al C""siliului F",lcra- I 
liei, membru al Prezidiului ce I 
al UCI, Ralo Du~onlci. preşe
dintele Conferintei Federale. I 
Uniunii Sociali<!e a poporului I 
muncilor din JUJ!oslnvln, mem-

ci:llistc RomI'mia. şi delegaţia 
Republicii Socialiste Federative 
Ju~oslnvia. condusă de tovară
sul looip Broz Tito, presedinlele 
RSF Iu~oslavia, preşedintele 
Uniunii Comuniştilor din Iu
goslavia. 

Din partea romană la convor
biri au particip:lt tovarăşii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului ExecuUv, al Prezl· 
dlulul Permanent al CC al PCR, 
preledintele c"nsiliului de l\Ii
niştri, Paul Niculescu-l\tizil, 
membru al c"mltetuluJ EXf'CUtiv, 
al Prezidiulul Permanent, secre
tar al ce al PCR. Gheorghe Ră
dulescu, membru al Comitetului 
Executiv al CC al PCR:, vlcepre
şedinle al Con.,i1iulul de' MI
niştri, Geors;tc M3COVr-sCU. prim ... 
adjunct al mini~trulut afacerilor 
exlerne, Aurel 1I1AlnAşan, amba
~dorul ('xtr~ordinAr ~i plcnipo
'""Iiar al R"publidi Socialiste 
Romania la Beh,rad, 

bru al, CO<lsiliului Fedemtld, J, 

membru al Prezidiului ce al 
UCI. Vladimir Popovid, membru 
al Com:i1iului F~dcraţi~i, mrm .. 
bru al Preridiulul ce al Uel. 
~ecrctar '~en('ral al prC'ş('dinl(~lul 
Republicii, 1I!arko Nikezici. sc
cretar de stat ni al.eerilor ox
teme,' membru al CC al ·''CI, 
Mu.,tala Sabicl. membru al Ve
cel Executive Fedttale, membru 
al CCal UCI, Liubo Snblel, con· 
<i1ier al secretarului de <lat 
"entru afaceri externe, şi Iaha 
Pctrici, amb:\snclorul extraordi
nar şi plt'<TliO<)tenUar al RSF Iu. 
I(o,lavia 1. BUCUN'şti. 

Vizita 
A 

In 

Convorbirile 5·nu drsCă$urat 
Intr." Rtmosleră ooroială, prlc
tf!l!'\C'.I\~A. 

Voivodina 
1I1arli la amiază delegalia de pentru Volvodlna, llia Ralaclel, 

parlld şi de staI a Republicii 50' preşedintele Skupşllnei Provin cI- ' 
clalisfe Romania. condus!i de to' ['!i Autonome Volvodina. Stipan 
var.'t~ul Nicolae Ceauşescu, care l\Inruşld, prcşcdlnlt"lc Vceei F..-
e:ite intov"ră!~jt de sotie. impre- ).:ccutlvc a Provinciei Aulonl1mc 
lină cu tovolT.lişul lo~ip Droz Titn Voivodinn, şi alti renr·C'lcntanţi 
şi soUa au plecat din Belr.crad in- ai or~anclor provincinlc şi 10c3';' 
tr'n vizlt~ In Voivodlna, le de partid şi de staI. 

Oaspe\ll au' lost Inso!111 de to_ Provincia autonom~ In cadrul 
"arăşil lIIialko Todorovlei, .. cre· Republicii Social!',t. Serbia, Voi_ 
tar .1 Comitetului Executiv al vonl"., .tr,~Mtut~ de Dunăre şi 

, C,C .. al U,C.! .. · mombru' al Con· de· Ti .. , ,constituie coa mal Im· 
,lIiulul Federaţel, R.lo DUI/oniel, portanta regiune .qrlrol~n Iu· 
pr@\edlnlele Conferlnlel Feder.l. Roslavlcl, furnizind aproape ju~ 
a U,S.P,M.!" membru al Consl- mAlat. din producUa aqrlcoln a 
li ului Ferlerntiei, membru al Prc' '1/Iril, P~mlnturilo deo<rbit ne ler
zidi;"I,,1 . C,C: ' al U,C.!" Vlarlimlr tile ale Voivodln.1 sInt str~bă· 
Popovici, membru al Comiliului' fute de ape cu o pantă foarte re_ 
Federatiei, . membru al· Prezi; . nusă, din care cnuz,'\' suprarete 
diului C,C, al U,C,!., secretar inllns.' sint ocupate de mlasUnl 
j:!en"ral al preşedintelui Republi_ "'.1U !ilu(rr.' cip De urma cxcrc:ulul 
cii, Stevan Doron:skl, secretar al de umirHt:ttc, In unii ·ani, Du· 
r.omltetului Executiv al U, C, din nărea si Ti." şi nlluentll lor pro· 
Serbia, şi alte pe.,oane oficiale, voacă qrave inundall\. Pentru e-

La sosire la Pctrov3r:ldln. vltnr~a- lnr si ,.,entru ~portreo re-
membrii delegalicl au fost Intim· coltelor, In Volvodl"" au fost In· 
pinali de' 1II1rko ' Tepavat, preş.' treprinse va,t. IUCT~rl In ca~rul 
dintele Comitetului provincial al 
Uniunii' Comuniştilor din Serbia (Conllnuare In pag, IV-a) 

, . ' . • • • • • 
Constituirea comitetului de 

directie la Uzinele de vagoane 

Mandatari ai colectivului 
in rezolvarea problemelo1r 
Reprezentanţii celui mai mare 

colectiv Industrial din' oraşul 
nostru au linut In aceste zile a·, 
dunareade constilulre a organu-

p t o d uc ţ i ei 
lui de conducere colectivă - ca' nile de plan, eficienta măsurilor 
mlletul de directie, aplicat., direcţIIle spre care este 

Caracterizală prinlr-un inalt nece.ar s.~ se inten.llice activ it.· 
spirit de responsablll!.,le, eonsti· tea comilelulul de direcţie p"n-
tuirea orsanulul de eonduc("e tru rldi .. ".a pc o treaptă supc-
s·a Iăcu! cu mull discernilmlnt. rioaril a intregII activit.'\\l ccono' 
AIăluri d,\ blnecunoscull con_ ' mice. . 
,truetori de vagoane, cu pregăti-· In acesl c.,dru a fost eviden-
re superioară ca inginerii Vasile tia! ,Iaplul că In ,primele patru 
Abrudan, Emil Măcean, Colo' luni ale anului uzina şi·a depă· 
man Bakony, Liviu Cirin, Gheor- şi! cu aproape 20 de milioane 

i 

I 
,i 
" " j 

j 
! 
I 
1 

il 
'j , 

ghe ,Fazekaş, şi ailli, problemele planul' productiei marlă, In con_ i 

complexe de conducere au losl diliile unei productivităIi con,i- '1, 
Incredintat. şi unor muncitori derabll Imbuniitătite Iată ,do a' 
vechi In uzln~, cunoscull frun' nul lrecut, că au lost I';tegral ' .• ",',.1 
laşi in inlrecerea sociallslă, CII reallzale sarcinile la export, pla- : 
bogată experienţă şi pregătire nul de beneficii etc, Au lost a· 
prolesională, pătrunsi de multă pol analizate problomole care lşI "o 

'if 

răspundere si Iniliallvă In reali· aşleaptă rezolvarea !n vederea :I'~ 

spunem că Sava Mlnzal luerea- ' ,arelnilor de plan. In'endrul dez· :1 f 
zarea sarcinilor, . E de aiun. să Indeolinirii In bune condllil a ~l 

zll In uzină de 31 de ani, Ihr' baterilor s·a Insistat Inrlrosebi n- ,; 
ViorelCoroban de 26, că In to\1 supra Imperativului de a se Im· . \,fi 
aceşti ani el au ştiut să pună' bunU3t1 radical aprovizionarea -,!: ' 

I 
h:'totdeauria "tnteresele uzinei' tehniro~m.terială a produellei. .\~;f 
mal presus de propriile lor Int.-, R1tmlcilatea deferluoasă !nre!tis' ,;c,ti ;';;f 
rese. Prin fapte piMuitoare s!-au IraUl In cele "alru luni expiratr..· "," 'l' 

,1 a\ras, stima, tOvarăşilor lor şi . cInd 4r,,7 In, sută din sarcini1<i,'·d -', 
muncitorII Cornel Dughl sI Ioan lunare. s·.u ,reaU •• t In dec.,d.' a: ,',';' '. 
Babll. aleşi de aSemenea In noul. treia, a delerminat pe multi' <Un; "'( :[ 
~rllan de co,nducere colectivă" :', ,tre, mejnbrll noulul~mltet. să se -<';'1'/ ~ 

Cu, ace.aşl resnonsabililate si oii.nt.?. spremă;url . con=le.·}·.:,;~: \î 
~len\le, au ,dezbătut repre.e.,." care sl\lmbun~t!lt.n$C.~ ::'situatia ~,::,;:.~ ; ; 

, lanlil oalariaţ!1or, uzinei - In' ':." . J\f.ROSENFELD~,.;;~, l' 
, chiar sedlnţade constituire:'" ' . " , ", .\ < 1.>" " 
I modul cum se reallzeazl •• rd· ;' '(Continuare ,In pag. a n.a):' (,};l~ :~ 

1., ,'"><·,'~<t)" ::1 
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Pag. 2 - I J!t.U~ARAROŞIE 

NOMENCLATORUL 
localităţilor din judeţul Arad 

. (U"""r'ft din polt. I-a) 

-------------------- --------------------
1"r. Denwnlrea comunei 
eri. 

II. llELIU 

6 nIRCHlS 

7. BIRSA 

J. BIRZAVA 

9. BQCSIG 

10. DRAZll 

11. aUT!NI 

12. CAMNO 

13. CERMEI 

. 14. CHISINDlA 

15. CONOP 

1(1 COVASINT 

17. CRAIVA 

18.0UNA 

, la. On:.cl 

20. DOltCl03 

31. Ftt.NAC 

24, ClUltAltONT 

Sate comp<>nmte 

1. BATA 
2. Bacllul do Mijloc 
3. Bulci 
4. Tela 

1. DELIU 
Z. Bcneşti 
3. Bochia 
4. Lunea Tcu:u1ui 
5. Secaci 
6. Tă~ădău 

1. BIRCHlŞ 
2. Căpălna~ 
3. Ostrov 
4. Vlr4mort 

1. DIRSA 
2. Aldeşti 
a. Hodiş 
4. Volvodenl 

1. DIRZAVA 
2. Dătula 
3. Căpruta 
4. Dumbrilvita 
5. Groşil Noi 
6. Lataşlnt 
7. Monol'Ol'Ua 
8. Slatina de Muret 

1. BOCSIG 
2. Mlnerău 
S. ro""lg 

1. BRAZII 
2. Buccava.şolm~ 
3. lacobinl 

I 4. Mădrigeşl' 
5. Secaş 

1. BUTENI 
2. Berlndla 
.5. Culed 
4. Llvada 

1. CARAND 
2. Scll~tca 

1. CERMEI 
2" Avram Iancu 
3. Şomoşche~ 

1. CHlSINDlA 
2. PăluşcnI 
3. VAsoaIA 

1. CONOP 
2. BeJotin\ 
3. Chelmac 
4. Mllova 
5. Odvoş 

1. COVASINŢ 
,J~CRAIVA 
2. Chlşlaca 
3. Clunteşl\ 
4. Corol 
5. MilrAuş 
8. Rogoz de DelhI 
7. Stolncşl\ 
8. Su. .. g 
9. Slad 

10. TAlmad 

1. DEZNA 
2. Buhanl 
3. Laz 
4.. Nealll'a 
.5. Slatln., 

1. DIECI 
2. Coduba 
3. Cro"," 
4. Rlcve~ 
5. l1c,iA 

de Crb 

1. I;lORGOS 
2. Ilruznlc 
3. Păli" 
4. UsusAu 
5. Zăbal\ 

1. FELNAC 
2. BodrollU Nou 
3. CAlugărenl 
:f. ZMilrenl 

1. GHIOROC 
2. Cuvin 
3. MInl, 

1. GRANICERI 
2. ~lclAU 

1. GURAHOtM' 
2. Bon\e$U 
3. Dulcele 
•• Fenb. 
5, Hon\llor 
6. Josa, 
7. MUitcştl 
8. Pescarl 
9. Valea Mue 

10. Z1mbru 

1. HALMAGlU 
2. Băneşti 
3. Bodeştl 
4. Brustur! 
5. Crbte,tt 
6. 'one,ti 
,. Leasa' 
8. r.e,Uoara 
9 .. Polenarl 

10. ,TIM 
Il. rlnnuro 
1. ltALMAGEL 
2. Luncşoara 
3. Sirbi . 
•. Tlmlvlla I 

5. Tob"U 
1. ltAf,lMAŞ 
2. A«rlşu MIc 
3. BoUel 
4. CUt 
S. Coml(ne,U 
e. Umş do BoUu 

1.IGNEŞTI· 
2. Mlnead 
3. N'dllbettl·, 
~, Susan! 

Nr. Denumirea comunei 
crt. 

29. tRATOŞU 

30. MACEA 

31. r.nSCA 

32. MONEASA 

33. OLARI 

34. PAUUŞ 

3~. PECICA 

56. PEREGU MARE 

37. PETllIŞ 

3n. 1"ILU 

39. rLEŞCUTA 

40. SAVIRŞIN 

41. SECUSIGlU 

42. SELEUŞ 

:43. SEMLAC 

44. Slt:/TE'-' MARE 

45. SINTANA 

16. SOCODOR 

n. ŞAGU 

48. SEITIN 

19. ŞEPREUS 

50. SICULA 

51. ŞILINDIA 

&2. SIMAND 

53. StRIA 

54. ŞjŞTAROV'\Ţ 

55. TAur 

~6. TIRNOVA 

57. V}\RADIX 
DE MURES 

58; vmGÂ 

a9. VIRrt11UIJ;, 

60. ZABItAN1 

82;~" 

. ' 63. ZlMANDU NOU 

'. 
. , 

Sate componente 

1. tRATOŞU 
2. Varia$u Mare 
3. Varlasu Mic 

1. ~IACEA 
2. Slnmartin 

1. MISCA 
2. Sa tu Nou 
3. Vlnători 
4. Zerindu Mic 

1. MONEASA 
2. Rilnu •• 

1.0LARl 
!. Sin te. Mică 

1. PAULlS 
2. Baral"" 
3. Cladov. 
4. SlmMtoni 

1. PECICA 
2. Bodro~u Vechi 
3, Sedcrhat 
4. Turnu 
1. PEREGU MARE 
2. Pere~u Mic 

1. PE'l'RIS 
~ Corb~t1 
3. meu 
4. Oblrşi~ 
5. Roşla Nouă 
6. Sellste 

1. PILU 
2. Vărşand 

1. PLESCUTA 
2. Aciuta 
3. Budeş!j 
4. Dumbrava 
5. Gura VăII 
fi. Rodoei 
7. Tăla~iu 
1. SAvlRS1N 
2. Căprioara 
3, Culaş 
4. IUIălIş 
5. Plmeştl 
6. Temeşcşti 
7. Toc 
8. Troaş 
9. Vale. Mare 

1. SECUf;IGlU 
~. Mun", 
3. Satu Mare 
4. Slnpctru German 

1. SF.LEUŞ 
2. lermata 
3. Moreda 

t: SEMLAC 

/1. SINTEA MARE, 
2. Adea '. 
3. Tipar 

1. SINTANA 
2. Caporal Alexa 

1. SOCODOn 

1. SAGU 
2. Crucenl 
3. Flrltea~ 
4, Flscut 
5. Hunedoara 

Tlmlşanl\ 

1: St:IT1N 
1. SEPREUŞ 
1. SICULA 
2. Chercluş' 
3. Gurba 

1. SIt.lNDlA 
2. Camon 
3. lercoşcnl 
4. Luguzău 
5. S.tu Mic 

1. SIMAND 

1. SIRIA 
2. Galşa 
3. Misc., 

1. SISTAROV'\"', 
2. Cuveşdia 
3. LabMlnl 
4. Vomita 

1. TAUT 
2. Mlnlşel 
3. Mlnlşu de Sus 

,4. NadA, 

1. TIRNOVA 
2. Agrlşu Mare 
3. Arăneali 
4. Chler 
5. Drauţ 
8. Dud 

1. VMAPlA 
DE MUREŞ 

2. Bala 
3. Julila 
4. Lup.ştl 
5. Nicolae Bllc'~~11 
8. Stejar 

1. VINGA 
2. Mallat . 
3. M!nlştur 

r. VlRFURILE 
2. Avram lanC" 
3. GreŞ! 
•. Lazurl 
5. Mlgu!lcea 
G. Merme,U. 
,. PoIana ' 
8. Vldra' \ 

f. ZABRANl 
2. Omnl 

. :J.Neudorf 

t.ZARAND 
2. Clntel' 
1. ZElUND i 

2. remaia 'Neasrl' , - . 
1. ZIMANDU NOU 
:, Andrei Ş'sun. 
1. Zlmandcui . 

, 

,.f&9 fi 

TABEL 
prhin'd seo,tcrea din nomenelator a unor sale care au sub 

10 clădiri 

Nr. 
crt. 

1. 

DenumIrea 
satului 

Cri~:;.na 

Comuna de care 
a apartinut plnă 

In prezent 

Zcrind 

TABEL 

Comuna de care 
va aparţine in_ 

viitor 

Zcrbd 

prh'ind ţ,coalttea din nomencIatur a localitătilor' componente ale 
oro5clnr ~j a unor ~1.t~ tarc s-au rontopit fU alttlt iu\'rein."\tc 

Nr. 
crC 

DrnumirC'(\ satu. 
lui ~1U localită. 
ţii componente 

Comuna sau oraşul 
de ear~ apartine tn 
prezent '\atul sau lo
calitate. reşpectivă 

Denumirea 
10",litătii 
cu care 

s·a contopit 

------------------------------------1 
\ 1. 

2. 
3. 
~. 
5. 

Traian 
Pr:'i ie~ti 
losă~el 
RDvine . 
Vinesti 

Ineu 
Scbiş 

Gurahont 
Peciea 
Şfivirsin 

TABEL 

lneu 
Sebiş 
Gurahont 
Pcciea 
Săvirşin 

prh'ind tre«rea unor "'le de la jude\ul Timiş la Judetul Arad 

NI'. 
erI. 

Denumirea. 
satului 

Comuna de care 
va apartlnc In 

viitor 

Comuna de care 
a apartinut plnă 

1n prezent 

~--------------~--------------
1. Labaşin! Co_,arii 

(Judetul Timiş) 

Sişt.rovăţ 

(Judetul Arad) 

&& 

TEA11tuL DE STAT ARAD 

Joi. 30 mai. orele 20: .. Re
.cle gol" (abonament seria J) 
Simbătă. 1 iunie. orele 20: 

.flegele gol" (abonament se
,'ia K). 

Duminlc.'1. 2 Iunie. orele 16: 
.. Regele ~ol". iar la orele 20: 
.. Regele gol" (abemament se
ria Bl. 

~IUZEUL JUDEŢE"'" A
RAD poate fi vizitat zilnic 
intre orele 10-13 şi 17-20 
in clădirea Palatului eultural. 
Luni est. Inch~ .... 

In cadrul muzeului sint 
deschise expozitiile: 'IArta 
populară românească din păr
\ile arâdene" ... Expozilia per
In.1ncntă de istoric v~he''. 
.. Galeria de artil". 

ij il$I$lDl!f,1 #l~lo]:fj:'I!iI 
Pentru 29 mai: vreme ncsta .. 

bilă cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse 
in.<otite do deşe"rcilri electrice. 
Vintul va sufla moderat eu in
tensificărl din sectorul sudic. 
Temperatura in uşoară creştere. 
minimele noaptea vor fi euprin
se intro 12 şi 17 gf3de. iar ma
ximclc ziu'a intre 25 şi 30 ~rade. 

Miercuri, 29 mai 1908 
.1 "i. 

MURE.<;UL: .. Viaţa In doi'. O
rele 10. 14.15. 16.30, 18.45, 21; 
Iar la orele ~1 In gr~c\ln~. 

STUDIO: .. Cu toat~ viteza 
Inainte". Orele 10. 12. 15. IT, 
19. 21, iar 1 .. orele 20.30 In era
dină. 

TINERETULm: .. Loana·. O
rele 11, 16. la. 20 iar la 20.30 In 
grădină. 

VICTORIA: .. E<croc fără 
voie". Orele 11. 14. 16. 18. 20 .. 

PROGRESUL: .Pantera ne,-
~r~". Orele la. 20. 

gOLlPAl\lTATFI\: .. Trei plus 
dou~". Orele '17. 19, 
GRĂnISTE: .. Dr. Prătorius'. 

Orele 17. 19. 
lI11 .... il.LACA: .. Hochelltli". O-

rele 19. 
I.ll'(lV,\: .. Volrlu1 ~~ pk~·. 
RAn':'1A~ .. I' ..... nip ~i ext:1"'. 
PEC1CA: .. Un nabab ma' 

~hiaT". 
Nil.nLAC: .. nllcătăreo,a". 
CUIlT1CI: .. Hiperholoidul 

Gafin" 
STT?T ,\ .. Giu~~O(' tn Varsovia". 
pINrnTA: .. Cu hărbatii o o 

n1t~ novt'stC'tf. 
VING,\: .. Povestea laru'ul ~aL 
tan". 
BUTENI: .. Cum să furi un mI. 

Hon". 
SEB\S: .. O .ută unu d,.lma. 

ţie-ni" . 
SINTAN<\: .. Profesorul 

trat". 
CI1lSINEU cmş:· Căutaţi 

idolul". 

............. _. au 10151 II ClElI:IID.., ace iri ."8. a. &= ~ a a al a ll" .... '!II" a" 
INF.U: .. Escroc fără voie". 

---------. 
Cum se 
Deşi lecumicuitura se realilea' 

zA In cea mal maro parte a anu" 
lui. acum, In ~~~stă perioadă 
munca este mal Intensă ca ori
cind. Intretinerea culturilor. u
datul lor. plantMea şi In.l\mlnţa
rea In continuare, recolta rea şi 
valorificarea legumelor timpurii. 
to,te aeestca trebuie făN\e con· 
comitent Intr·o perioadă scurtă. 
şi numai printr-o loarte bună ore 
qanlzarc n muncII <e poate a,i~l" 

"d ublează" su prafa.ţa 
afectată iegumiculturii 

VIND casă. 2 camere. bucă~
rie. bale. dependintc. qr1\dinll cu 
oomi lructifer\. vie. Mureşel. str . 
Teodnr lIIarl$ 7. (l Hl 

• ra terminarea lor la timp. O a
<cmonea bunA organizare Inţllnlm 
la cooperativa agricol~ de pro
ductie din Horia. Cei 130-150 
oameni ce partlc\p~ zilnic la lu
cru In. ~'l\dinA' ,In! Impilrli\! pe 

"echlp~ care cuprind tonte lucră' 
rile actuale. Iar brlllQdlerul 10911 
Rt"inqruber. coordn'nind $Î tnr1rt1" 
mlnd Intreaga activitate. arc t!Ti· 
Iii s~ nil"seapC: nl';'lc· diÎl ved'c: 
re, sll fie f~cut totul la timp şi 
cit mal bine. SI. Intr-ndev~r. toa' 
t~ lucrilrlle de plantarc !I Intrc· 
\Inere sint Inaintata, In pas cu 
timpul. Paralel •• re" Itează şi 
valorlficil "rimel. oronuse nlo 
I/rlldinil, PinII acum au fost valo
rificat! MOO k~ c.1straveU din 
ră<adnl\c. 6000 bucil\! ardoi IUli. 
l!ulloare In valo",. de Ift,OOn lei .. 
~I In 2-;1 săntllmlnl se vor putea 
l"colta primele reşll din <erele 
,olar. 

Ceea ee atrage In mod deose
bit atenlia e.te Inş~ I!ril. pen' 
tru folosirea la maximum a te. 
ienului destinat I"gumlculturll. 
prin metoda culturilor succesive 
- domeniu In care cooperativa; 
din lIoria are O bună e"perlen: 
Il!. 

- Deşi n-avem pentru grădi
nll decit 37 ha, noi vom dubla 
această lupralată prin culturile 
succesive care vor urmE\. legume· 
lor timpurii - ne 'pune tov. 
brh:~flrlI{-"r. Iată cum vom pr,)ce .. 
d,. După cartofii timpurii vom 
planta Imediat var.iI de toamn~. 
după varza timpurie - gulil .1 
bastre. ca<traveti şi conopidii de 
toamnă. Acum sc cule~ ~u1io:'lr~
le. dar rămln in continuare plan
tele de roşii. ac(.:~Ir" rJou:\ culturi 
mnd interc..,btc. De nc;cmenea, 
vom rolo~1 la mAximum paturile 
c.1ldl' unde s·nu produs ră'indu .. 
riie. cu1tlvind .un <oritment va· 
riat de lcqume rerute pe pl.\ă. 

ID~ 
Miercuri. 29 mal 1968 

10.00 Curs de limba francezII. 
11.00 Curs de limba rusă. 
12.00 TV pentru specialiştii 

din Industrie. 
17.30 Pentru şcolari: Ex

terra '68. Intilnire cu 
copil rachetomodelişti de 
la cercurile respective 
din Tg. Mure~. Ploieşti, 
Bucureşti, precum şi dis
culii ~u conducătorII a
~stor cercuri. 

18.00 Telecronlca economică 
'18.30 Curs de limba ~ermană. ------.. _--_ .. - ... 

Mandatari ai colectivului În re
zolvarea problemelor productiei 
(Urmare din pal!ina Toa). Intărirea sectie! prototipuri cu 

cadre bine calificate şi canlinuat 
eidstent!. Aceasta cu atit mal cu ° şi mal raţională organizare 
mult cu cit 111 ultimII ani uzina' a locurilor d. muncă In vederea 
a reu~lt sA lucreze cu o bun~ rolasiril la maxImum a utilaje-
rltmkltate. La ora actual1l In5l1. lor şi suprafelelor de prooqclle. 
nu numat planul semestrl.l. dar AlIrel v. Ci foart~ greu ca Incil 
chIar planul anual poate fi perl~ In luna lull- uzina sA livreze "a
clltat de aprovizionarea defee- ~oane care la ora actualA sint In 
tuoa,A eu unele materiale şi se- faza, de preglltirea labrirnţiei. 
mllnbrlcnt. ca:, cilindri de frinA. A<omenea rczolvărl concrete 
.",,10 el...:lrlce, amortizor! hl- au lost Indicate şi pentru <olu· 
draulld.table de alulO'nlu. etc. \lonarea altor probleme. dintre 
Comitetul de dlrec\ie a hotărlt care considerăm moI ImportanUl 
ca delegaţi competenll din uzină, sprijinirea pe tnote c!lile n .xe-

cuţiei planului d. 'nvestiti! In 
printre care ,1 membri din coml- cadrul ţermenelor planificate. In 

'tetul de conducere. sA la lel:Atu- aceasUl problemll r1\mlnerea In 
rA direct eu fumlzorll pentru a urmll II constructorUluI. din cau_ 
soluţiona mal opera\lv probleme_ ,za lip",,1 bralelor de muncă. a 
1" d. aprovlzlonar. şi cooperare' fost contracaraU d. beneficiar 
care condllioneazl reallurea sat" prin alcMuirea unor colective 
dnUor dl) 1l1an. . de muncă din uzlnll care să dea 
. Cu multA compet.nlll au' rost un sprijin con=t constructoru' 

cAutate c:lU - 'de solullonare,1 lut. Cu toate are$tra. darea In fo
pentru alte probleme caro In-'· I05lnlil In lunile septembrie ,şi 
lIuenl.ad produc\la. octomooe a celln' dou3 oblecilve 
_ ;... Trebuie scurtat. Pe toate de Investitie care Innuenteaz.~ dl
clIlle, termenul de pr.g~tlre a Ca- . rect productia trlme.trulul IV 
brlcallel . - . sublinia Inginerul a.e. obli~ă la o şi mal .hlnsă con
ser coordonator, LIviu Clrln. A· l'lcrare Intrp' urlnft si cnnstructor 
rllUnd .. elI In lunile care ârme~~l\,' In vederea InIăturăril' In comun 

: U%lna trebuIe sa InirodueA In Ca- a s:reutălilor e~.tente •. 
. brlcaţlo Incil nou! produse noI: Răspunderea, priceperea şi Inl-
-.Inginerul Clrln atrAgea atenlla Uatlva cu care sint elIut3te solu-
el trebuie să ~e allelLoo:e In ~I mal' lionl!rile cele mal practiceş\mal 
mare mllsurl la ol'lZanltarea operatlvelnrezolvarea proble' 
,tilntlflcl a productieI. Volwnu1 "'elor ' complexe' ale producţiei. 

. mare de productie pl'11tnCllt pen. ~emonstreazl\ competenta' coml-
tru trlmeştnle nI :: IV (eu 20 tetului de direcţie lalA· de man
Ia auII 'mal mare ca In primul datuloentru care a fost Inve,-

. trll!1tstru','t. anulul)obIlRll. a- 'Utde elIlre' Intregul'colectiv al 
cut lucru. Trebuie Inceput prin uzineI. 

>;'\. " . , 

-.1 _ 

, ". 1 
" _. 

. , 

lută deci cum se pootr 1ubla 
suprarntn dec;tinată Ic~nlTl,,\!,{"I1tu· 
ril. PC' <lCC':lst~ cal!" o;,{' erecaz" a
vantaje aUl pentru unlt.,te -
folos.ifra la maximum a trT!nU
lui nr,rirol si il cO!1fHtiilnr crrate 
;e ('yfi"rlrr("J irlrtntHlor - ~rc* 
cum si pentru con",umatori. ofe· 
rlnc1u~l(> le~ume variate ~I proas
Dete pe o pprlnad~ eit mal Inde
lunrrată a anului. Şi vorbind la 
COnCTf't. eficienta cconomic5 n a· 
co,tei acţiuni se Va vedea In ve· 
~Iturile'mari pemrc'1. va ob\l11e 
conperntlvn dIn legtlmlt"1I1 t u":1 -
vC'nitt1ri pla.nlficatc 1n aCl'st an 
la: 1.500.001) leI. ~ .' 

19.00 

19.30 
20.00 

20.40 

22.30 

22.45 

23.05 

I.. POPA 

Club XX. Emisiune pen
tru tlnerd: "Tinereţe, 
Indrăzneală. curaj". 
Telejurnalul de sear~. 
Transfocator ... Cu basto
nul pc litoral". 
Fotbal: Finala Cupei 
campionilor europeni din
tre echipele Manchester 
Unlted - Benflca Lisa
bona. In pauzll: Avanpre
miern. 
Dubrovnik - film des
pre Vechea Ragusll şi 
noul Dubrovnlk. , 
lI!elodll In noapte. Trans
misiune de la restauran
tul .. Pescăruş". 
Telcjumalul de noapte. 

VIND vilă cu etaj. 2 aparta
mente. cite 2 camere. dependin
te. Informaţii: teleCon: H-33. 

(15) 

PIERDUT nermi.< de circulatie 
nr. 4fi' TIT ·7924 pc~tru 'notc
cideta 1. J. pe numele Fuclls 
,Edmund, D,clar nul. (l16) 

,. 
In atenţia .tuturor .. 
unităţilor socialiste; 

din raza· municipiului 
Arad 

In ziua de vineri. 31 mai 
1968, orele 10 a. c. In sala 
mare" Consiliului popular al' 
municipiului Ar.d din Bul. 
RlcpublicH nr. 7~ arr loc şe
dinla de Instruire a deleJ!aţi
lor Intreprinderilor si In.,tltu
UHor !n _vederea distri,",11if-Q 
tichetelor de combustibil po 
1959/1970. 

In acest scop toate Intre
prinderile şi institutiile sini 
Invitate să-şi trimită delegall 
pentru instruire. 

C<>mitrllll ex""utlv nI Con
sillului p<>pular munIcipal 

Arad 

A----~·----------------------------~-----, 
contractărI Intreprinderea ,udeteană de 

şi achizitII 
(fost D.C.A.) Arad, str. Domei nr. 52-51 

CAUTA SPRE ANGAJARE: 

- TEIINICIAN J - MECANIC 
- MERCEOLOG PRINCIPAL la serviciul co1l'dări. 

Informaţii la <ervidul personal al Intreprinderii din Arai!, 
str. Domei nr, &2. ' (265) 

~ , 
Intreprinderea pentru valorificarea corealelor 

.. Arad, Bul. Rl'publirii nr. '41 _ telefon nr. 11-17 
. ANGAJEAZA 

un şef conlabll 
la baza-siloz Pedea. In condiliile II.C.M. nr. 328/1967. 

Infonnaţil 1. biroul personal, :dInlc Intre orele 7,30-15,45 
(263) 

Sectia ,de magazine 1. A. S. Fintînele 
din Arad. str. Bariţiu nr. 3Melefon: 45-77 si 49:.s6 

Yinde pul de o z;i '"Perla" 
pentru oopulaţ!e şi cooperativei. al!ricole de produciie In nU
merar şi pe vlrarnent la, ,pretUl de 1 leu bUCllta, In zilele de 
marti şi vineri: 

-
Cooperativa . ,,, "Higiena" 

ANGAJEAZA FEMEl {penslonare) , 

pe bază de contra~t, pentru ~grllit copil , 
, Informatii. detailalc la sed luI central din Arad, str. 

nescu nr. 24. 
, , 
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. JUDEŢULUI HARTA ARAD ... 

c 
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Vizita În R. S. F.lugoslavia a delegatiei I .. 
de partid Si de stat române, condus51~~~_~~~~~~~~~~a 

de tovaraşul. Nicolae Ceauşescu, I ~i$(ilrtm tlrtfistil din ffooln 

I 

I , 

! 
I 

i Vizita in U.R,8.8, 
1, 

Dugonicl, Vladimir 'Popoviel; române o p!'imire atit de CăldU-1 II Atmosfera a devellit şi mai incordată. Negocierile dintre sindica-

'. conducătoli de partid şi de stat roasă I I _. ii. ~~~~~I~dre, hid~ologie Dunăre. ai Provinciei Aulonome Voievo- Dejunul s-a deslăşurat Intro{) te e munCltonlor' feroviari şi ministrul transporturilor au fost intrerupte 

,l', 

r .. 
j~ • 

(Urmare din pag. I-a) 

a delegaţiei Comite, 
tului municipal 
Bucureşti al P .C.R. 

f' dlllil şi ai oraşelor No,"i Sad şi ,tmos!erll de cald:' priet,nle. )i: Oaspeţii romoni au vizitat ba' Petrovaradin. * PARIS 28 - Corespondentul rea ordonanţelor guvernamentale faptul că guvernele se pretin-
,;,;:: rajul şi eeluzele din partea cen- La dejun, tovarăşul Mirko Te- BELGRAD 28 (Agerpre<). _1 Agerpr .. , Al. Gheorghiu, trans- In domeniul securitălii munciI. deau a fi de stinga, in timp ce 
" I trală a canalului Dunăre.Tisa_ pavaţ a toasl-,t pcntru fericir.. Tovarăşele Ele"" CcauI'""cu şi mite: Greva generală CU ocupa- Intro{) scrisoare adresată lui duceau o politică de dreapta,.\i-

MOSCOVA 28 - Corespon_ 
dentul Ag<;rpres, N. Cri':olovca. 
~u, tran:mlte :. La 2rt:nn.i, delega. 
ţla ConlltrtulUl mUnicipal Bucu_ 
reşti al P,C.n. şi a Conslliolui 
popular al Municipiului Bucu. 
reşti, condusă de tovarăşul Du. 
mitru Popa, membru supleant al 
Comitet"lui Executiv al C.c. al 
P.C.R. prim-secretar al Comit.. 
tului municipal Bucureşti Il 
P.C .. R., p~ir~13rul general al Capi. 
talcl, a vlzltat metroul şi şantie. 
rul de constructie a unui nou pod 
prste riul Moscova. 

E' i, Dunăre. Directorul general' al poporului- prieten român, pentru lovank:l Broz. ImpreunA C".J to-- I rea IntreprindC'rilor cont~uă in Waldeck Rochet, secretar general nind clasa muncitoare şi partidul 
'::: sistemului de hidroamelioraţii, coljlborarea multilaterală dintre .arăşele Elena Maurer I.laria Intreaga Frantă CU tendmta de al PC Francez, FrancolS Mitte- comunist departe de conducerea 
'" Dragoliub Gvozdenal, a prezen' cele două tări, In cinstea "as pc- ~Iălnăşan. Tania Dugoni~i. Milka a se. lărgi. In unna refuzului rand, preşedinlele Federaliel \ării". Totodată, el a subliniat c.~ fi j . tat In lala unei hărti planul ge' \l1or de seamă din !L,man;,. Pctrici şi .lte pe!'soor.e au vizi-I greVIŞtIlor de a accepta pro\,.u- Stingii Democrate şi Socialiste nu trebuie "să se deschidă calea 
'1 I neral de construct;". . Tovarăşul Ion Gheorghe ~Iaj tat marti dimineaţă Institutul n~rlle elaborate după dl.<cu\lIle (FSDS), a răspuns !avorabil pro- ~e~:c!~~!~ In!eudat,. politicii a-
:,,1 k Can~lul principal, lung de 5;0 re~ a ,toastat pentru Ialntilrir. penl:-u cercctăn chimice. tehno- ~mtr~ 51~dlcaie, guverdn şi. pa: PlunpceriFi fă~:edde Biroul Politic Tot in cursul zilei de marţi, 

1. • -m, Şl reteaua de canale secun- pnetenlei româno-iugos ve, pcn- logiCE ~i me13.lurr.ice cUn Belgrad I ro~a, a. mos era a eVC?:Ul . ŞI a pnvm organizarea ime- Francois MiUerand, preşedinte'" 
".' dare Vor permite să lie lerite de tru conducătorii d. partid şi de si Facultate, de matematic!. mal Inco.'da.tă. Condueă!oru dlfe- diată a unei intilniri a conducă- le Federatiei Stingii Democrate 
',. Inundaţii sau de neajunsurile ~x. Sk'1l ai celor două tări. care mi. Au fost vizitate labor<ltoarc, ntc~: sm~lcat<:. au de~larat că torilor celor două formaţiuni şi Socialiste. candidat unic al 

:,!" '. . ţC1\esudleUl76doeoouOmhid al tdaeteteOrenSuUrP!,af!ear-' nli,:te,:Z.lI ap,:,n._ ttrue,' Ipnrt',ăer.,ierne'I"'. ne<Open!l.,le
ru
-. săli J de sI udiu, bibl :otecl unde IIPa

e 
nVI:v' teolrUI d\Sfcudtelr'lael'I~I'or IIsPnud~taalte poli :icc in vede.re." ela bor:rii sdtingii la alegerile preziden lia le Il :' " "., con"ucători ai celor două inst!- . . .. e I or I le. e unuI "program mmlm comun. in 1965, a anuntat in cadrul u-

,[ .. tile 'şi să lie Irlgate 400000 ha. Ilazdele ",,,e au f~Cllt dele~atiel tu\ii au d,t ample explicaţii ŞI d,reclllior patronale ale m- In propunerea sa, Waldeck Ro- nei couferinle de presă că este 
~ : Pină acum'a lost terminată o . trcprinderilor. pc sectoare şi ra- chet, secretarul general al PC hotărit să-şi depună din nou can-
'l' i portiune de 360 km din canalul R . I • " • ...... I muri economice. hotărîrea fiind Francez, a subliniat din nou ne- didatura pentru postul de pre· 

Se-ara, in cinstea reprezentan
ţilor Bucureştiului, Comitetul ... 
ri!şene,c Moscova al P.C.U.s. li 
Comitetului Executiv al So ..... ietu. 
l'Ji orăşenesc Moscova au oferit 
o masă la care a participat, d! 
asemenea, Tcodor MarinesC'J, 
ambasadorul Republicii Sociali .. 
te România in U.R.S.S. Au luat 
parte V. V. Grişin, membru su' 
picant al Biroului Politic al C.c. 
al P,C.U.S" prim-,ecretar al C0-
mitetului orăşenesc :\1oscova tI 
P.C.U.S., V. 1. Konoaop, priln· 
secretar al Comitetului regional 
l\toscova al p.e.u,s., preşcdintc!e 
Con!iiliului dc conducere al Ase.. 
ciaţici de prietenie Sovicto·roml· 
nă, V. F. Promislo\'. presodinltl. 
Comitetului Ex~cuti\' al Sovietu· 
lui orăşcnC'sc r-.bSCOV3. N. T. 
Rozlov, preşedintele Comit.tulul 
Executiv al Sovietului r~irmal 
f\!oscova, şi alte p('r~:,nnc oficial!. 

~! ;' principal. cxcavindu·sc in acest ee e p tie of eri t a luată. de muncitorii înşişi. Nega" ccsitatea crcaru unui J::uvcrn şedinte al Frantei in cazul cInd 
,1 " scop peste 100 milioane mc de , cierile dintre sindicatele munci- popular şi de uniune democra- generalul de Gaulle ar părăsi 
;1' . pămlnt. d t "1 I torilor feroviari şi ministrul lică, cu part'iciparea comunişti- actuala funcţie de şef de stat, 
i' In discutiile cu cazdcle. tova. e ovaraşu tmnsporturilol", Jca.n Chamant. lor pc baza unui proaram minim ca urmare a referendumului de 

\. răşul Nicolae Ceauşescu s-a inte- au fost Intrerupte in noaptea de comUn. EI a arătat că partidul la 16 Iunie. Mitterand a subli-1 resat de st..1diul actual al iriga. I luni spre marţi, (ără să Se ajun... comunist şi Federatia Stingii De· niat. de asemenea. câ fntr-o ast· 
I . ţl110r şi de perspectivele utilizării N 1· col a e Cea u ş' e seu g~ bla vlre,un acorld. ~n in,~ustria macrate şi Socialiste lşi pot aSU- mfel"deunSlgtuuav\eirenadre tPruatneza'·II·fei pforo-r-

{

. depline a sistemului de hldroa' . car une Ul. a e ectrlcitătll şi a ma Imediat angajamente privind ' 
, .1 mcUoraţil. Conducătorul dclec

a
• . I gazului mct;:m au inceput. de . .satisfacerea rcvcndicăribr escn- ;ildeantde,deFralnoscteulcarPerimar-mainistrua 

ţ . I ' f l' 't t TovarăşUl N,'c'olae C' asemenea oonvorb" intre Oli tiale pentru care s',nt ',. nrev
x 

olt , vea c le romunc a C ICI a pc con. eâuşescu, tiei române se- intoneaZă imnu- ~ ,. .., ' . I~l . - '"' l-' sarcină -imediată să orcanizeze, 
.tructorl şi le-a urat sucees In secretar general al C.C. al rile de stat ale Iugoslaviei şi vl:r G~,chard, mmlStrul mdus- 9 mili""ne de munci ',riU şi pină In luna octombrie, noi alo-

1 .. \

' .. muncă. P.C,R., preşedintele Consiliului RomânieI. asistenta aplaudă in- I tnel, ~' sma,catele celor două .. crearea unei universităti moder- gerl legislative. 
. A fost vizitat apoi Novi Sadul. de Stat al Republicii Socialiste delung. ramun. . ne şi democratice'.'. ,.Imediat ce * 

Centru administrativ-politic al România, şi solia au oferit La recepţie nu luat parte I Confederalia Generală a Mun- va li incheiat acordul nostru -,. . V ma ti . I I II t R h t O telegramă A.F.P. a anunţat 
'1 olvodlnci, oraşul a cun05cut In r seara, In sa oanc coc.. mcmb.rt ai Pr,czidiului şi Comi- cii (CGT) a dat publicităţii un .1. spus ac et - vom pu ea 

1
, I I I . '1 tr I dl B I I ă I că marti scara la Paris au incC"" 

nn i de după. cliberarea lugosln' u UI "e opo n elgrad, o tetulUl Executiv al C.C. al U.C.I" I comunicat in -are, examlnind si- ansa mpreun un ape mase-. rece l' I dl I I ~ I I d' F il put convorbirile intre reprczen-
:\' VIei o puternic,\ dezvoltare, nu. . P le n onoarea preşc ntr u membri ai SkuPS.tinei şi ai .vc.cel tuall'a crea.'ă dup,'. resp',n-erea or popu arc In ranta ca s 

I

t. R bll'l So . l' F d ~ b t' li '1 " tanţii Partidului Comunist Fran· 
mdrlnd astăzi 150000 locuitorI. epu CI ela lStC e ('rative Executive F('d?r~le, membri al de căt.re muncitori a protocolu- su<:: In propuneri (' noa.c;tre . 

l'i Strllbătlnd străzile oraşului, oas' Iugoslavia, preşedintele Uniunii C C I U C I d il' . Intr-o declaraţie fileută agen- cez şi cei ai Federaţiei de Stin-
)1 pelilor le.au rost Infăţişate nu- Comunistilor din Iugoslavia, 10- ',' ~ "" con ~c, t.on ai m-,Iui 'Incheiat Intr<> confcderaţiile ţi ci France Presse, Waldeck Ro-. ~a Democrate si Sociolisrc, In ve-
I.'. , meroase construcţii noi de locu- slp Broz Tito, şi a soţieI. slltutllior centrale ŞI al organl- sindicale, guvern şi patronat, chet a declarat d "nu putem ac- derea elaborărli unul program ,,:1' I L.1 za\iHor obşteşti, gmerali şi ofi- reaminteşte revendicările sale cepta simpla Inlocuire a actua- comun. 

•• ' < , n.~. genera 1\ a sa nllor reducerea ar satisface revendicările şi care N 
Inte. aşe7.ămlnte social-culturale. T sosire. tovarăşul losip Broz teri suptriori, oa'."~i de. ştiintă, I esenţiale: .porirca .subsI-1n\iaIă şi lulul "uvem cu un altul care nu 

tate cu şase facultăţi, cinci şcoli loot Intimpinati' de tovarăşii Au n, t'C!' t d I l' c"oclerlle in problema nlrlerlana-
,

"lr1r ... :. i~" In oraş functionează o unlversi' ito şi sotla,lovanka Broz, au cultur' '1 .rtă ZI ~'tl I la . ~ y<'ll" 1 pa. C asemenea, ,Săptăm nil de ucru reducerea ar marca reIntoarcerea la un tre. __ ,,'-____ =-.:;....-=.,;,...~ . .::..-=.:.><:::..;;.:.;.:u:.:.:.:;. 
superioare. Nicolae Ceauş."cu, cu solia, de şefi ai misiunilor diplomatice şi I virstei de ponsionar" şi abroga- cut detestabil, caracterizat prin 

La Novl Sad, oaspe Iii au vizl- membrii delca"\lei rom~ne. alll membri ai corpului dlplo- ------------------
" , tat coleclla de artă "Pavl • .a.- La Intrarea In sală a tovMăşi- ma ti . 

~; ~1;~î~;;iorCu~r~Ur~iş~?i~~ti~~:~tlct ~~a~:~~.B:o~;~~ril~~ ~~~~!~~ at!~~;~\~i~u~~~i~u,.at Intro{) R.F .6. : Creşte val u I de prot es te 
,~: I Pavle Bel!anskl, fost· diplomat. . l' 
Ir: i~t:.~,#EP~E~;!] ~~I~~'~'~:'~' ,,,d in 8 e I 9 ra ~ 11Ta~~t~i~:,!,giS I~Y~~ B~:~~~~ţ~~~I~ ~" 
, ' ,', sIrbi, de la prima aparlIIe a cu- t'd I d derale, membru al Prezldiuiui I Germania occidentală creşte va- expun consec'Mţele nefaste ale 

v, '. I Ş e stat a Republicii So- C C 1 U CI' 1\1 I 1\' d U' 
n rentelor moderne, la Inceputul eiallste &mânia, condusă de ta- "a .,., ~I a na I em- lui de proteste ale sindicatelor adoptării. legislaţiei excep\ionale 
,1.. secolului, şi pln!l la pictura con_ • ul N I nlt"l lug~lav,. şi studentllor Impotriva adoptării şi subliniază că prevedcrile a-
h •.•.. var.ş . ico ae Ceauşescu, a pic- Pc străZIle oraşului num roşi f temnoran~. . '. cat din Belgrad cu un tren spe- " '. . ' , c. ICRisl~llci exceplionale, In pre- cestel. oontravin spiritului con-

o,: TovarăşI! Nicolae Ceauşescu şi c:;.,1 spre Uubliana. . r tem."' Bel~radul~1 au .• ,lu-1 zent 'In dezbaterea Bundestagu- smutiei . ţării. . . 
S' , Inn Gheorahe Maurer aU semnat I ..' t.,~ cordIal po oaspetu ro. manl. , lui In cea de'. treia lectură. La BOIl4l se coMlderă -, a-
a'," , , .' n gara principală din Del- u d d I l< 1 "" 
" lira, mpo ° Itil cu rapelele peronul năr,1 re. nt' rul S' .... 
" , In oartta de on""r. a muz.ulul. d I d b' d ar a ,~ onoa~c, a m a ă. pc I După cum se ştie, aceastii lenls- ceastă lene,laţie, aprobată In 
,: . La Petrovaradin ca şi la Novl d h' ,p .. 1 "ono .'" la\ie egte destinată să Inlocuias- Dundestarl In primele dou' lec-

: , e stat ale Romaniei şi lunosla- In\onează Im urII d t t le .. ,. • , Sad un mare număr de localnici. .. Rom 'e' . ne. e, 6 a a că, In situatii ce vor li apreciate turi, .este In mod practic adop' 
rf," viei, au 'venit pentru a conduce iim I I I I r.. cu .tegulete t,.!colore romaneşti pe oaspelll romiinl 'conducători T ă Ş; ~go.; aVlelC' J drept excepţionale. actualele pre- tată, cea 1ic~1 treia lectură nere-r şi lur,oslavo. au ~alut"t călduros d ovar, şu ICo ac e~uş .. cu, vederi constituţionale si să acoi- prezentind decit o simplă for-
o, . e partid şi de st.t luqosbv!. Impreună cu tovarllşul loslp Broz de' nuv"rnulul Inlputeml'e',rl' spe- mall·tate. 

\\ 
.' pc oaspeti. Pe mari pancarte e" Erau prezen\1 soli ai misiuni- Tlto tii t' d d b' rau Inseri<e urări In clmtea prle' I ' rec n rev'. ~ar. e ci,I •. Definirea acestor situalil Adoptarea lenislatl'el' il fost ~( or diplomatice acreditati la Bel- ono e' ~ ten'el romhno-Iu~oslave. gr d ~ lr, . . I este Insii Impr..dsll (se menţio- sprijinită de SUA, Anglia şi '! ... '.' Tnv.rll~1I Nleolae Ceau$e,"u şi 'Ta, ,lembrlldele!/aţlel romane lşl nează In mod van un atac. sau Frant., care, in note sl·~'lare 

flvar:l!".ul NiM'ite C~auşe5c\1 iau ă b d I !'I ' n ~ U'" , ~ In<;lo Rroz Tito au ră~puns tor~ , r l' ~as u~ e a se t mi.-uu- pericol de "tac din afară), CN'a adresate luni Cl"uvcrnului vest ... 
CU sotia şi membrll delenaţiei n,lor '.I'plom.t,"" d 1 ~ . dlal saluturilor mulţimil, ' .. '~',~' e a p,rsoane_

1 
ce determină opinia publică v.,;t- "ennan. se declară de acord oII 

I( . rom"n. sosesc la ~.,.~ impreun~ le ollc .. lo lugoslave. se oalută ., ~ .( . '* cu tovarălulloslp Droz Tlto cu cordial cu oond,icătnrll Iugoslav!. ~ennanA ,sil . exprime te~:n bţl\ renunte la drepturile lor de ocu-
, ~.. : Preş:dintele Comitetului Pro- <.O\la, eU tovarăsii Mik. $pillnk, La Ora 23 (ora lorol~) trenul de. ~ventuah,taten f?losml leglS- patie din Germania occidel)tală, 
e , vinelal al U.C. din Serbia pen- preşedintele Vecel Executive Fe- special' a plecat spre Liubliana. Ila~lel excePţlO"ale .Ş' ~entru .re- după ce le~lslaţia excepţională 

tru Volvodina, Mlrko Tepwaţ, pnmarca unor nll~dn ",,",ale va fi fost adoptată. In aceeaşI 
'\ cu soţia, a oferit o masă la Pc- 1 C .1' I d' ." sau politice interne. Oponenţil zi, Intr-un Interviu televizat, 
n,t , tr"varadin In cinstea tovarăşului n OnSllU e Securitate IleRislatiel de ur~enlă văd in pre- Wiily Brandt, ministrul vest-
" ' Nicolae CeauşescU, secretar ge- vederile ci o serioasă ştlrblre a german al afacerilor externe, a 

~< . neral al C,C, al P.C.R., preşedin- Dezbaterea s't t' a d' H ati I drepturilor cetă\eneştl şi baza sal~dtat acordulbcelor trei puteri 

l: ~~:~lIC~~;~~~~! d~;~;â~~I, R~rU; , Ual eli n aii !~~~~~:e ~,n~~~i o re:i~nt~~~li~; ~~~~ţ;, ~~I~:fc~~d a t~!~~;~ 
{

i'; sotiei sale, . • . I atunci .cind ce.rcurile co. nserva- tiei. In cercurile politice de la 
\:: Au plftic1pat membrII deie- NEW YORK ~8 (A ) I k t d' I Bonn, citate de agenlia Francc r: - gerpres - 1, a arătat că delegalia sovie- , oare \or COnsl era c. Interese e Prcsse, se precizează, pc de altă 
, " ~a\lel romăne, tovarăşii Ion Luni Seara a avut loc reuniunea ticll la O.N.U. va examina cu ior sint primejdulte. In prineipa- parte, că, o dată CU notele trans-

""l~.I,: .. j! GhMrRhe Maur.r, Paul Nicul",- Co~siliulul de Securitate, convo- . cea mai mare atenţie materlale-I lele oraşe vest-gennane au avut mise m·vernului vest-g"-·n 
('U-Mlzll. Gheornhe RAdule .• "", catu la cererea guvernului hal- le cu prl,,',r I S',t \. d' H loc lunI demonstr t',,' ~ v şl"- ~ .. _~ .. lea ua la m a- a , ... e e ambasadorii SUA, Angliei şi 

.'1' George' Maroveoeu. Aurel M~I- t an, ăPelntru a dezbate situalia iti aliate la dlspozilla Consiliu-· marşuri de protest ale· munciter Franţei au remis un document 
, n~ .. n şi persoanele oficiale ro- cre~t n această ţară In urma lui. I rilor şi studenţilor. Universităţi-

i .. ;; m~n" C.ue .Inso·ţe.e del"naţla. debareării unor grupuri Inarma- Membrilor C .11 I I d S I anexă In şase puncte, In care se I ~ te ale unor exilati haitlenl. De on I u u e ecu- e din Frankfurt pc Maln, Miin-' prevede el!. cele trei puteri occl-
, {il DIn partea luqo.,lav~ au p.rti- rltate Il s-au adu., apoi la cu- chim, Bochunl, Gocttingcn şi nu-: ,1 clp"t tovarăsll loslp Brol Tito asemenea, după cum se ştie, la noştln\ă declaratIile reprezen-,. meroase alte unil'ersltătI conti- dentale "Işl rezervă dreptul de a,. 
r,~{! cu soţia, l.l1alko· Torlorovlci, Rato 20 mal localitatea Cap lIaitlen, tanţllor Republlell Jamaica şi . I hl face singure lată, chiar pc calca 
vp ,: precum şi capitala IlIrll, Port- . RepublicII D . I ION U nuă să fie nc se, deoarece stu- armelor, oricărei amenlntărI Ime-

d
!.",' " ---- P I f t omm ca ne a .." denţ'll le au ocupat şi bo',cotea f aU- r nce au os supuse unor In care se subliniază că aceste - . ... - diate care ar plana asupra oecu-

.dU1.t

1
'. A bombardamente efectuate de a- ţări nu au participat In nici un I ză cursunle. I.~ Bachum şI ritătii trupelor lor st.\ionale pe 

( lnrhldereft 1 irl!u1ul vioane neldentificate. lei la debarcarea grupurilor In- Goettlngen au avut loc ciocniri teritoriul Republicii Federale a 
~Iu~.:"l' \ Delcgatul. haltian, Arthur armate In Republica Halll. violente. La Mainz, un grup de Germaniei:'. Acest document, 
• Interndtlonal de Id Donhome, care a pa,·ticipat la Consiliul de. Securitate şi-. I studenti au declarat. ggrev. Ioa- subliniază observatorii, scoate In 

~{I'·.IÎ şedinţa Conslllului cu drept de suspendat apoi lucrările. Urmll- mei. 32 . de profc.!Ofl şi alti evidentă caracterul .Iluzoriu al 
• 8udapesta vot consultativ, a cerut membri- toarea şedinţă va avea loc du-. membri al corpului '~Idactic de ronunţărli S"'lor trei ]luterl ac-

"Ibi.f ..... l lor o~gnnlsmulul O.N.U. să la pă c?nsuHări Intre membrll a-Il. Universitatea din Frankfurt cidentale la drepturile lor de ocu-
t Pav',I,'onul' ROlnânl·e',. măsurIle. necesare "pentru a Im- eestUl organism. . pe Main au adresat deputaţilor paţle. 
il:" . piedica violarea integrltăţil te-

lt!i.! ritoriale şi .suveranItă\11 na\lona- ,. .. • • • • •• • • • •• • • .' • • 

ie~H s~a bucurat de un ;~;o~n~~~1 ;i~~\iIE;1 bo~b~~aL~: ~ 27 MAI IN CADRUL 

~>t:l deoseb',t 'Interes sate asupra teritoriului h~ltian I DlENALEI ~E GRÂFICA d I 'ia-;.! erau de origine amencană, C .., e a 
tit< Bonhome s-a referit mai ales la raoo\·18:. Jur1ul a fAcut (unOscu ... 
I :j: "conspiraţia şi campania de. dO-I te. pr~nll.,I •. acordate, In cadrul 
fii ,t . BUDAPESTA 28 -.Corespon- nlgrare" a ţllrll sale ·din partea expozlll .. cu tema "Omul şI. 
in • i' dentul Agerpres, Al. Plntea, exlla\llor hailleni a!laţl pe terl- !umro contemporanII", prenllul ge Călinescu" al Academiei Re-
ce;; transmite: Luni scara şi-a In- torlul Statelor Unite, pe care l-a l/lOtl1 n. ~o.t acordat \In~i grali- publici! Socialiste Romllnia, n 
['.~ chis porlUe TIrgul Interna\lonal cal1!icat drept "mercenari In clan dlO Argenlina. Prmtre ur- con!erenţlat de.pre unele pro-
f de la Budapesta. TIrgul a fost solda lui Paul Magloire". (fost mlllorii 10 laureaţl cu premii bleme fundamentalo alo litera-

n l' il vizitat de aproximativ 1.100,000 preşedinte al Republicii Haiti legale .e aflA ,1 ,Martei ChIr- turii unh·.rS"le şi despre a.pec, 
lt ;:: de persoane, prUeJulnd In aco- Intre anU 1950-1956). no~gă din Ron'Anla.· . tul social, na\lonal ,1 univerSal 
c [".. i Iaşi timp oamenUor de afaceri Repr t nt 1 B 'II 1· al literaturii rom·ne. 

r
h.l." '. din cele 36 de ţări participante ezen a u raz, e a a- MAG DA IANCULESCU AR- • 

Inchelarea unor import~nte Iran- rătat că, dupA părerea sa, ?S.A. : TISTA EMERITA A TEÂTRU-' 
i 1i', zacţll comerciale. (Organizaţia Statelor. Amencane) I LUI de Operă şI Balet din CEL DE-AL 21-LEA CON-

sprijinul deplin al guvernului 
militar IIrec. 

IN REGIUNILE NORDICE ŞI 
APUSE. ... E ALE IRANULUI s-aU 
produ. mari Inundaţii ca ur
mare a toplril zăpezllor din 
nnmt!. Potrivit p~ei iraniene, 
6D de sate au fost Inundate, iar 

.37. de persoane au murit.· Apele 
au distrus $Oselele şi liniile le
Iclonlce. 

!6t.;;. ' . La actuala editie a TIrgului, este .In~urul organ competent Bucureşti, a. Interpretat la Tai- GRES AL FEDERAŢIEI· IN-
• .. 'el..... . pavillonul României s-a bucurat să exammeze sltu.lla. El a do-I lin;' In cadrul turneului pe' care TERNAŢtONALE a muncitorilor 
la {( '".de \In deosebit interes. Aproape clarat cA nu trebuie luate nici Il face In U.R.S;S" rolurile prin: . din 'industria metalurgică (FIOM) "'1:' . to\1 cel sositi la Urg au vizitat un fel de măsuri concrete pln!ll clpale din operele Tosca" 1 şi"" deschis luni lucrările' Ia UN AVION CU REACŢIE DE 
dt ;1 şlpavlllonul \ArU noastre, ]lro- ~~~1U~ă~i1~0~n ~~recl.~I;'~t i.::;~ I .. Travi~ta·. '~a di;, capltaia Zilrich sub preşedinţia lui" Olto PASAGEIl:I APARŢININD COM-
ii

r 
;kc' . 'dusele sale bucurlndu-se de bu- debarcarea' , . ". Estonle, publiel!. cronici elogloa-. Brcnner (RF a Germaniei) şI in '. PAmEI AERIE. ... E INDONEZIE-

· /1 ;;'" ne aprecieri din partea oameni- . . . I se 1 ad tel Inlt U . prezenta a numeroase personall-' NE G d· b ,. ~li'; 'Ior de afaceri, Aceasta se poate Arthur Goldberi!, reprezen- a ~sa . ar . " rpreta -. tăti ale himli sindicale intern.. " aru a ."" pră uşlt la 
fo,!);; . constata de altfel' ,i din tran- tantul S.U,A., Il declarat el gu_. ve a artistel romAn~. .... ţionale. Connresul a hot'rlt s"'" puţ~n Ump după ce decolase de .... '11;.......... zaeţlile In .. "elate cu diferite fir- vemul· american 'es\e dlsjlus sll LA UNIVERSITATILE RU ft • - pe aeroportul' 'din Bombay. . h.' . me şi Intreprinderi comerciale colaboreze cu guvernul' haltl.n I GERIIIANE ' .. D1N 'BERLIN . -1 pendarea .pinli. la. noi dispoziţii Avionul, care efectua ruta Bom-
: ','" d t f lumi li IA' a calitAlii de membru al FIOM bay.:....\mste:rdam, avea Ia bord 

Pozitiile celor două părţi con· 
tinuă să fie diametral opuse 
KAl.IPALA 28 (Agerpres). -

Negocierile de pa('c nigcriano
biafreze de la Kampala s·au a
nat luni Intr'o situatie deosebit 
de dificilă agravată de dispariţia 
neaşteptată şi inexplicabilă a se_ 
cretarului particular al. şefului 
delegaţiei guvernului federal nI
gerian. In urma lntenselor con ... 
sultări pe care preşedintele U
gandel, Milton Obote,. şi secreta' I 

rul general al, Commonwealthu· 
lui, Arnold Smlth, le-au avut cu 
del<~a ţia federală şi cea biafre· 
ză, accstea au acceptat totuşi să 
reia marti tratativele in vederea 
unei soluţion.\ri paşnice a con
flictului. Dar chiar dacă nego
cierile aU putut fi pentru mo' 
ment salvate de la eşec, impasul 
In care se ană ele va putea fi, 
după părerea unanimă a obser' 
"atorilor politici, foarte greu, de_ 
păşit. Pozitiile celor două părţi 
faţă de problema crucială, a In
cetării ostilitălilor continuă să fie 
diametral opuse. Delegatia bia
frez.~ insistă asupra necesltăţil 
Incetării imediate a ostilitătilor 
militare ca o conditie primordia .. 
Iă a reglementăril crizei, In timp 

ce delc~atia ~tl\'crnului iederal 
condilionează incetarea lupt.br 
de renunţarea bin(rczilor la se
cesiune. Din această cauză uU' 
ţ't putine şanse ca ne~ocierile de 
ia Rampal. să se soldeze ~J o 
reglementare a conflictulul!ti· 
liIar din Nigeria. , * 

Potrivit relatărilor corc,po.~· 
denţtlor agenţillor de presă oa:I
dentale, populatia Biafrei "" 
nă actualmente, după 11 luni d, 
la declanşarea o~ti1Wl.tnor rr,m· 
tare, Intr'o situ'tie tra~ie\. liu. 
mai din oraşul Port lIarcourl 
s'aU refugiat mii de [,,,,el ~ 
copii cărora le este tC3ml 51 le 
Inapoieze In zona unde se d<Sll· 
şoară luptele. Comitclul Int,,,,.!· 
\ional al Crucii Roşii (CICRI 
a adresat un apel autoritătilor ni' 
geriene şi biafreze, ccrlndu-It si 
ridice blocada Instituită In juru1 
Blafrei, pentru ca alimentele li 
ajutorul me'dieal trimis de Cr.t 
cea Roşie să poat~ paf\'enl re
fugiaţilor. CJ,C.R. a propus. e. 
>semenea, celor două pllrţi s! la
c:'! un ~chimb de prizonieri ~~; 
"u(,oirillr ,,-nlc. 

_. - ._----

Subtnarinul nuclear 
american "Scorpion" 
a fost dat "dispărut 

WASHINGTON 28 (Agerpres). marinul ca fiind plerdu~ ~xprl' 
- O flolă alcătuită din opt sub- mlndu-şi părerea că s-ar p"~ 
marine, 10 nave de suprafată şi să se fi abătut de la ruta staliL

C 

numeroase avioane cu rază mare tii din cauza timpului ne!a\'o.~ 
de acţiune, " Inceput In zorii zi· bit. ceea ce ar explica 1nt!.'1J'. 
lei de marti căutarea submarinu. rea sa de la bază. Cu toAte ~ ! 

lui nuclear american "Scorpion", cestea, ofiţerii navali de la Pe>
care a lost dat dlsp3rut de Mi· ta~on au mentionat că nu -
nlsterul Apărărli S.U.A. Alarma poate da nici O explicaţie Ile!' 
a fost dală luni după'amiază, la ril postului de radio einls}' /1 
6 ore după ce !ubmarlnul urma pe. bordul submarinulul, care Il 
să ajungă In portul Norfolk (Vlr- fi trebuit să indice schilllba.~ 
ginia), venind din Marea Medite- cursului, Aceiaşi ofiţeri aU cI' 
rani!. Pentagonul a anunţat că clarat că in caz de primejdie r.:b
ultima legătură prin radio a fost marinul avea ]losibilitatea şi da' 
st.1bilită cu submarinulln %lua de toria să comunice acest lucrJ 
2'1 mal. Atunci el " semnalat că la bază. Se crede că subm~' 
se a!lă in apropierea Insulelor bllul, care a navigat In.' jnl!t. 
Azorc. Pc bordul submersibilu" siune, nu s-a ridicat nici un "'II' 
lui}. care arc un deplasament d, ment la suprafaţă, De altfeL \:! , 
3075 tone şi măsoară 77 de me- 1962, "Scorpion" a otabllit.~~ 
Iri, se găsesc 99 de membri ai record de' Imersiune, naV""" 
echipajulul, dintre care 12 ofi' timp de 70 de zile sub apă. " 
terl. Propulsat. prin energie 'ato- După cum transmite ag"'il' 
mică, .. Scorpion" esle capabil să France Prcsse, neliniştea ", .. 'li
parcurgă aproape 100000 de kl- festatll lunI seara la PcntaJ:O' ~ 
lometri fărA să aibă nevoie de a legăturA CU dispariţia subllUl" 
fi reaprovlzionat cu carburanţ\. nulul nuclear .. Scorpion' .... 
Operaţiunile de căutare se des. . transformat In teamă pe tnls!!

!ăşoară In Oceanul Atlantic pc ră ce orele treceau fără ~ /; 
o distanţă de 3400' de kilometri primească nici un lei de stiri ..... 
care se]lară Portul NorloIk de partea submersibiiulUl. '. eeoa." . 
Insulele Azore. Autorităţile nu a' s-a Intimplat CU acest sub~ 
nunţat că cercetările slnt mult In_ care a costat 40' milioane. d~
greunate din cauza unei furtuni rămine deocamdată un' ~~ 
vlolente care blntule In Atlantic, Unele oficialităţi navale din~ •. 
cu vfnturl' care ating o vltezA de şl-au eJqlr!nlat temerea ea......-: .•. 
aproape 100' kilometri pe orll şi pion" să' nu fi suferit o 
valuri avind lnlilţlmea Intr. 4 şi .imllară aceleia a ~ub.nWin.uJ;"·i 
6 metri.·. . . -. . ,'. \.Thiesher". oare a di.spărlll .. ' 
. Pentagonul nu cOnsiderA sub-· 1963 CU 129 de oameni la bOrd. .. 

,;~y, care au solicitat diferite' pro use . pen ro a ace n n ac.~st. Grelfswald, prof, AlexandruDi- a' Federaţiei pa~lmlce a' inuncl- 29' . 

r. ii;ii, ,~:a~~,t: ~e Industria romA- i SI~:~:;zentantUI U,llS,S., I. ~fa- , ~~rie d~r:;~~I~~:!~lul:~.o~~ ~~: ~;~~f~tI~e i:a;r~ d; .. şi ~~~~~~i>aT~ ::;~~ 
• lj,,:.:' . , au pIerit: ' 

l~{\ ....•• , .... . .. ~~ :~:' .... : ... ,M."" 8\.T",.", .~,;== .~:' H-l' -~ .. ,.. ,.,. .~ 
~ .. ;-: 
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