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• Un nou procedeu de spălare 
a turbinelor 

De la Uzina clectrică din oraşul nostru aflăm <li aici a fost 
elabomt un nou procedeu de spălare a turbinelor de 12 M.W. 
Pină acum spălarea dura 72 de ore. incepind cu oprirea, de
montaren. spăt~rea paletelor lurhinei de depuneri şi punerea 
din nou In funcţiune a, agrcgatuJui. -.Această muncă o efeciuau 
şase oameni. 

Ingeniosul procedeu elaborat de ing. Ilie Chiorcanu rcducc 
Rccal;tă muncă complexă la una roarte simplă. clectuabil,l 
In maximum opt ore. Turbina nu se mai demontează el !Se ' 
introdtic aburi saluraU. Ia joa~ă presiunC'. care dizolvă de
punerile de pc palete. Nu m:1i sint n("ccsari nici cri şase oameni 
care efecluau munca rcspccfivol. simpJificarea ci permitind ca 
!!păJar(,,3 turbinei să fie efectuată de personalul de exploatare 
a turbinei. 

Dar lucrul cel mai important c~te că agregatui produ:e in 
plus enerGic cleoc1rică 6-1 de OI<'. prin redurcrea timpului de 
imobiliza re de la 72 la opt ore. 

G Pregătiri pentru Q 

"Luna cadouri
lor" 

Azi, la Casa 
pionierilor 

Expoziţie 
fii a t e lic ă 

De la serviciul comercial Azi 'se va deschide# la 
al OeL "Produse industria- Casa pionierilor din oraşul 
le'" aflăm că se fnc In pre- nostru, o expozitie filattli-
zent Intense pregătiri pcn. c4 organizaM de membrii 
tru "Luna cadourilor" care cercului ·de filatclic. Cu a-
se va desfăşura Intre 1-31 cest prilej, incepind de la.-
dccembrie. Astlel a fost orele 16, se "a ţine şi o 
modcmizată unitatca nr. conferinţ4 despre impar_ 

I 

75 pentru e"punerea des- tanţa filateliel. 
chisă "mărfurilor şi s·a r--~"";'--":_--------": 

'reamcnajat tutungerin : nr. 
40. Dc asemenea în pc
rio3da '"Lunii cidouriJor" 
la unităţile nr. 82, ~3 şi 33 
vor functiona puncte de 
desfae<re a jucăriilor şi po_ 
doabelor pentru pomul de 
iarnă iar In 9 unităti vor 
fi· org:mizate expoziţii cu 
vinz.are. Dintre acestea 
amintim unlthtilc 14, 15, 
16. 21; 64, şi 107 .. 

!) Preocupări 

.. , muzeistice. 
. :. Colc~iivui Muzeului din 
oraşul' nostru ·pregăteşte o 
cxpaziJie care sdlnfdţişeze 
a.pecle de la. Infiinţarea 
muzeului (1892) ş! pind in 
prezent. De asemenea se 
află ill fazd de editare o 
carte de studii privind ac· 
tivitalea muzeului şi un 
pIiallt de popularizare In 
trei limbi (romdnă, frollcc· 
:ă şi germană). 

e Excursie 
Bucureşti 

la 

Central al Partidului Comunist· PCR. 

Joi, 23 noiembrie 1967 

P..cman. şi tovnrăşul Luis Corva.. Con\'orblriIc s-"'u ~cslăşurat 
lan. secretar gener~1 al Comite- intr':" atmosferi! caldă. tovâră
tullli Central nI Partidului Co- şească. -1 _________________________ _ 

DOCUMENTELE PlENAREI ~IN n~l.H nltR~ 
C. C. AL P. C. R. II DL Il L L I 

S!mplificarea circulatiei 
mărfurilor 

In urma ~1rcinilor trasate de 
C(ln~rcsul al IX .. lca şi de Plen~
ra ce al peR din 5-6 octombrie 
19G7 privind pcrfecţion<1rca con· 
ducerii şi planificării economici 
nation31e, s-au luat o scrie de 
măsuri menite Sil ducă la ridica .. 
rea comertului socialist, corespun· 
zător noii etape de dezvoltare! a 
României. 

Un capitol din proiectul de Di
rective elaborat de recent:l ple
nară n CC ai PCR se rolcn" Ia 
aclivibtea comertului socialist· ca 
o verigă imporumt:l de leg~tur5 
Intre productie şi consum, totoda· 
tă revenindu·i un rol esenţial In 

: consolid~rea circul:ltici rl)opetare. 
'Ca o idee de bază din aceste 

documente se desprinde necesita
tea. extinderii .organizării de uni .. 

IătI c..1fe efectuează operati! de 
comert cu amănuntul şi cu ridi
cab, specializate pc sectoare co
merciale. Măsura initiată va duce 
fără Indoiaiii la Inlăturarea unor 
veri~i de prisos şi la influenţa

rea mai activă a Intreprinderilor 
nroducătoare. potrivit modilicli
rilor tn !!tructura cererii. 

Sub formll experimenfală r.u şi 
fost aplicate unele din măsurile 
omintite. Astfel, In oraşul nos
tru Intreprinderea comertului cU 
ridicata a fost comasatll cu Ot'

~.lniZ3tia comerci..'llă cu aml'inun .. 
tul. Noua formă de organizare -
integrarea comertului eu amli· 
nuntul cu cel cu ridicata .- duce 
la o satisfacere mai deplină a ce-
rintelor consumatorilor. Avanta .. 
jele pe care le prezlntăacenstă 
nouă formă sint evidente: se eli
mină veriga intermediară. se face 
legătura directă Intre furnizor 
(industrie) şi oomer\, se influen
ţează. mal rapid Industria, se. In
bunătăţeşte sistemul studiului ce
rerii de consum a popula li ei !n· 
sensul contractării unui fond de' 
marfă cit mai apropiat de. ne-: 
voile consumatorilor, 

-, ., I~fiinţarea·. organiza li ci comer
ciaTe . c.1re să Indepllne:1scă atit 
funcliile comP.rlulul cU ridicata, 
cit şi ale cchu cu amănuntul, crea-

. ză' posibilltat"ea' '.efectuăril' unul . 
control mal riguros de către aee-· 

• 1-' • 

leaşl persoane. atit in unităţi cit. 
şi In depozite. asigu'rl'l ca rnăr!u
'riie e"istente !n depozIte să fie 
şI In magazine. ellmlnlndu-se 
pentru totdeauna unele neajun
suri ce se Ivesc Intre Intreprin
derile comerţului cu amănuntul 

li unităţile de desfacere. 
Unităţile integrate au posiblli

talea să execute un control mal 
elieace al c,1lităţil produselor, !n-

Montarea pa relelor la lur
bino cerc o execuţie irepro
şabilă. De· aceea !u ncest .ec
tor al secţiei mecanică. mij
locie şI uşoară d. Ia U.C.M. 
Reşila sInt repartizall munci
tori cu Inaltii calificare. 

Continuă 
lucrările 

a gri co f e . 
Mel)\brli cooperalivc! Pilei, .. 

cole "ViCtoria ~'"' .: <lin' , Nâdlab~·:".1 , 
continuă' să de;fdşoare "c-u 
succeS lUcrările' agrlcole .. de 
toamnl\. -' ,Prindpala ncdunc 

. care ;;c efpctuează cu -ojutoml 
mccall-izatorilor. este· ogpritul· 
terenului. Intrc.1ga suprafaţă 
de 2200. hectare n· fostelibe
rată,aşa <ă In unnătoarele 
zile .arăturile ,vor pulea fi 
terminale. 

lllcepind de azi.e fac 
iJlscrieri la filiala ONT du, 
oraşul nostru pentru o ex
cursic la Bucurcşti, organi
zată cu ocazia meciului de 
fotbal Rapid Bucure,t! ş! 
Jucelltus (IlaI ia), care ca 
at'ea loc !n ziua de 13 de
cembrie in cadrul "Cupei 
campionilor europeni-, Pre .. 
ţul excursiei este de 170 leI 
POlltru o persoană. 1,. a
ceastă sumd inlră transpor
tu! cu tren,,! accelerar " 
biletul la meci. 

Printre cvidenţlatclc in intrecerea socialistă din fila
tura fabricii Teba se num5ră şi muncitoarca Eu,::cnla n,uah:lş. 
F ... ,;cmplu de disciplină şi hămicie, ca se hucurii de multă stimă 
din p:lItca colcdÎ\'ulul filaturii. 

.IOREL STANA, 
direclor oomercinl la. OCL 

IIAHment'ara" 

(Continuare In pag. 111) 

Concomilent ~cu nrăturilc .. 
cooperntorii se ingrijesc de 
fcrti1izarea solului; pinâ acum 
fiind aplicate 32 tone Ingră

şămirite chimice pentru' vil. 
toarea produclie de p0l'\lmb. 

ŞTEFAN FRANYO 
coresp. 

~~~~~~~ , 

Chiar, nu ştiaţi nimic? 
- Aşa copil. Acum mergeţi voI 

pe cimp şi, ca să văd eU dacii nţi 
.--------------~ inţeles lecţia, imi aduceţi ca ma

terial didactic cite doi-trei ştiu

Convocarea sesiunn 
Sfatului popUlar al 

raionului Arad 
Comitetul executiv al Sfa

tului popular al raionului 
,\rad . cOO\'oacă pc loIi depu
litii Sfatului popular .1 ra
ioDului Arad in cea de n 
Xn-a sesiune. rare va. al'ea 
lOt in ziua de 26 noiembrie 
1967, ora 8, in sala de şe
dinle a Sfatului popular raio
nal Arad, str. Gh. Lazăr nr. 
to, tU următoarea 

ORDINE DE ZI: 

.1. . - InC';rmare prh'ind 
lIlodul indeplinirii sarcinilor 
4in hotllrirea sesiunii ante
rioarc şi sarcinile mai impor
liDte caro au slat in faţa 
CoDlltetului executiv in peri
"da de la ultima sesiune_ 
.2. - Raport cu privire la 

'PIOvlzioll.1rea pcpulaliei din 
raion .ru mărfuri indwtriale şi 
""'-alimentare. . 
. - Cor3portul roniisiei per

"".nle cu probleme de co
~.rţ. 

Preşedinte. 
lor. ZI:'tIBRAN PASCU 

·Sel!ret..1r. '-, 
TQADER.IULlAN. 

C •• 

leţ! de porumb. 
Copiii, fericiţi că lecţia s-a ter

minat, au pornit-<l gălăgioşI spre 
holda de porumb a J.A.S ... Mu
reş" Arad, stringind cu sîrguinţă 
.. materialul didactic" pentru to
varăşa invăţătoare. 

- Bravo copii 1 Bravo 1, li lău
da ea cInd aceştia se lntor~au cu 
braţele !ncăreate de ştiuleţi. JIIer
geţi acum şi vă jucaţi 1 

Dialogul a fost reconstituit cu 
ajutorul imaginaţiei. EI cuprinde 

. Insă adevărul. De mai mulţi ani. 
invăIătoarea Petrinia Tudor de la 
Şcoala de 4 ani nr. 26, şcoală si
tuată In incinta lAS .. Mureş· 
Arad, creşte zcc! de porci. Acest 
lucru creea~ nemulţumiri munci
torilor şi prejudicii materiale In
treprinderii., . 

Practica· de a creşte In fiecare 
an şapte-opt sau chiar 10 porci 
este Inrădăcinată in preocupările 
InvăIătoarcl. 

De altfel şi tovarăşii din con
ducerea rAs "Mureş" ne-au con
firmat acest lucru .. Ei Intimpină 
greutăli din cauza abuzurilor să-

. vlrşite de acest cadru didactic. 
In acest an, de c.'l:emplu, Invăţă
toarea a IngrAşat şase porci· din 
care doi i-'a vindut, iar patru, In • 

jur de 200 kg fiecare. se află, du
pă propria-I declaralie. In curs de 
lichidare. 

In afara "materialului didactic" 
amIntit, elevii sint puşI, atit dlmi- , 
ncaţa (cind de Capt ar trebui să 

se ţină cursuri) elt şI după masă 
(cind elevii ar trebui să-şi pregă

tească Icc\iile) să strlngă alte "ma
leriale didacticc" ca Rhindă, ml'i
ceşe etc. Ghinda o mănincă tot 
porcii, iar din mliceşe tovară~a 
invă\ătoare face magiun .. 

facrl curăţenie Intr-<l singură sa-· 
Iii de clasă de cea 5 x 5 m. E bine 
să ştie şi ce! care au inspectat 
această şcoală plnă acum, să ştie 
şi secţia de Invliţămint (şi foarte 
rău c.~ n-a vrut să ştie plnă acum) 
că nici acest lucru nu-I face fe
meia de serviciu, ci elevii.· o 
serIe de părinţi ne-au declarat 
(era de faţă şI un inspector d. Ia 
secţia !nvăţămlnt) că elevii. sint 
puşi să măture prin clasă, să spe
le duşumeaua. să şteargă şi să 
spele geamurile. AceIaşi lucru nI 

~~ ... ~ .. -= .. ~~.a .. aa ......... m. ..................... .. 

Aria unor abuzuri 
Scoala de 4 ani nr. 26 • 

la 

-
Se parc că nu-I lipsită de şire

tenie invăţătoarea. S-a gindit ea 
că o dată cineva o V3 intreba, 
poate. de ce pune elevii să adune 
ghindă? Şi-a creat un alibI. 
Ghinda nu-i pentru porci, ci pen
tru pădurar. E drept. s-au dat şi 
pădurarului citeva zeci de kilogra
me. dar ghinda cxL~tentă In po
dul şcolii, In mar.tazic, cojile exis
tente lîngă coteţul porcilor. sint 
dovczi c:lrc contrazic argumentele. 

Dic-.cuUnd mai la suhi('ct, Pctri
nia Tudor afirmă că. de fapt por
cii nu-i apartin. ci· sint ai surorii 
""le. care locuieşte In Incinta şco
lii, pe motiv că are o jum~tate de 
normă ca femeie de serviciu. Să 
vedem ce-aI' trebui <li. facă şi ce 
face femeia de serviciu. Pentru 
salariul pc care-I primeşte. 60ra 
tovarăşei Inviilătoarc ar trebui să 

l-au spus şi elevii. Incă un cle
ment. Femeia de serviciu ocupă 
din spatiul destinat şcolii mai 
mult decit elevii. Ei InvaIă'!ntr-<l 
singură clasă. Femela ocupă o 
cameră la fcl de mare ca 
şi ciasa, un antreu şi o altă 
incăpere de mărimea antreului. 
Antreul a fost transformat In bu
că!Urie. Invăţătoarca, sora femeii 
de serviciu, nu le dă voie elevi
lor să intre in clasă Incălţaţi. zi
rind că murdăresc duşumeaua pe 
care ar trebui s-a spele sora sa. 
Copiii sint obliqatl să se doscalle 
afară. Reţineţi I Afară, Indiferent 
de vreme. Astă-iarnA, ne spuneau 
unii pfirinţl. zăpada şi ploaia In
trau In Ineăltămlntea copiilor, iar 
dupA termInarea orelor erau ne
voiti să o Incalte rece şi udă. 

Pentru faptul că foloseşte spa~ 

ţiul amintit, femela de· s"rviciu 
nu a plătit de 10 ani niCi un fel 
de chirie. lumină etc. Vinovaţi de 
acest lucru se fac şi tovarlisii de 
la oficiul juridic şI controlul finan· 
ciar intern ale Sfatului popular 
orăşenesc care trebuiau să dispu
nii Incheierea unul contract al 
femeii de serviciu pc spaliul ro
losit şi, bineinţeles, să-i stabileas
că şi sll-I Incaseze chiria cores
punzătoare. 

Continuind "opera" de educare 
si instruire a elevilor, Invăţătoa
rea Petrlnia Tudor le pretinde 
să aducă In fiecare lună 1-2 lei 
penlru ,,fondul claseI". lucru. dc 
asemenea, reclamat de p,irlnţl, Să 
ne oprim cu enumerarea fnotelor 
aici. Aflind toate acestea. Iti pui 
firesc intrebarea: cum se poate 
ca un cadru didactic dator să fa
că educatia elevilor. să-I instru
iască. Cace astfel de abuzuri? 
Secţia de !nvăţămlnt n-a cunos
cut oare aceste lucruri? Vom In
cerca să răspundem la aceste In
trebări. 

In urmli cu un an. un Inspec
tor al secliel de Invătămint a 
Sfatuhii popular orăşenesc cons
tată. cu prilejul unei Inspecţii la 
Şcoala de 4 anI nr. 26, că elevii 
sint folositi la diCerite activltăIi 
străine de şcoală. Din alte proce
se verbale Inchelate tot d. 111<
peC'"torii s('~ti('J desprindem eli 
multe din faptele relatate mal 
sus sint cunoscute. Normal era ca 
$i şerul secţiunII, tov. EUl/en Tu
dor. 5ă le eunoa~1\. ŞI le-a cu. 

ROMULUS POPESCU 

(Continuare In pag.' IJI-a) , 

Tovarăşii Nicolae Ceauşescu. 
~ccrct.ar c:cncral al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
nomlm şi Ion Gheorghe Maurcr, 
preşedintele ConsiUuiui de Mi
niştri, au primit miercuri In a-· 
miază pe marcşnlul Uniunii So
vietice J\'an Ignat!evici Jaku
bovs'ki, comandantul suprem al 
fortelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varşo\'ia. carc se află Într-o vi
Zitfl in ţura noastră. 

adjunct 
armate 
major. 

al ministrului forlelor 
şi şef al· Marelui stat 

Au fost, de asemenea, prezenti 
tovarăşii 1. S. IIin, insărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la Bucureştl, şi general 
colonel G,P. Rom..'mov, reprczen
L.1.nt pennnnerit al Comandamen
tului forţelor armate unite ale 
stutelOI' participnnte la Tratatul 
de la Varşovia. 

Cu aceasH\ ocaziC' a 3vut loc 

fo.,' 

• I , iali: 
ale 
iUl 

tan 
arr 
re' 
tă. 

i tua , 
, esCI 
. Iă. 

La primire au luat p:utC' to
vari\şii gcncraJ-colonC"l Ion l(lllit~, 
l"nlnistrul forţdor armate, ,:;:cne .. 
I"al-coloncl lan Gheorghe, prim .. 

o convorbire c.1.rc t>-a desfăşurat 

Intr-o atmosferă c.1Idă. tovilră

ş('ruicA. 

, in 
! • 
! I 

I 

B a Îl at u I i··n 
profilul industrial 
ar României 
co.nfempor9ne. 

•..• ",,- '1' ,"" ",.:~.~ <':- ,-,.'. ;:( •• "-,,. i ;"" ,,\.,."., .... ' " 
;''1. După ·tnotoarplc', Dicsd de' 'i_n:' iJhaofnca",vi~toare, iz ccono· 

·2.IOY cp şi de· 1 250 cp' pentru mici' Ba,;"tului;ş!in' genera Un 
locomotive electrice. şi; locomo~ accea, a;. României industriale 
tive· h!draullce, construdorlIor contemporane. Această imagine 

. de "Ulşini .di" .Reşiţa.li s,a. In: a. primit .In·· acest an. noi. re • 
cr~dinţat'o nouel sarcină de dn- flexe, materializate III asimila
ste şI. de "Ulre' rdspundere: re- rea producţiei' de turbogeitera
alizarca ,turbinclor . şi : hidrogc. toare de 50· mw, fn realizarea 
nallioarc/or. carc vor Iwutim'fl la·, nivel industrial a. primelor 
pc malul romanesc al sis temu· . tractoare forcstierc, recent it!-' 
lui Ilidroellergctic de la· "Por- şite de pe barula. de montaj o 
ţile de Fier". Coitstn,eţia aces- uzinel mecanice. din Timişoara, 
tor hldroagregate, de o mare in· con.tructia primulu! vagon 
complexitate tehnlcd, a· căror industria! de mare lonaj. pc 

20 de·osll, fabricat la Uzlna'de 
proiecte de executfe al' şi -Incc- vagoanl'din J Aradi In executa
put sd fie transpuse la scara rea unor noi tipuri. de strungurl 
reald, prl .. punerea la punct a cu.camarulă : program şl.str~n
tehnologiei de fabricaţie a an- gurI revolver orizontale. şi vcrti
samblelor şI .ubansamblelor ce cale.ce poartă marcu uzine!· . de 

· uor co·nferi ulitoarel Jlldroccn-' ma,Ini-uneltcdili Arad.Lallceşt! 
lrale de pe Dunăre dimensiuni mesageri cu. prestigiu· naţional 
de gigant In constelaţia de lu- şI ·!ntel'lUlţlona!· aU subscrIs ;de 
mină ş! energic electriCli a ţă- curirul.-ş!'U.i:ina.de, ~on.tnlclll 
ri!, pune in valoare noi ualen- metalice şi maşini'agricole .. din 
te ale potentialu!ui 'Iehnic: ş! Uocşa cu· nof tipuri de ,poduri 
profesIonal de·care dispune as~ rulante 'şi' macarale turn,~ uzi .. 
Iă:!: puternica. uzină reşiteană. 110 din Toplcţ· cu noi' InstalatII 
Dorada acestui potential o ates" complexe ·automate dc:,motărit, 
tă şi seria de agregate hidro- precu",' şi'olte Intreprind ... i .in
teltnice construite de turbinişt!i elustrial.· bdndţene; . Cu aceste 

· bănă;c,"i care au fost puse ta produse.' precum' şi" cu. altele 
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· lucru in. centralele electrice ri- aflate in'curs-dc cishnilarc;, ÎII
dirate in ava! de· Bistrita, pe treprinderile conitrudoare . de 
Argeş şi pe alte riuri ce strdbat "inşi"! 'din această parte a ţării ',i 

· pămlntul patriei . .. Experienţa au ·devenit ",arulatarele· celo II -
doblrulită in productIa Uflor mai reprezentative ale inrHl,~.. ! ' 
asemenea ma~ini, care a faci- triei Banatului, unde in prr- .'.-.1,. 
litat şi infiintarea unui institut zent se rcaUzează pt!.dp. ~ 1(1 
de proiectrlri de echipumente sutll dill producţia globaltl n ::., 
energetice ce polarizeazil În- ac.. t-iirii." lJczvoItarea şi diversiJi. . '~( 
tivitatca sa numeroşi specialişti carea in continuare a produc- j 
formati in practica industrială tiei industrial'J ('ollstntctofJrc . 
ţi hl munca de cercetare şHin.. de maşini din Ban t f' • 
tifieil, deschide largi peTlpecti- raid de intrarea iJ~ "f~~l:tl~~:~U~ ;-'~OJ 
ve de dezvoltare industriei TO" unor noi capacităţi dc produc- ':1 
mdneşti de ILidroagregate de tic. In ",arile uzine ",.talumlee :1 
puteri mărite. capabile să pu- din RC!·~;ta. Arad $i Timisoara. : 
nă In valoare noi bog4ţii ·natu- dc pildă, au fost puse dc cu- ".; 
rale ale tării. De aid şi marca Tind in fUl1L"tiune noi linii Ich- :1f1l1 
importanţd ce se acordă indus- nnloqÎcC!. cu programarea si di- ; 
triei de maşini hfdrotehnice. riiorp:l automnttl a' prodl~ctici. .: 1 

f~~g~cut~~~~i1:rea ene;~~~u:'~~f ~~ ~~~r;~toin~~l~ s~°d:efc~7~)·ţ~: .:: ;:~ 
unor asemenea agrcoatc a fost mişoara' fl Academiei şi in cele! .; l' fi 
asIgurată din mers intr-un ale Institutulu! politehnic tlm!- : ... 1 t 
timp record, o data 'cu eonstru.. şorean. au, fost create noi apa.. , lJh 
irea !lotlor hale ş! pregătirea rate şi procedee de sudură "Ul- ' ; 
profcsională o turbiniştilor - şi ~ini elcctrOlliM de calcul ~r de . il l 
a cadrelor de cercetători. La m,isurat parametri "funcţionaU ;" i;1 
aceasta a conlribult. ş! specia- al· unor. agr.egatc complexe, ' '10' 
Jizarea [ăcutcl in alte fări cu maşl1l1 Jm/rallluc CII raracfrris.. : j I 
tradiţIe In construirea de maşl- ·tiei tehnice "'Iperiaare. otelurl! 
ni energetlee. In prezent, cons- ."eefale utilizate fII ,onstnieţia': :,iJ. 
tructoril de hidroagregate de de vagoane, aliaje de metale , ile 
la Reşiţa dispun de o bază ieh- folosite la temperaturi inalte '·,1 l 
n.ică de producţie şi de prcgd- etc. Iată cum, prezenţi III ani- . ,. ,), 
tirea necesară pentru executa- pIn. acţiune de organizare ştiin- '.," . i~. 
rea produselor la nivelul t.h- IIf,că a producţie! ş! a muncii. ' ·i:'.' . 
nlei mondiale. oamenii .munci!, specinll,tff dIn " .. - 1: 

ind1l.drill r.onstnldoQre' (le 'ma- .. ',~ t ,1 
Succesele remarcabile ob'i- . ,.' .. r. 
t d 1 • ,mi din. Banat tra .. aUl . prin : >";':~Ill 

nu e e ca ectivul uzinei COIl3- roadele actlvlt411! lor. ';01 con- . ';,!'1. 
tructoare de maşinI' din Re$lţa tu ri I fil 1 Irul • '.~. 
In co.nstrucţia de ',Idroagreoate n ru . n pro u ultrlal,c! '··'-"<·î~' 

omdnief Con~ent.oornn.e. (. ,,< c.,·' ~~')t~( 

. .;' ,- '". ,~~ 

~ ,.~'"'" '''' "" -',. ,v. ~~.,{!f~m:t 
c .- '-';'/lt ' 

~."..; ~ 1· -' .... ;,'" '. J! i: 
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ŞTIINŢĂ ŞI TEHNIC.Ă Uin~torii sînI ~ine a~rovizion~ti Hărnioia 
con fir ffi.ă Plasma şi utilizările ei 

Utilizată in mod curent In 
diferite Instalaţii de Iăiere şi 
sudaTe a metalelor, de metaIi-
zare, In iluminatul public etc., 
plasma - cea de.a 4·0 3lare a 
materiei - cîştigă Iloi domenii 
de aplicare industrială. Unul 
dVltre acestea, cari se impwlc 
tot maj mult atentiei specia
U,WOT, c.te transformarea di· 
rectă a energiei termice in 
electricitate, pri1l intermediul 
pla!mel. Cercetările ce ,e fac 
VI această directie la I"stitu~ 
tul de fi,ică al Academic! vi
zea:c'f, prvllrc allele, aplicatii
le gcncratoriloT maglletoltidro .. 
d(namid, sistem 'li curs de cx· 
pcrimclltare irt mai multe ţări 
şi rare prczintlf aralltajul unui 
randament de transformare a 
encroiri dc 50-55 la suIa -
fatd de .16-.18 la sulă il! cazul 
centralelor electrice clasice. 111 
plus, centralele magnctohidro. 
dinamice pol fala.! o vamă "a· 
rlatl! de eombu.tlbll/, fapt . .ca· 
re crea:ă posibilitatea acIopld-

rii tipului corespuJlzdtDr resur· 
BeloT de materii prime C1Je-roe .. 
tiee dl caTe dispune fiecare 
,ară. 

Tinil1d ,eama de aceasta, fi .. 
zjcienii români şi-au illdrr.ptat 
atentia' asupra centralelor 
",1\lhdOl Ce vor foiMi lurplusul 
de energia !1ermicd provenită 
de la ccntralele atomo-electri· 
ce, prevăzute a fi construire in 
urmdtorH ani. Transformarea 
directă in encrgie cleclrÎc4 a 
căldurii rezultatd de aici, şi 
carc altfel ,·ar picrde, sporeşte 
cleci şi cconomicitatea centrale· 
lor atomo-electrice. 

Tab/el cu tată 

Uz'.nele .. Uun!nnrul de tablă" 
din Galati "'!I Inceput sll pro
ducă, pentru prima dată In ta
ră, tablă CUt.1t.~. Produsul e 
foloolt de regulă la InchIde,..", 
]<l.t(>T.1Iă a h:llclor şi a. altor crm. 
~t'ructli industriale. formind un 
Inveliş rezIstent, uşor economic 
şi ~pcct uos. ' 

Instalaţia de la.minarc ,1. t.1~ 
biei are o capacitate de 9.000 
tone pe an si ~te complet au .. 
lomalizată. In prezen( se ur
m:'ireşte adaptar(>'a maşinii la 
table cu !lrosimi cit mal va
ri-ntl!. 

V!năloril din ora
.,n şi raionul nos
tru aşteaptă cu ne
răbdare ziua de 3 
decembrie. De ce 1, 
Fiindcă a.tunci se 
deschide In intreaga 
ff'giune Banat sezo· 
nul de vinătoJ,re la 
iepuri şi f.1z<1nl. Pi~ 

nfi atunci ei se .,an" 
trenf>ftză" la rate, 
gişte şi cocori. 

In vedcre~ acestui" 
important eveniment 
din Activitntp3 vlnă

torilor - d'2!;chidc· 
rea sezonului la ie
puri şi fazani -, 
pn'gătiri intcn:;c s-;HJ 
f.1C'.Jt şi la magazinul 
de ~pCci.l1it'.:lt('. Dupj 
cum ne-a declarat 
responsabilul roaga· 
zinului. Constantin 
Şchlopu, vînătorii pot 

găsi aicl arme noi de 
calibru 12 şi 16, car. 
tuşe !n toate sort!
mrnte!e, precum şi 

alte materiale şi e
chipnmente., Ca· df')~ 

vadă. a crescut in, 
mod ~:mtit()r şi vin.;. 
Z.1rf>a produc €'lor,' . 

planul de desfacere' 
fiind depăşit cu pes
te 30 la sută. 

Cnl~ti,·ul Fabricii d. con
fecţii deplln •. elorturi susţinu
te. pentru i~dep!lnlrea şi de
păşirea planului anual de . 
productie. Elon'ente in a-, 
c('astă pri\'intă sint şi realiză
rile' ohUnute pe' primele două 
decadr •. ~"oll1mul produr1iei. 
,::lobaJ(' şi. marf~ a fost de· 
pă~1t In acea,tă perioadă cu 
4· la sută" imbunătă1indu-sc 
ţin11itor ,I....calitatea confec-

Cerccfdrile teoretice ht cun 
de efectuflTe, ca ş! cele practiCI! 
re t'Dr il/cepe în anul viitor pe 
centrale de laborator, au ca 
."cop studierca fenomenelor ca
Te alt loc in genemtoarele 
.. nI/.d", formarea de specialişti 
in fU1/ctionarea ,i mlTet'nerl'4 
instnlatfilor, fn cOlldiţiile ex
l)loaldrii lor industriale. 

Balanlă analitică cu performante 
superioare 

Inovatoril Vasile nartle şi greutătilor din grup. subrlivl
LudovIc Socad de la Intreprin- ziunilor este mecanizată, Iar va
dere. ..ElectromeI<Jl" din Cluj lorile rezultate din dntărlrl se 
au realizat, pentru prim. dată. c1te_," cu ajutorul unul dl5pozl
!n tarA, o balantă analitică a tiv cle proie<:ţle optică. . 
drcl performanţe stnt la nlve- PrImele loturi, produse la un 
luI celor mal buno Instrumente pret de cost mult reduB fală 
de """st fel fabrlcale !n strM- de cele do Import, au fost ex
nlHate. Aceasta efectuează dn- perimentate In difcrlte labora
tArlrl precise, CU o sensibilitate toaro clln \<!TII şi au Intrunit a
de 0.\ miligrame, aparitia os- preeierea specialiştilor. In pre
cll.tllior fiind evitată prin a- zen( s ... trecut la producţia ba
mortllOare de aer. Manevrare. lantelor analitice In ""rle. 

Un nou metal 
Studiil .. ,i {'xp{'rit'n,elf" pr.tc. 

tlcc l.i('ul!'! de tînărul cercetător 
j\lircra J1n·I(,~cll. de la s('cţia de 
sudură fi Jmzl'i din Timi~o;'J,fa. 
privind nlirrea otrlullli moale 
In arrul electric cu elemente 
rarc ~'i rnnfl're 111C"lalulul dl'PWi 
rezi~h'n'A SIHJrÎlă, ' .. mi soldat 
cu ohlinef('1l unui nou metal 
ru- proprletiili !lupcrio:ue, n('ce
sar ron.tMlctlol paletclor turhl
nrlor hidraulic. ci. tip .. I{a
plon"_ Experlrntele Iăcut. cU 
noul oliaJ nu demonstrat o 
romportare "uperioarA. Rezul
tatele cerceUrilor Intreprln,. cle 
tln~rul Inginer tlmlşorean tn 
arest domeniu nu Intrunit Rpre~ 
clerilo unanime ain oamenl1or 
clo .poelaUtate ,10 la ba .. Ar,,
demlel şI d. '" InsII tutui poli
tehnic, precum ,1 .1. Cnml,iei 
ci. stat re l-a conlerlt recent· 
tltlul de doctor Inginer. 

Invenţie 

brevetată 

I 

tiilor. . 
Au lo,t dale peste plan 

100 rochii din stofă pentru 
femei. peste Ion roehii din 
diferite lesături fine, 100 'pal
toane, pi'nfru fete şi 70 fuste 
pentru fete. 

Prin realizarea şi depăşirea 
ritJ11i~i\ R. planului ('ontrae~ 

tele cu unităUle comerClalc 
ali putut. fi respectate intoc-
mai. 
. M~rItă relevaU, .. hArnicia 

muncitorilor dil1 sec,,!, 1 con
leclil, rochlle. ,i ,"clla a II-a 

'conleclil paltoane. 

'ELE.'iA CAr.UGAltU, 
coresp. 

UNIUNţ;A SOCIETATILOR 
DE ŞTW;TE MEDICALE sub li
ilai. Arad, seclia de obstetrică 
ginecologie, 'ţine in ·colaborar~ cu 
secţia de pediatrie· o consfătuire 
10 .. Masa rotundă" 31;i, 23 noiem
brie .a. c. orele 18 la Policl!nica 
de copii cu tematiCa: "Actiunea 
tn .dcpi~tarc:l precoce,' prevenirea 
şi combaterea suferintei flltului 
şi a noului .nă.;;cut, in perioada 
neohatală" de Dr.Radu Cornel, 
Dr. CApiltlnă Emil, Dr. D. Gas· nou 

chimică La Uzlrul de pl .... e auI<! C:ol1-
başi a fo.~ reaUzată o reţetA 

originalA pentru fabricarea cla
natulul d. sodiu pe bază de· 
urce, produs cu multiple Intre
bulnllirl In .Intreprlnderlle con
slTucl<!ar. de maşIni, In ,pe
cI.1 L, tratamente tonuice. . EI 
Inlocuieşte CU!l\lcces cianura 
de AOdlu care pinA acum se im
porta. Releta de labrlcatle a 
noului produs.a fost brevetatli 
ca Invenţie. 

·IN CLIŞE.u' ~.pect d. 10 magazinul do vldloare 
· peroloan. Dr. Mateac Rozalia şi 
· Dr. Safla Ivan. 

Un rolr~tlv de Ingineri de 10 
Fabrica de produse chimice "Ti. 
mi," n elahorat tehnologia oh· 
Iinerii oxldulul ro,u de fier 
(pigment nnorganlc utilizat In 
Industria lac-uritor şi ,·opsclc .. 
lor) din n~moluri leruglno>,., 
caro ron\tltule drşeurl In pro
cesul de . productie la mIu 
"Colorom" din Codlca. Aplica
rta ncc§tui proectletl va facc ta. 
pc lI"g3 oxldul TtlŞU de fier, a 
cărui conccntrollo ti puritate 

~tnt !dmllare celor mal ,hune 
}Jrodu~e de ncc!lt fel din străi· 
năiate, s3 se extrog1\ şi lullat 
lero., !ntrebulntat, de aseme
nea, la fabrlcarea plgmentllor 
anorl:anlci. 

------_ ... _-------------
Calculele arot~ cli valoaren 

(lrodllselor Qbllnute din 1,5 ta
no dC1eurl este d. 12 ori mal 
mare de-cit n nlatcrialelor pre .. 
lucrate. rcalizindu-sc ,i o eco'
nomil' de metal feros de oproa .. 
po 5.000 tQnQ pe an. 

~---------------------

FSi!·nl.;t@.(i!NlMU~î@ltA· 
FOTBAL România-RI FI· a 6ermaniei 1-0(0-0) 

lilor a cedat după ce fotbaliştii 
romlml avuseserA două bare. La 
o lovItură liberă, eKceutatll d. 
rapidul Kallo, Ionescu şi Con
stantin au reluat lără succes ba
lonul respins, ca In final Ghor
gheU să şut.z. necrutător şi să 
trimiti! In plasă mingea, spre 
dezolarea oaspelllor. Echipa Ro
mâniei revanşează Insuccesul de 
la Ludwigshalen, suferit anul tre
cut cu 0:1 In fata echipei· RF a 
Germaniei. 

In decursul meciului .-au re
marcat din echipa nonstră: Dan~ 
Gherghell, Ionescu, Ka1l0, Con-

stantln şi D. Nicolae. De la oas
peti o bună ImpresIe au Iilsat 
Overath, Beckenbauer, Scllultz, 
Weber şi desigur portarul' Wol

. ter. Austrlacul l\!ayer n condus 
. corect următoarele formaţII: 

ROMANIA: Haidu, Siltmărea
nu, D. Nicolae-, C. Dan, Moranu, 
Gherghell, Ko"ka, Plrc"lnb, Do
brln (Consta tin), Ion lone .. u, 
K.llo. 

RF A GERMANIEI: Wolter, 
Patzke, Schulz, Weber, Vogts, 
Beckenb.uer, Overath. Libud., 
Siemellsmeyer, Uwe Seeler, Lahr .. 

(Agerpres) 

Miercuri după ... mlazA pe sta
dionul .23 August', In prezenta 
a peste 45000 de spectatori, se
lecţlonata dc fotbal a Romilnlel 
şi.a Inscris In palmares o remar .. 
cabllă victorIe InternaţlonnlA, 
Invlngind cu scorul de 1:0 (0:0) 
echipa RF A Germaniei, vice
""mplo.nă mondialA la ul
timn edillc a .. Cupei Ju
Ics Rimet". Spre deosebire de 
nlte IntilnirI, fotbaliştii romnnl 
s-au Intrecut pe sine. practicInd 
un joc curajo., purtat Intr-un 
ritm susţinut. Echipa noastr3 a 
dominat majorltat.. timpului 
Intilnirea printr-un joc de bun~ 
calitate, punind la ~ren Incerca
re apărarea oaspeţilor şi mal ales 
pc talentatul portar Wolter, care 
a .sco.' do mull<! ori mlngl.lm
parablle. Fără IndoL.,Iă. aşa dupA 
cum remarcă şi specL,lIştil oas
liotllor, echipa RomAniei putea 
CÎştiga la un scor mal mare, InsII 
pe de o parte port.,rul Wolter 
In .1 rcmarrabll4, Iar pe de alta 
barele au salvat echipa vest-ger-
1l\<1nA de 10 o Infringere 10 treI
patru puncte diferent~. 

Concurs . de· atletism 

Golul victoriei a fost marcot 
In minutul 80. In urma unei do
minAti serioase, ap3.rnrca oaspe-. 

Pc un timp răcoros s·a desfil
şumt po stndionul CFR din loca
litate concursul do atletism. or· 
ganlzat de Şcoala proleslonală 
Arad. La startul Intrecerllor· au 
luat parte 180 de elevi, rcprczcn .. 
tlnd cele 33 clase. tu ace.t pri
lej s·a dat o luptă pasionantă 
pentru cUCl"rirca titlulUI de c,"\m
pionl al şcoli! In dileritele probe. 

Cele mat bune rezulate au fost 

obţinute In acest concurs de: t'le .. 
. vii Florin Fluieraş (80 m), Re
mus Barta (100 01 şi greutatel, 
Marin Vinturiş (200 01), SimIon 
Boe (400 01), Petru Trif (80" ml, 
Ştelan Buta (Iungimel, Gheor
ghe Cocoş'. (Inil1lime), Petru Risti 
(,uliţ~l şi allli. 

ŞTEFAN GRiNCIN, 
coresp. 

TEATllUL DE STAT 

Joi, 23 noiembrie, orele 19.30 
"Olympla" (abonam~ntseria H). 

Simbătll, 25 nolembr!e, orele 
10.30 .. Procesul Horia" (abona; 
ment scria J): .. 

Duminicl'i, 26 nole'mbrie, orele 
\5.30 .. O Intlmp1oro cu haz",lor 
!a orele 19.30 .. Opinia publică". 

TEATIIUI.DE MAIIIONETE 
Jol,.23 ·nolembrle, orcle 10 şi 12 

"Sarea-n, bucl\te", iar 'l~ orele 15 
"Isprăvile lui Pcrurima.u • 

Duminică, 26 noiembrie, orele 
10.30 IISa~en-,n buca.te" •. 

I~~ 
Simbătă, 25 noiembrie, orele 20 

In sala Palntului eu)tural, va ave'· 
loc al 9-lea concert simlonle din 
stagiunea 19G7~196U, pre~cntat 
de orchestra simfonic!\. a Filar .. 
monicii de stat· Arad. 
. Dirijor: Ury Schmldt 

. Soli stă :' v'iolonista Mariana Sir. 
bu,L"ureatll a celui·de al IV-lea 
COlJcui·s· Internaţional "George E .. 
nes·cu" 10G7. 

In program: lI!: Chiriac: Slm
fonielta, 1'. I. Ce~ikovski: Con
certul pentru vioară şi orchcstră. 
Fr. Schubert: Slm(onia a VIll-a 
.. Neterminata". R. \Vagncr:, Uvcr· 
tura la opera "Maeştrii cintărcţlll. 

Duminicl, 26 noiembrie, orele 
11 : Concert educaÎiv. . 

Pentru abonaţi este valabil bi· 
Iclul nr. 9 . . 

>ţ 

Duminică, 26 noicmbri<"orclc 
17.30 şi orele 20. In sala Palatu-" 
lui cultural, va nv('a lot Spectaco:' 
lui muzical .. Murllş apil bunA, dor 
cu dor. adunA".: prezentat de or .. 

~1f'''''''N~'''''''~'~'' __ 'W'"",_''''~~'H~N'''~AI'H'''''''''~I,ItIVNV'''''''-~".w •• w. __ r""""""''"''_'~''~~'_')'''AI'' '. "'.~IH""H"t 
§ . ~ 
~ ELENA CIIEI'ETAN _ ZA- seslz,1t1 faplul că lAS Şa~ nu ~ 
l dArenl. v-a dat drepturllo băneşti po I 
~s. Datorită unor reparaţII şi re. trei zile. Coo.<Ulul sindical raio- ~. d nal, căruia l-a fost trimis!i pcn.. ~ r vlz!! de linii, traversărl C tru cercetare ne Inforn,eaz:1, că I 
I inaltA ten.iune - lucrări pc ""- dv. nu putell henellcin de drep- ~ 
~ r. le execută Uzina electrică tur! pentru zllelo de 26, 27 şi 28 ! i Arad. 1n reţeaua electrică din august din următoarele motive: ~ 

I 
comuna dv. apar uncorl Intre- r<'a peMicl <le Invaliditate gr. 1 n-a fost asi!lur~t la nIcI una GAS Vlnr,a _ la care aII lucrat ~ 
ruperl de curent. lnlilturarea a- In pensie do bătrinele, rezult~ din cooperativa din ea\lza .&Ia- s 
ce,tora nu se poate face decit o peMe mai micii decit aceea bei preocupilrl ce a .'Iistat la d\'o - s-a de~!iintat CU dat. de l 

l d I ItI Iti tiI t " B d 1· dl Arad 25 au.'tust. urmind ca d\'. sâ vă. ~ 
§ um n 0.1, % n care n repr n- pe caro o ave n prezen .• en- aZIl e aprov l.lonarc n n,. prezentati In lAS Şag In ziua ~ 
§ • derlle nu lucreaz.\. Dup,' cum ,ia de invaliditate Qr_ 1 e.te de De asemenea, <lin discu\tiIo pur. de 26 au~ust. Dv. Insă ati inlir- I 
§ ne Informează sectl. retele a 888 Ici, Iar pensia de bătrln"le tate CU unII mombri coopera- I ~ ! ~ UzineI olectrice, lucrările res- ar fi de 7H Ici. In conseclnţ~ tari a reieşit c~ p'''ledlnţa coo- zlat pinii n 2~ august, .cin." 1 
~ P

ectlve &lnt In curs de lermi- vi se menţina pensia <le !nvali- v~'11 luat ~oncediu le~al· de o- § pl'mtivci da consum. Iullana d·h· Il r·t I t ·t 1 s 
S 

rutr.. dit·ate rtr. I ca fiind mal avan- • M. t1 eM or a ranspnr u , 
h Şerb nu asigurli In permanentA I I I 1·'\ IbTt~ll' ~ UN "llur DE LOC'T'm tajoasă. 2) Indemnlzaţia de In- . Ică ·tă emne ar, n ImI a pas lI. . 1 ~ " " " Ij. d 3110 Iei nu vi se poate aprovizionarea "tOl a um - lor, vi .. vor osiqure şi dv. mil- I 

~. DIN STR, .1\USU ŞIR1ANU, Ilr Ire e tilor ' ~ ,\rall. . acorda deoarece oa se acord~ . loace" da transport. Vă .mintim· . ~ 
~ . numai pentru pensia de invali- FI.OItlAN BONCEA, - Cu- cII nici o Inh"prindrre OII estr' ~ 
~ Pentru f.plul· cA pOlUlon.r. ditate sr. I a celor accidentaţi gir. oblig.tă să transporte lemnel_. ~ 
§ Ana PllScaliu Inchiriazil locu- in cimpul muncii, ori la dosa- Reţinem din scrisoarea tri- salariaţilor la domiciliu, ! 
~ Inla pcste noapte producătorilor rul dv. nu există nici un act mis~ redacţi.i mulţumirile şi I.ENUŢJ\ MAl.JTA - Arad. ~ 
! agricoli veniţi de 11\ sate In zi- din care să rezulte că ati fi recuno>tinla <Iv. falil de metll- .. § ,~ lele de pială, fi"urează impusă fost "~;denU\tll In CÎmpul mun- cii Spitalului de adulll care v-au Tema corospondenlel dv: estc ~ 
~ Id II I II fi ela ~~ Inrt";·lt It atat· , Intel'esantă. Ne-ar fi plăc.uÎ Insă. § 

~s In cv en e. seeţ un nan - cii. Astfel, sinteli Indrept.'llt3 ... J ş r . § 
SI t lui pu10r 

• .. dacă ne-aţi fi . scris ceva . mai ~ 

che:.tra populară a Filarmonlcii 
de stat Arad. 

SoIiştl voc.U: Mia Braia, Ioana 
Serban, Ellsabetil Pavel colabo-

. ratoarc ale Radlotcleviuunil Ro
mâne Bucureşti şi Sofia Preda 
Irina Ciucaş, Silvia snvestru, 'SO •. 

liste ale Filarmon\cii de stat A-
rad. . 

Dirijor: Traian Ncicu. Folcla, 
rist: Ioan T. Flol"a .. 

Biletele se găsesc . 1 •. Agen\le, 
Iar In seara concert ului la casa 
Palatultil cultural.· 

1.--

VICTORIA: · .. Prinzonier. din 
C'\ucaz"-. Orele: 16, 1.8.20. La ore .. 
le 11 ş! 14: .. Tar şi general". 

PROGRESUL: .. Prea tlrzlu"_ 
Orcle 16, Iar 10 orele 18 .. Col!ba 
unchiului Tam'" 

SOLIDARITATEA: 
Orele 17 ~I 19. 

~,tnsula". 

GR;\DlŞTE: ... IClipeclorul d. 
· pollllc". Orele: 17 şI 19. 

DACIA PECICA: ;,DenunIăto-
· rul" .şl"Omul pe care-I Iubesc". 

.NAD,,!-C: ~Pentru un .pumn 
d. dola,,". 

CURTICI:' .. CAutAtorii· de aur 
din Arkansas". 
ŞlRlA: "Cartea de la San Mi. 

· cheIe". 
pINCOTA: "Căsătorie In stII 

italÎan". . . , . . 
VINGA; "Maigret· . fI alacerea 

Salnt fiacre". 

MUZEUL llEGIONM, ARAD 

poate fl vIzitat zilnic Inlra 
orele 10-13 şI 17-~0 In clădI- . 
rea Palatului cultural. LunI es- ,----'-~------'---
to InchIs. . 

In cadrul muzeului sInt des.· 
chlse:· Expozitia permanentă de 
istorie ·veche, Galerl. de artA, 
Expozl\hi permanentă atnogra
Ilc:!: .. Arta popularA romdneas
că din parţlle arMen.· (Ia se
diu). . 

It-
EKpodtf. de InlnrOlar.· tnh. 

nlco-ceonomIdi a oraşului. Atad 
(din str. Uoria nr. 6) este des" 
chls3 mIercuri şi .lmhăU,lntre 
oreI. \6 .• 1 19 .. 

MUHEŞUL: .. Sindbad marina . 
rul". Orele: 10, 12; ·14, 16, 18.20 

STUDIO: "Testamentul ·inc..'lşu
lui". Orele: 8.30. ·10.30, 12.30, 

. 14.30. \6.30. lB.30. 20.30. 
TINERETULUI: .. Viata la caJ

tel·'. Orole: ·16, 10, 20. La orele 11 
"Ciocirlia" ' . 

. 1 i1:1#101'4 $:-%.):'.':JI", 
pentru· ~3 noiembrIe; vremea 

· elevlne . schimbătoare,·cu cerul 
temporar. noros. Izolat vor cădea 

· 'llnsorl. slabe. .vhitul· va sufla 
moderat cu ·lntensllleărl locale 
din vest şi nord-vest. Temperatu
ra In. uşoară creştere, . mlnlmele 
noaptea vor', Ci cuprinse tntre 
-2 ş.i --6 ~rade,. iar ma.ximele 
ziua Intre +3 şi +9 grade .. Cea-
11\ dimIneata: 

Pentru 2<1 $1 25 noiembrie: vre
mea <clncălzeşt. treplat. Cerul 
va deveni· noros. PredpiI<JliI sub 
formil de lapovlJii şi. ninsoare. . 

PRONOEXPIIF.s 
La. tr~gerea din -'22 noiembrie. 

· au Ieşit numerele: 
I. 9 ·25 43 21 li 2~ - 3J·J1. 

I ~ Fa. nd· d. e premii: ·.468 4 t ~ . Iei. 
II .. fi 4\ 4 H 3 42 ..:.. 48 H. 

:. Fond· de premii:· 3306;1 . Iei. 

Uzinele ... de ·~vagoane Arad 
primes(:· Înscrieri. pentru 

ş~olarizare prin ucenicie la locul 
de muncă În meseriile: strungari, 

sudori, . turnăteri,timplari 
In.«ricrile se fac pind la data de 1 decembrie q.o. la biroul de 

inrătăm.int at uzind. . 
Pentru frtscriere s·rnt nccesa'rC' urmdtoarele acte: 
.:.. Certificat. de naştere in original· şi copl~ n'legalizatil ... 
- Certificat de.ab,v!t·ir. (In c.rigina! al şcoli/generale) . 
- Certificat medical cu a,naHta singelui efc·ctuatd cU, cel mult 

3 sdptărninf" inainte de roncur.!," .rezultatul ,c.ra!71enuIul radiologic 
pulmonar 'efectuat cu cel mult trei hOli inainte de concurs •. · 

C~l1dldatll trehule ,~ nibă virsta inlre ls...:is ani 

Concursul dendmitere se susţine la limba. romând· şi 77Ultema-· 
tiei. scris şÎ .oral, ip. perioada 1-10 decembrie a.c. 

~ ro a • a u po ord .. n.~ numai 10 suma de 200 lei pc GUEORGlIE MIlIUŢ - Mh- ~ 
I h 't" In,p -It după vem'tu concret despre feluL cum e-stc ~ ~ Ş ac I a 0e - caro o prlmlli. ca. ~ t. ~ riie realizate. Celelalte proble- RAspundem dorinlei dv. de a organizat timpul liber al ele- ~ 

il § me n-au putut fi consI<Jtatc 'Ca re~I~SILE POPESCU - Zlidil- deveni corespondent al ziaru- vilor. De altfel v~ recOmandăm· ~. 
. B~la ~e. ~~fO~ili~n~re· ~i· ·~esf~eere . a·MICM 

, . '.. . 
A,r~d, l.alcd 9. Vinători nr. 3 

A';gl\lcazâ:. : 
t' ~ tiind "".Ie. lui nostru,.tnvIUndu-v4 să ne. ca, pe viitor, In corespenden· § 

~. § N' IAlllŞ A d' La sesizarea dv. In care rela- .erieţl despre cele mal semnll\- ţele dv .. să acordaţi mai mare .~ 
, '. • ~ ECATERl" n - ra. tall unele aspecte ale apl'ovi- cative evenimente din comunA. ' _ ~ spatiu faptelor concrete pe ca- I 
~i· 1· In I<'I!Mur~ cu sesizarea dv. zionărli cooperativei de consum GllEORGUE TODEA.- Mă- . ! 

Joi, Z5 noiembrie 

PROGRAMUL 1 

12.55 Intilnire cu melodia 
populară. 13.30 M.uzică u
şoară. 14.15 Tot inamte. !5.00 
Buletin de ştiri. 15.15 Cărţi u_ 
re vă aşteaptă. 15.25 Arii din o
perete. 15.40 J\!uzică uşoarl.. 
16.00 RadiojurnaJ. 16.15 Album 
de piese corale. 16.30 Documen. 
tele plenarei, amplu progra.'T1 
.1 viitorului. 16.50 Luminii. 
rampei. 17.10 Antena tineretu_ 
lui. In.oo Buletio de ştiri. 18.03 
Cronica ceonomic!l. 1 R.10 Calei· 
do,cor muzica!. 18.30 Radio-an· 
chetl\. 19.00 Rndiogazeta de 
scari'i. 20.00 Buletin de ~tiri. 
20.15 ~1clodii român('sti. :!O.3i1 
Oameni de s('~mă. 21.00 Muzică 
uşoară. 22.00 Radiojurnal. 22.:l0 
~!oment poetic. 22.35 Cint~ co
rul Radioteleviziunii. 22.50 Tn~ 
tilnire cu ;azz·ul. !?:1.20 Muzică 
de dans. 2:1.011 Buletin de ştiri. 

PIIOGII,'''U1, 11 
11.15 Ochiul magic. 11.4U I'io" 

pentru Ltnfara. 12,00 Buletin 
de ştiri. 12.03 CinU, Ana Ud .. 
tuşu şi Michcle.· 12.:!O Varietăţi 
muzicale. 12.45 lIlelodii popa. 
Iare. 13.00 Piese COIlL't'l"tanle 
de muzică uşoară. 13.30 Din ţă. 
riie socialiste. !3.50 :\luzică 
Instrumentală. !4.00 Radiojur. 
nal. 14.Q8 Concert de prinz. 
15.00 Duete din operete. 1;.15 
Muzică uşoară. 15.30 Miorita. 
16.00 Vechi melodii populare 
16.15 Sfatul medicului. 16.20 
Lucrări de cameră. 17.00 I\.dio· 
jurnal. 17.27 11ulică corală. 
18.00 Muzică uşoară. 18.10 A 
7-a artă. 18.25 Album folclo
ric. 18.45 11elodii ascul'ate me· 
reu cu plăcere. 18.55 Buletin 
de ştiri. 19.00 Duele de dra. 
goste din opere. 19.30 Curs de 
limba rusă. 19.50 Noaple bună, 
copii. 20,00 Concert 5imfonic. 
22.30 Muzică u,oară. 23.00 R,. 
diojurn.l. 

Vineri, 2~ nolen,brle 

PllOGltA~1U1. I 

11.45 Sfatul medicului. 12.00 
Muzică populară. 12.15 Bu. 
letln de ştiri. 12.20 Succese .1. 
muzicii uşoare. 12.-15 Radiojur. 
nal. 12.55 Intilnire cu melodi. 
populară 13.30 Muzică uşoară. 
14.15 Dum6r.va minunată. 
14.50 C!ntă Lizeta Chircul<5cu. 
15.00 Buletin de· ştiri. 15.15 
Coordonate culturale. 15.30 
Personaje de operetă. 15.45 
Muzică uşoară. 16.00 Radio
jurnal. 16.30 Documentele pl .. 
narei, amplu program al viito
rului. 17.40 Caleidoscop mu· 
zical. 18.00 Buletin de ştirL 
!8.03 Cronica economid. !8.I0 
Muzică uşoară. 18.30 Jurnal 
agrar. 18.50 Cintece populare. 
19.50 Radiogazeta de scarA. 
20.00 Buletin de ştiri. 20.15 Me· 
lodii româneşti. 20.30 Varietăti 
muzicale. 21.00 Revista cinte
celor. 22.00 Radiojurna!. 22.!5 
Formatia Richard OJchanitzki. 
22.30 r-Ioment poetic. 22.35 Mu
zică de dans. 24.00 Buletin de 
ştiri. 

PROGRA!\IUL II 

12.00 Buletin de ştiri. 12.20 
Varietăti muzicale. 12.45 Muti. 
că populară. 13.00 O vizită la 
fonotcca noastră. 13.50 Jocuri 
populare. 14.00 Radiojurnal. 
14.08 Concert de prinz. 15.15 

. Petal. pe portativ. 15.30 c;oni: 
că lIterarll. !6.00 Rapso.. al 
plaiurilor noastre. 16.15 Pc te· 
me medicale. 17.00 Radiojurnal 
17.11J Schite simfonice de Ion 
Nona Otlescu. 17.40 Scriitori al 
secolului XX. !8.00 CintA Ma
ria Peter. 18.10 Porlrete de 
muzicieni romAnI. 18.40 Muzi
"'1 uşoară. 18.55 Buletin d. 
ştiri. 19.30 Curs de limba spa
niolă. 19.50 Noapte bună, CO· 

piL 20.00 Seară de operă. 21.00 
Buletin de ştiri. 21.06 Seară d. 
operă. 21.30 Emt..~iune literarâ, 
21.50 Seară de operă. 22.15 
Carnet plastic. 23.00 Radiojur
nal. 23.07 Lucrări de cameră. 
24.00 Muzică uşoară. 0.55 Bu· 
letin de ştiri. 

Joi, 23 noiembrie . 
18.00 ~ ordinea zilei... In dez

baterea opiniei publi~e: 
Perfecllonarea normAril 
şj Mlarizarea. ' . 

1n.30 Studioul pionierilor. . 
Ig.00 Mult e QuJce şi frumoo-

19.30 
19.45 
19.50 

. să. Emisiune d. limbi 
română_ 

Telejurnalul de searL 
Agenda dv_ 
Buletinul meteorologie. 
Publicitate. . 

20.00 Filmul seriall Ivanho.; 
20.26 VinAtoare de capre ne

gre - reportal filmat. 
20.45 Zece semne de Intrebart. 

Emlslune-concur.l de ~ cul
tură generală . 

21.15 O pO"este CU clntce. Te
lefolleton muzical: La' 
hotel. 

21.20 Teleclob :;;: emisIune de 
călătorii geografi~e. 

21.45 Sludioul mic: .Barca pe 
valuri' de Leonlda Teo
dorescu. 

22.35 De 10 Giotto la BrincuşL 
.\. i Sfatul popular orăşenesc ne 'diil comună, URCC Arad ne fa- năştur. re le relatati, ferlndu-vă" de ~ 
~ ..•... ~ . răspunde: 1) Prin transforma- ce cunoscut că petrolull.mpant In scrisoarea trimisă redacllei, afi;m.ţli lle;'er~le:· .. .. : 1· 
r, ',.,' J. ~""'~""IN,,,,"_"""""""'H"""'AIV#"""""IH"'JfN""''''''''''N-'''",AIV''''''''''''''''''''' • 'ININ"'NW"~""NN"'A'I"""""'HFN""",1A 

PLAN1FICATOIt. II ~A st;RYI(:IUI. TRMisPOllTum 
Inform'lii la. $.rvitiul plan şi ofganizarea muncii_ 

I 
Prezintă Ion Frunzetti. 

(~OZ) 22.55 Telejurnalul de nOlpte •. 
~ _ _,_ ___ , __________ -:-_________ ,:",_",:,_.i.' . 23.05 Inchlderea emisiunii. 
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ADUNARI DE DARE DE SEAMA ŞI ALEGERI 
A 

IN OR6ANIZAŢIILE DE PARTID 
"" 

Intregul birou 
a fost reales 

.•. Are cuvintul tovarăşul Ioan 
Varga 

- Eu pl'Opun In noul birou al 
organizatiei de bază pe tovarăşul 
Nicolae Bolchiş. E un om harnic 
şi cinstit. Il cunosc de multi ani 
şi il cunoaştem cu totii. 1.., ulti
ma adunare de ace-st fel, noi 
l-flm ales ca secretar al organi
zatiei de bază. A fost la In;.lti
mea sarcinii Incredintat€', Şi-a 
pus la inimă problemele coope .. 
rativci. ale oamenilor şi vrdC'm 
că nu-şi precupeteşte eforturile 
pentru Indeplinirea politicii par
tidului. 

Propunerea :lceasta a dat de 
fapt glas gindurilor tuturor co
muniştilor. Toţi membrii de par
tid din organizaţia d. bază din 
sectorul porcin al cooperativei 
agricole de productie .. Mureşul
din Nădlac au fost de părere c,l 
tovarăşul Nicolae Bo!chlş merit~ 
pe deplin aCf'astl'l înaltă cinstr, 

Cu aCC'e;'lşi căldură a fo~t pro
pusă apoi tovarăşa Ana Karkus. 

- E' cea mal bună In~rljitoa
re, un ext"mplu drmn de urma.t 
pentru toti. 

- A făcut partt" $i din vechiul 
birou şi cunoaştem cum a mun
cit. Sint pentru propunerea fă
cută. 

După acrasta a fost propus şi 
trl\'arăşul Toan Filio, despre carc 
s-au spus. de asemenC3. lucruri 
Crqmoac;c. evidenţlindu .. ~f' caHte)
tea sa de bun organiza tor, dp 
'brlgadler Iscu,it. 

Aceştia .Int cel trei tovară,i 
care au alcAtuit vechiul birou şi 
carf" aCum au fost r~nleşi In 
unanimitate. Ei. cu sprijinul """ 
lorlalti comunişti. au condus ac-
tivltatea or~anizaţil'i de bază In .. 
tre adunări1e g'C"nf'rale, au orgn
nl"t el condus mun"" politiCă şi 
organhu.torfcă. Ei aU con~titult 
- a~ cum se precizează In Sta
tutul PCR - organul executiv. 
c..,rr Il condus tntrf>Juta activitate 
curent!l a or.'!anI7.fltiei. 

Adqnllrc.1 genera).' a apreclRt 
nt'l?':ltiv activitatea dE'sfăşurată dp 
birou. El a ştiut să aleagă din 

·.multltudlne. problemelor De cele 
mal Import1lnt.(" şi !"ă mobi1i1.t"zl" 
forta comunistilor. Il tuturor ro
onf'raforilor sort" tndeplinirea S8r~ 
cinllor tr .... te de partid. 

- In nerio.,da de 1. ultimele 
alp~eri pînii acum - arăta tova .. 
r~sul Ioan KI .. l. sC<'retarul comi
tetului de partid pe ""operativă 

- a crescut rolul de conducă"'r 
politic al organl711tiei de b.z~. re
IIsind sil cuprindă in ~fera 'a de 
Influentă pe loti cooperatoril din 
briC!'adă .. De R~emenea. biroul a 
rn<l!nect~,t cu ~nntpnlp orlncipiul 
muncii colective ~i a~ta l~a ajutat 
s~ nb(ină rezultate dintre celr 
mi1i bune. 

E adevărat că biroul a organi
zat bine Invilti\mlntul de partid. 
studierea hotărlrllor partidului ,1 
al. guvernului ce aU apărut In 
acest timp, a moblllltlt coopera
toIiI la cursul agrozootehnle şi 

s-a ocupat de rldlc"ea callficărll 

A 

lor profl'Sionale, de imprimarea 
dragostei Iată de muncă. Cel mai 
sustinut a milit..,t însă pentru in· 
dcp1inirea . sarcinilor de produc
tie, c.lre n-au fost de loc uşoare. 

In cadrul zootehniei, care ocu
pă o mare pondere în această co
operativă, creşterea porcilor c la 
loc de frunte. Această ramură 
trebuie să realizeze pină la sfir
situl anului 1.320.000 lei numai 
din tngrăşarea porcilor. De ase ... 
menea, trebuie să se obţină 2.200 
purcei. Sint cifre importante, 
previ\7.ute In planul de produc
tie al' cooperativei agricole şi 
trebuie îndeplinite. 
. Rolul organizatiei de partid tn 

băt.Hia pentru indeplinirea aces
tor sarcini este hotărîtor. El se 
re!lcctf'l in munca conştientă a in
qrijitorilor, in atitudint'3 Inain .. 
tată a comuniştilor, in răspunde
rea pe care o simt pentru tot ce 

. ~c intimplă la acest loc important 
de munc;: ..... 

- Se vede că aici comuniştii îşi 
indeplinesc cu cinste misiunea 
lor - aprecia secretarul comite· 
tului comunal de partid. Ca bri
;iadicr şi ca membru al biroului, 
tovarăşul Ioan Filio a dat un 
exemplu viu de abnl'~atie.- La fel 
se poate spune despre- ceilalţi 
membri ai biroului şi df.'sprc toti 
comuniştii. Numai aşa cr('d cu că 
S·;lU puttlt realiza sarcinile ce p.1 .. 
reau ~relc la un moment dat. 

i) scurtă statistlc~ aratA cA 
pin5 acum au fost lIvrati pe ba
ză de contract peste 1000 de porci 
graşi. Pînă la sflrşltul anului ci
fra contractatA se va depăşi. 1. 
IeI ca şi numărul purcollor pre
văzuti. 

Este foarte Important faptul că 
depăşirea sarcinilor d~ plan nu 
s-a făcut prin depăşirea număru
lui de zilp-muncă. DimpotriVă, 
atCl au fost economisite pInA 
acum 3.600 zile-muncă. Aceasta 
ilustrează cit se poate d. bine 
exil'ltenta unei munci temeinic 
oraanizate, o bună gospodArI re a 
furajelor şi a spaţiilor de adăpos
tire. 

La adunarea generală de dare 
de seamă şI alegeri. membrii de 
partid, au venit cu multe exemple 
despre activItatea depusă de bi
rou, despre ajutorul pe care l .. au 
Drimit In Indeplinirea sarcinilor. 
Ei au apredat faptul c3 In adu
nările generale au lost dezbătute 
probleme (nter('~nte, cum ar fi : 
întărirea discip1inei, rolul comu
nistului la locul său de muncă. 
indeplinirea planului de produc
tie - o datorie a tuturor coope
ratorilor etc. Fiind mereu rn mij~ 
Jocul coopE"ratorJlor. muncind 
umAr la umAr cu el. dind un Inalt 
exemplu de abnegaţie şi Mrnlc!e. 
cornunl~tit ~i .. au ciştl.aat anrccle
rea binemerit..,tă a celor din ju~ 
rul lor. Şi in fruntr3 comunişti
lor au fost p.rmanent membrII 
biroului, ac~i tovară~1 care acum 
au bucuria şi cinlliltea de tl fi reaa· 
IeşI. E o onoare deosebită, o 'ar
cină care obliCă. 

I. n. 

In Editura politică a apărut: 

Culegere de Ieri ii 
311 pagini ,; lei 
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Consecinţele nerespectării 

clauzelor contractuale 

La cap,Hul a zece luni de 
muncă din acest an. colectivul 
Unităţii de industrializare a lem~ 
nului Arad şi-a indeplinit sarci~ 
nile de plan. obtinInd. in plus. o 
depăşire de 1.2 la. sută la produc~ 
tia globală şi marfii. Au fost rea
Iiz.'lte însemnate cantităţi supli
mentare de travefS-e normalE 
ppntru C.F.R.. lăzi, panouri ppn
tru acoperiş, şi alte sortimente. 
De aici şi o situntie bună pentru 
multi beneficiari care. primind la 
timp materia primă furnizată de 
nceasti'i intrpprindere. nu avut 
condiţii ca, la rindul lor, să dC's
făşoarp o activit'lte de productie 
norm.:llă. 

Un alt Capt pozitiv care .se 1'('

marc;1 in relaţHle contractuale ale 
Intreprinderii cu beneficiarii cst~ 
preocuparra pentru r€'aliz.uea 
unor produse nenominalizate tn 
planul de producţie, tnsă ncce~ 
sare. De exemplu, au fost pro
duse Insemnate cnntităţi de am
balaje pentru Uzina de strunguri, 
rigle pentru su\'eici destinata in
dustripi tcxtile, din rilm;liitc 
(lemn de- foc) (lU fost splpctionati 
dulapi de fag ca materie prim" 
pentru unple tipuri' de lăzi şi al .. 
tc!e. O asemcnea pn'ocupare in .. 
seamnr\ nu numai satisfactie pl.'n
tru beneficiari ci, in eaală mă· 
sură, o infiuentă f;l\rnmbil5. In 
activitatea !'conomic?i n Intreprin
derii, o valorificare superioară, 
multiplă a mase-i I('mnoi'\~e. 

S-ar părea deci că In domeniul 
r«pectări! clauzelor contractuale 
care revin IntreprinderII lucrurile 
stau bine, că beneficiarii nu toate 
motivele să fie satisfăcuţi. Ade
vărul e Insă că cifrele Rlobale, 

deşi dC'păşitc, nu spun totul, că 
sint destui beneficiari care au 
toate motiv{>le să fie tn~rijorati. 
Şi aceasta din cauză c?i tntreprin
derea nu şi-a onorat toate con
tractele ca urmare a nerealizării 
planului pe sortimente. De ce? 
Explicatia n.-o dA tovarăşul 1. 
1\1ărginf"anu directorul Intreprin
derii. 

- Inel' de la Inreputul anului 
aveam de făcut Iată unui şir de 
!-!reutăti din caU7 ... 1. aprovi7.ionării 
defecluoase cu buşteni de fag. 
Am inC'("put nnul cu restanţe ,;cri· 
oase la acest capitol. Am C,lcut 
multe demersuri, intervenţii $i se 
părea la un moment dat că lu
crurile vor reveni pe fl\.~aşul nor .. 
mal. O porte din restante aU fast 
rC'cuperate, am putut lucra cu 
toată capacit.,tea. La Inceputul 
lunII .eptembri. din cele cca 
:!600 m.c. restante In cherf'stC'3 
de fa~ ajunsesem la numai 06 
m.c. Perioada urmt\toare In loc 
să Insemne lichidarea totală • 
rC'stantelor. a Insrmnaf-, rlimpotri
v5. revenirea lor. 

- Care (' situatia actuală? 
- Tntrrprindprile forestlere din 

Bozovic1, Orşova şi I~\.1goj ne-au 
riim.1!" datoare cu 41:10 m.c. buş· 
teni de fag, Inr noi. din lipsa 01'.· 
tC'riei primr.-, nu Am putut livra 
beneCiciarilor noştri la acest eRpl
tol 2651 m.c. cherestea. Lipsa 
mnteriel prim~ nu Bre Implicatii 
numai in relatUle cu a parte din 
beneficiAri! noştrI ci Ingreunează 
şi munca noa.tră, provocind un 
1devărat lanţ al slAbiciunilor. 
Pentru a evita stagnările am fost 
silill să recurgem uneori la solu
tii de compromis, am lucrat In 

plus la alte sortimente depăşind 
"aloric planul global şi marf,; 
dar nercalizindu-l pe sortimente, 
Aceasta fără să mai vorbim de 
desele schimbări de sortimente şi 
modC'le - chiar citp ciou" pr 
schimb - la care am fost nevoiţi 
să recurgem. in dauna producti
vitătil muncii. a utilizări! depline 
a capacitătli gaterelor. 

"Lantul slăbiciunilor" nu se 
opreşte. din păC'..ltp. in intrrprin
de re ci continuă influentind ne· 
gativ şi actlvltatoa unit"tilo\' eco
nomice pentru care chnc,c;teaua 
restantă Inseamnă greutăti In ac~ 
tlvitatea lor de proouctie. Uzine
le de va~oane, I.R ... Pro~resul", 
Oficiile de aprovizionare (ORAD) 
din Deva şi Timişoara cu Intre. 
prinderile pe care trobule sA le 
apl"ovizionczc au simtit la rinoul 
lor ac('stc influenţe. Ni !';-;\ vor
bit şi de faptul că In ultlnwlo 
zile, in :lprovizionarcn cu iJ,cC"stl 
atit de _"'pricioşi" buşteni de fa~, 
halanta înclină din nou spre bine. 
Principalii vinovati pentru o ase .. 
1l1C"nra stare de lucruri sint deci 
furnizorii. Să ne Intreb'im: S-a 
răcut oare tot C(,(\-1 ce :-e puteil 
pentru a se evita, 5.'\U măcar dl ... 
mlnun cit mai mult acestr oscila
tii? Nu se poate spune că da. 
Pentru e,l sittmtin durca7..~ dr 
mal muitii vreme, de la Inceputul 
anului şi trebuie nctlonat cU ha· 
tărlre, solicitinclu-.e sprijinul 10. 
rurilor .uperloare. pentru lichI
darea ci Inc" de la inceput. 

Acum cind timpul ""01" pin,1 
la scadenta acc,tul an e atit de 
~curt (şi apl'ovizional'f'R cu huş": 
tenii de fal! a inceput să se Im
buniltăţt'3ECă) e n('cc~ar să IU' 

mobiliz('zc tonte resurse-It". lucr!n
du-se din plin, cu Intrr.1ga capa
citate pentru ca rest.ntele să fie 
reCupteate cit mai mult CII pu
tlntă. Pentru că orice '-ar zice. 
nerealizarea planului la tiecare 
sortiment. chiar In conditiile In
deplinirii celui Illobal, nu • atri
butul uncl actlvit~ti corespun~~
to.re, nu poate Aă satisfacA. 

D. AUR EI. 

Organizarea muncii la 
irigatii nu are caracter sezonier 

Aruncind o privire de an~ unitAţl In care' c"n.lIme de con- ·Uniunil raionale n!cl acolo unde 
dUCQrc şi speciall~tll au manl!es-. se .putrau rewlvll., problemele de 
tat pasivifate. cu atit mai mult cu IrIgatii. Desigur la Fiscut şi Mu
cit e vorba dQ cooporative agri· nar sint vinovate si condurrrll' 
cole cu posibilit.1ti economice dc~- cooperativolor a.ttTÎcolp cal'r din 
tul de Insemnate cum .int cele prlmlivnr.~ Inci\ se puteau ocupn 
din Dorobanti, Iratoş, .. 2:1 Au· de executarea bllrajelor necesare 
~ustU Curt'ici şi altele, Numa1 
In cele trei coop~rativc, supra- pentru asfn:urarca apel dar au 

tărăgăna( 1 uera rea. faţa ne amenajată pentru . Irigat 

QL&'t4i ţi it. i 

SIMPblflCARfA CIRCULAlIfl 

MARfURIL~R Urmare din P'~. n 
trucit se ştie că tntrC'prinderilc cu 
ridicata au dispus de un sistem 

Olal organizat de efectua re a re- punct Important Il oonJUtuie m~
cepUci calitative a mărfurilor de~ surile pentru coinff't'Csarca lucrh
cit omanizntiile comerciale cu. torilor 10 scopul sporirii ViOl:ă
"milnunt'ul. In noua formă de rilor şi ridicarea nivelului de de
:Jrgnniz.'tl"l' preconizată In proiec~ scrvire Al populatiei. In acest 
tul oe Directi'·. el.bornt de ple- sens Il fost Introdu. In organizaţia 
nara din ,>-6 octombrie, cont ro- noastră sistemul de •• larlzar. In 
luI urmează .ă se ef~ctueze atit acord la magazinele de aUmente 
in depozite cit şi In unltll\ile de ~enernle, si,tem ""re " dus 1. m1\
degfaccl"e, de către personal bine rir('a vlnzărilor, precum ~l a clş
pr,,~ilnt. tlgurllor lucrAtorilor. Sbtemul dr 

In documentele elaborate do retribuir. suplimentară rare ,se a
plenaril se arată c" este necesarll cordli lucrătorilor care desfac spe
continua perfectionare a relatii· cin1itdtl de panificatle, precum şi 
101' dintre organlU\\llle comercl.le sistemul de cointeresare n lucr~-
5i cele Industriale. M~sura .str torilor oin depozite _ premiere. 
judicios gîndită lnlruclt aco,t _ care ." face pe ba"1 roaliză
sistem de relntii contractuale dă rll plnnuiui de elltre unltătlle de
posibilitatea creşterii Inl\i.tiv.i servite de aceste depozite. precum 
şi rll'punderil org.nllatlllor co- şi de Indeplinirea planuluI pe In
merclale In asigurarea unul fond treprlndcre, ducc la o mal mare 
de marfII apl'Opht de lIusturlle şi preocupare penfru realizarea S'r
nevoile reale ale populaliel. clnllor de plan eu amănuntul, .ar-

SI In ac.a,t~ directie RU fo,t cină ca",' constituie Indicatarul 
inltlate deja forme noi de reIa· de b.d al Intregii noastre actlvl
\Il. Spre e,emplu acum In ca· tăti. 

~rtll' orl!anlmtiilor noastre se Aprecilnd importantele mnourl 
pxecutil luC'.rărilr de confractare 

preooniltlte de plenara ce al 
intre comert şi Industrie pe anul PCR_ din 5-6 octombrie, orga
t968. Pe baza ordinelor de '''par. 

nlzati. noastrA comer<=lalil va dctitle provenite din parte. forului 
pune foate eforturile pentN V4-

<uperior. organl .. 'tl. noastră co- loriticarea r.~ervelor existente In 
merclală emite furnlzorulul co- ceea ce priveşte rrdu~Tca c:he!tu
menzi specilicativ. pe sortlmen- ie!ilor de circulA!!e, mărirea vo
te pe tot anul. eu defoIcar". p. lumului desfacerii milrfurilor. Im
trim.,tr.. Pentru uneI. mArfuri bunătAtlf'a nlv.lului de dtservlM 
se extinde stabilirea de relaţII con- a ~opul.Il.I, In scopul obil
tractuale directe Intre furnl~or şi nerll pe vIItor a unei şi moi Im
orlzanlz'Ua non,tră. pornnt. creşteri a rent~bUlt~11I 

In proIectul de Directive un unitătllor comerciale. 

distru~ă şi provoca picl'derc~1 
apoi. Deficiente In exploatarea la 
maximum a aareg_tolor de iri
gat s-au manilestat şi la coope
rativa ,Ogorul' din I>ecl",. Sem
I~~, ZlmalJd şI alteI •. spre deose
bIre de cooperativa din Turou 
unde celo dou,1' a~regate au func
tionat bine. fapt COllcl'oflrat In 
sporurile de productie- inrc:;:is
trata la culturile IrlRate. 

O alti locună care a Impledl. 
cat mersul normal al apei spre 
plante s-a datorat lipse! muncito
rilor care să deservNlscă agrega
tele precum şi mecanlcllor pen
tru statiile de pompa re. Din a
cea!iită cauză nu !il-a ajuns ca toa
te ln.,talatllle de Irh:at sll lucl'e
ze cu Intreaga capacllate şi să 

aibă electul Bcontat asupra pr'!
ducllcl. Intrucit In anII vIItori 

cura de pe acum utilajul necesal 
pentru amenoj!rile ce se vor fa~. 

ce. Totodată cel existent trebuie 
revizuit şi reparaf Iar acolo Un
de lipsesc anumite piese să se 
asigure aprovizionarea lor din 
timp. 

_ s.:unblu asupra realizărilor _ obţi. 
nute pină acum la amenajare,) 
terenului pentru Irigalii In coo
perativclc agricole din raion , .. ar 
părea d\ lucrurile stau in J!enc· 
raI bine. Din supralata total:' 
de 1.081 hectare preVăzute a '" 
amenaja in acest' an, s-a reuşit 
să se execute lucrări pe mai bI
ne de 1000 hectare. In unele coo
perative agricole acţiunea de ex· 
tindere a Irii(atiilor a fost privită 
cu un deosebit interes, ceea ce a 
dus la obtinerea de rexultate 
fructuoase. Aşa, de pildă, la SIn
martin, prin foraje de flnUni, 
.. reina de plan a fosf mult de
păşită, rcallzlndu-se o supralal~ 
dublă laţă de cit s-a prevăZUt. 

ŞI mai bine s-a muncit la coope
rativa agricolă din Horia unde 
s-au amenajat mal mult CU 100 
hectare decit s-a planificat ini
tial. Se mal Inscriu In rlndul coo
perativelor fruntaşe la această 

actIune şi cele din Semlac, Tur
nu, Pcrcgul Mic şi altele. Există 
conditii ca prin lucrările ce se 
execută In prezent la Şeiti~ sar
cina de plan pC- raion să se de~ 
păşească. 

se ridică In peste 100 hectare. Nu putem trece cu vederea nle! 
Pe de altă p"te unO!' rooperatl- deficientele de ordin organlznto
ve cum sint cele din Seceanl. rlc privind exploatArea suprafe
Frumuşeni şi Hunedoara-Timl,a- telor amenajate dej •. Exceptind 
nă le-a fo.t puo In vedere In mod faptul că situatia procurărll 
arblfrar de către Uniunea raia- agrcgntelor de aspersiune, a pom .. 
nală a cooperativelor şi Directia pelor şi electropompclor a fost 
regională de Imbunhtlitlri fun· nccorospunzilt'oare, rezultatele 
ciare, să se ocupe de Irigaţii fă. .labe se datorcse In 'esentă neapU
ră Insă ca organele respective ',ă cărll udărllor cu norma de iri
cunoască dacă este asigurată sur· gatle stabUiIă şi la momentul 
sa de apă şI fărl. a lace deter- critic cind starea de vegetatie 

'mlnarea debitului de apă exis- reclama umiditate. La cooperat!
tent. De,igur e vorba In acest va agricolă din Feln.c de pildii 
caz do o planilicare birocratică, un agregat a statlonaf zile In. 
de o slabă orlentnre c,"e nu "re tregl din lipsă de muncitor! şi 

ce c.luta In activitatea acestor tr:lclor, pCnh1J n-I deplasa Intr-o 
organc, cu atit mai mult cu cit nouă pozitic. Cu altă ocazie flgre~ 
se ştia IntiI din "nil trecuti ce gatele nu au lunctlonat din lipsi. 
cheltuieli s-au făcut de pildă la de apA deşi ca se pompa In eon
Seceani pentru forarea unei fin- tinuu pe ""nalul principal de ati
Uni la. o adincime mare. menta re. Dar din cauza ncsupra· 

suprafeţele ce urnwazol a se ame ... 
oaJa şi numilrul de agregale vor 
crf.'.stc, este neapărat necesar să 

~(' I'{'wlve problema cadrelor ce 
minuiesc utilajele de Irigat. O 
datil ele asigurate, se Iveşle pro
blema c.il!fk~rii lor U' prtn 
cursuri 1" Casa a~ronomulul din 
Tim!.)oa,,", fie pe plan local la 
invllţămintul agrozootehnic, de 
c~tre specialişti cu o bună prc-

Uniunea ralonal~ a cooperatl
velor agricole de productie pre
cum oI Consiliul agricol ralonal 
mal au de rezolvat ii problema 
asigurărI! unor cadre de tehnI
cieni cu pregătire medio care. In
drumatl de Inl/lnerll agronoml 
din cooperatlvele agrIcole, să ~ se 
ocupe Indeaproape de luerlirlle 
de amenajare a terenurilor pen. 
tru IrIgat precum şI de suprave
~her.a bunot de.Uşurărl a udă
rilor In fimpul Irigatlllor. Spu. 
nem aceasta Intruclt se mai IntiI· 
nese cazuri clnd unl! tehnicieni 
in loc să lucreze direct In produc
tie sInt folositi In birouri. di
verse munci administrative sau 
ca ajutorl de brigadIer!. Or, me
nIrea lor In etapa aduală este. 
aceea de a-şi aduce contributia' 
la Intensa activItate ce pulscax~ 
pe o~oare, mal ales In domenIul 
IrillatiiJor, C31'O ... ntrcncaz.l coo" 
peratol'ii In vodore. sporllil pro
ductieI şi eliminarea urmărilor ce 
le poate avea seceta. Nu putem fi de acord in,h cu 

activitatea desfăşurată In alte 
Nu • existat suficientă Insi.ten· vegherll lucrărilo\' nu s-a obser

tii p. pnrcursul anului din parte. vat că o porţiune dt cnr1nl era 

q[ltirc in acest sens, 
Perioada ce ne dcspiute de 

anul viitor poate fi folo.illl de 
un bun gospodar pentru a pro- A, DUMA 

~''''_~~''''N~''''''''-'~~II .,. "'~_""_'''''''''_''_'''JIIIV_"" __ ",'''_Q'''''''''''''''_'-'''''_"",,,,,,,,,_""""'"''''P'''''''''''''''_'~''' ~.~_.-,"~ 

I IA - I intr.o incape're de la illtrcprin. toarele zile. o să ne putem faC!' Popoviri. Fiind plătit cu ora,· I Chiar, nu şfiali nimic? 
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ra ei aU reluzat posturile din in mijlocul pilrlntllor .şl al lllor~- j 
nraş. (lormldablU ... nctiune !) toriior de 1. lAS. a comis o 5.rb 1 

(Urmare din pag. I-a) 
I D Juru derca "Frigorifer'", Casierita, rlatoria ca şi ttltădatd, lot pr de lucra ori nu, ştia cA plata § 

infofoUtă in toate llQinele. stă acest continenl. Acum e aşn ii era asigurată, 'ha la sfil"Şitnl I 
_ :gribuWă pe scaun. Lucrdtorii fiindcă S-Q dărhnat soba. Dar anului a avut mai multe Jile-l:oblPl au feţele vi"ele de frig şi fu- JIU ţine ",ull... muncII decit .ltl i"ferl. 

tJ" mează mult să se iucăl:ească. Da. I-a dărîmat C'lCum soba De curind comportarea la a 
Zadarnic. d. teracold, ca ,d se reclddea._ atins punctul culmInant. De,i ~ 
Dacă vremea se mai rdceste. că. Cci.,carc trebuie 8-0 reclă. preşcdintele a anuntat din timp ~ 

Nu vă aşteptati' sJ t:d incit sigur că se t'or cow'ela, re a· dească l1U lucrează iruă pentru pe toti şoferli să se pregăte3ltă ~ 
ill jurul unei sobc ce cmalld o şezi pe scaun că li-c frig. Fri- /lcntru " pIcta cu camioanele i 
cdldură pldcutd, să stdm la ta- să fii sen'it. I zerii însă băr- a ~urda 1!1 \'ederea t~n.~por~ l' 
clale, să prit:;m din cind In Apa e rece, bieresc la rece. tuhll d~ ciment. POpOVJCl n .. a 
cind afară la vrdbiile zgribuli- sculele şi mai I n~J-· e 1 Şi clnd te gin- dat nicIo. l.mportantă • arest.ol 
te de frig. III cele ce urmrază reci, iar true. . l . "... deşti cit de lun- f~pt. Duminică" 12 nOiembrie. ~ 
t'reatt să L'ă spun o pof;csfe a- ruI iti pune ...- gtl a fost toa"l- far;} a spune nlmA~ul, fitrl.. ~ 
deL'ărată. de!pTe o 80bă 'care pe oop pe fard na a ... ta... \3vea aprobare şi foaIe de trans- I 
exisld şi nu .xisld şi care nu ni It 'degele 1. nORşAN I!0r~. ~ lu.t camIonul ~oopera- I 
fncălufte pe ,nimcni. Nici md- caŞ ţurtur'i de ghcaţd. Lui tn'cl ŞI a plecat să \'Izinneze ~ 
car tlcpăsarea de gheatd a to~ ii pare I bine, se încăI- (usuru' I me.C'iul de fotbal de la Ara~, I 

d 'l d' d c I d .... d . - Remtofl, In loc să .t.a loculUI, , l'ar $10r In con u erea coope- zeş e, ar ţle lţI v1I1e s san tn l tOn" TCJF i 101 ~ 
rati1::ei . "Higiena" n·o poate' SU3 .r~ strigi f"ndcă fi i ţ' a ua o maşi a aş" § 

, a . ~ H u- pO 1 preună' cu riţi\'o prieteni a por.. !oi: 

dezmorţl. s~por~a mhJ1j~e d~ .gheaţă . .T;- SOiflfUlul- nit-o din nou. de a.tă daU ~ 
Un intelepl prot:'erb româ- al. apara, daca .bTtcJul ~r.fl ZJ~ 1'" spre Ortişoara unde a stat pl.. ~ 

nesc glăsuieştc cam '~şa: Omul nu~a ~?, dar ~ mlr-a lUI ŞI tact. nă noaptea tirziu la hufet. I 
gospodar Î{1i face ţ.·ara sanie şi T~cl f.,md~d ŞI aşa. ~Temură .de :\Jiine zi el şi ceilalţi şoferj tre- I 
iarna cdrutd. Vorbele acestca f~lg Ş', oncum, .bTJc1ul e tdl,os. Vasile Popo\·ici. ~orer la coo- hui~u să otec .. la Turda. Dar ~ 

/Voroc cd ope.rat la a!ti.a ry.u tUle perati\·a agri~o1ă din Seccani, Vasile l'opovid, obosit (le ~ 
ni se par aşa de clare incit pu· prea mult. C",d .scop' dl1l cleş. profesează de \'rco 8-9 ani eforturilelf făcute duminică Q 

tcau fi ÎlIţeltse chiar şi de către !eZe d~ gheaţă al frizcrului, il meseria la \·olan. A muncit el ;efuzat să p1cce. Cum era' $i 
torard$ii de la cooperatit:'a tntreb::... cum a muncit, dar in ~ultima fire5~ preşedintele cooperati .. 
"HigicJ/a". dar 3e eede cd ei - y~ antrenaţi p~ntru ~Teo \'rome s.a plictisit grozav. Nu "ci n·a putut tolera o astfel de 

exped.ţ", in Antarc/lca? Acolo mai avca chef de lucru şi c.- atitudine şi l-a I cerut sii .. lille-le-au ignorat. Sd 'IU lungim '. b- b' V oame-nu nu se prea ar leresc. mionul a inr:eput şi el să !oufe.. rezeu lotul. Şi asa a ajuns a. 
Vilă 1:orba. I/itrăm in unitalea Barba 1. ţine de caleL re, Inelt anul trecut, de ."em- silo Popovlci in postura de 'o" ~ 
de frizerie "r. 16 de lîngă gara - Nu - îţi nispunde Jrizerul. plu, a trebuit reparat scrios fcr fără maşină. ~ 
electrică. E ca şi cum ai intra Dacă nu com ingheta în urmă· dc două ori. Dar ce .. i păsa lui . A, II. ~ 

. . i 
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noscut I Il punem totu$i lntreb.-
rea: 

- Ati avut cunoştintă de mo
dul In care se des!Ajoară proce
sul Instructiv-t-ducativ la aC~8~tii 
şcoală? 

- Nu I Acum aud pentru pri
nta "ară. NoI n-am ştiut nimic ... 
Zău? Chiar n-atl ştiu. nimIc? 

Să cit~m din adresa nr. 4174 din 
13 Iunie 1965, trimisă d. GAS 
.. Mures- sectiei do lnvătămlnt: 
.. Prin adresele anterioare v .. am 
relatat tţituaţia existentă In ca· 
drul unlt[.(il noastre erer-tă de 
comportarea tov. Înv[lUltoare Pe .. 
trinia Tudor directoarea şcolii 
elemf'ntarc care functionează In 
inclnta "ospod~riel. .. Prin adresa 
nr. 329 din 10 Ianuarie lQM v_am 
relatat. cu date concret~, abuzu
rile săvlrs!te d. susnuml'" lmpr .. 
ună cu familia surorii sale şi 
v-am rugat să luaţ1 măsuri" .•• 
etc, etc. 

Ca măsură dlsclplinară, s..,ţla 
de InvăIămlnt l-a .. propu,- Inva
tăloarei Petrlnla Tudor să vină 1" 
oraş. la o altă ,coală. Iar suroriI 
<ale să la o normA Intreagă. ca fe
meie dt> s('rviciu, tot Ia o şcoal~ 
din oraş. Cum Invătătoa". şI so-

,ectia n-a mal Intreprins nimic. de abuzuri. strAlne Int.re"elor l'oP 
s .... Inteles, nu? In loc ca Invll- şcoli!. Vinovaţi de fnptul eli n-a , 
tătonrea ~i"t execute dispozitia !';ec~ fost sanctlonatli pJnă acum se fac·: l' 
tiei. .ectla a acceptat capriciile tovarăşii de la sec\la de InvA\ă-; 
ac",tei.. minI, personal tov. Eugen TUQor,' tii!, 

Un alt exemplu care ne rlr. şelul .ecţiel. Cu citeva - lunI In' f 
convingerea să afirmăm că In urmă el a f05t F ... lzat din noll' ~ 
ace .• t caz s-a lucrat' ,.cu m~nuşi- ~c abuzurile silvlrş!te de tnvOIă~ . 
..te următorul fapt: In tnamnă. tMrra amIntită, sugerindu-I-, ',,, i lSt 
intrucit numărul elevilor la chiar să lntreprlndă mnsur!),;," _ i.ePI 

acca~tă şcoală se mărise, era ne.. re. ratA decI, tovar:;şc .. Tuebr', ă Iri 
cesar" repartl .. ,rea aici a Incă 1rgumentul .. noI n-am ,fijut nI· . ,_ Ib' 
unul ""dru didactic. Sectl. a mic' nu poate convlp~\>""" Jll. '. i; , 
vrut să racă ace.t lucru, dar In- ineni. De ce nu rec:un9",te\! ,d,es:- .:.-.J, Il 
vAtătoarea PetrJnla Tudor şi-a ehi. că ati $tlu~ ".,r n-aţi luat \..' i •. 
Impus punctul de vedere, relu- I 
7.lnd sll admită prezenra unul In- măsuri? Acesta-! adevlirul. Şi. ' oh 
vălător la această şcoală. Elevii permiteţi-ne, dA.el.1 a$a •• 3 v! In- -;1 P 
. 1 trebăm: ce .motlve ali avut.iI ',' 
10 pUA au fost plasaţi In oraş. h procedall "r'.l? Dv. '1 lucrAtorii " ,Ule aproape 10 km depărtare de ca. , . 
scle lor. SurprInde cu atit mai .ectiel a~ăr.1 şef sInteti aveali r"f,le 
mult pozilia "'varăşilor de la sec- obllgat!a.ă controlaU cu .. tenlle .' ti bl 
tia de Invăliimlnt cu cit In uiti. ,1 sll )ridrumati desfăşurare. pro:- licl 

.. ' ma vreme, mal ales presa centra~ ~uful Instructlv-t'ducativ:_ . -In 
U. a lemnalat o serie de abuzuri . ~coalli, sA urmăriI! cum ,Int eluse 
a.emlinlltoare săvirşite de unele /la Indeplinire Indicaţiile date de 
cadre didactice. " /- inspectori. să descoperiti neajun-
, lnvlltătoarea Petrlnla Ju. d~i/. surile şI sa Inlervenll! competent 
compromIs breasla dl'Y?:~ face ori de clte ori era nevoie, In a,9. 
parte. Ea trebuIa de mulfi:hema- fel ca Irutructlun!lQ MInisteruluI •. ' 
tA la ordine; sanclion~t1i, ·Intrucll InvăIămlntulul să fIe' ,,:speclale 
a creat o atm""f.rJl i'n.sAnAtoasa cu oIrlcl.te: . 

. ro" 
/ l' . 

/' .' 

. ~ . 

1. 
, 11l 

. .. ~ 



• 1 S : * ... ; a~~~~"""""KI ................ ~a.""~"BI"" .... ~ .... .c"""""~BR""SI~""KI".c~.a .. ~t3 .. ~~aa .. =-ga .. ~ .. =m""~~aE~~"CI"~~~Dm*,Er.KI~m=-=n;~'~NNa~Z=~Nn'~QCD~kE.~~~SE~::~~'1:&Z2S~~15 _1 .. , 

", 
" I'!,',' 

~i:r. ...... --------------"';~';;;;~~~~';;;;~;;;"~;;;;;"-----------_"_------.. _-~ .... ~----------------------=-=I:=_-----
FIi:', SES lUNEA ADUNĂR II GENERALE A O.N.U. VIZITA, TOVARASULUI Stockholm: Conferin1a ~,e ~fHS~ a ministrului 

~I n proble ma restabi li ri i d re pturi I or ~~;~~~~~~~:~~:~~~~::~ ~~~~~ '" ,~~;!~~~~;~:~~~:~ :~.;,e~;'~~~~i~~:;:f~~ 
il: leg i ti m e : ale R. P · ( hin e z e ;:'!~ţi~t!~rt.;e~!~~at~~ Ş~~%â~~ ~:obfc~!aIăinte~e~I~~'~o~i~~;a;~ ~ac~:~e ~a~rd.t ~i~i;~~iO~~~::;: ~f~:!tas~~~el~c~~d;~~~n~e;~c~~~~~:: 

Gheorghe Rădulescu, viccpreşc- Cuba. lor externe al Cehoslovaciei, a unui sistem sigur de securitat(! .. Cuv"lnfarea şefu I U', delenat,'eOI romaft ne, MI'reea lII al l·ţa dinte al Consiliului de MiniştrI, Au Cost de Caţă Vasile Muşat, vorbit despre problemele care au europeană, bazată pc principiile -~: M Ili a făcut o vizită lui Raul Roa. ilmbMadorul României la Hava- constituit obiectul tratativelor coexistentei paşnice a statelor CU 
F ministrul afacerilor externe al nu. şi Manucl Yepc Menendez, sale cu ministrul de externe suc- sistcmp socl<lle diferite. Arătlnd 

Pi! NEW YORK 22 Trimis"1 exercitarea de către Republica rinlei unirii eCorturilor intregii Republicii Cuba. ambasadorul Cub el la Bucureşti. dez Torsten Nilson, In proble- că in RF a Germaniei există cu-
it ~p('ciol Agerprcs, Ron\Ului "Ci'- Populară Chineză a rolului ce ii comunităţi internationale pentru ma vietnameză, a spus el, In rente sănătoase, cu vederi realis .. 

oa', plcscu, transmite: Luind C'tlvln- revine de drept 'In această orga- realizarea telurilor proclamate In cursul tratativelor s-a ajun. Ia te faţă de problemele politice, 
,tul in şedinţa de miercuri a ,A- nlzaţie reprezintă un act Incom- Cartă, restabilirea drepturilor ReunI" u' nea Consilt" ul ui concluzia că conflictul din aceas- V. David' a amintit că Ceha-ti dunărll Generale a ONU, şeful p.1tibil cu Carta ONU şi dreptul legitime ale RP Chineze capătă tii regiune arc o In!luentă cit se slovacia nu .e Impotriveşte dez-

:OV, delegaţiei române, Mircea Mali- internaţional contemporan.' un caMcter de Imperativ. Gu- d M" ~ L" I IL 1" '. poate de nefavorabilă asupra sl- vo!tArii relatiilor cu RF a Ger-
"PI', ţa, adjunct al ministrului aface- Proiectul de rezolutie, prezen- vernul român apreciază că ONU, e 1 nI Ş't; rl a 't;a tel tuaţiei din intreaga lume. V. Oa- maniei, care .In special In do-
e.i rilor externe, a arătat: tat' de deleg~ţille SUA şi altor pentru a-şi Indeplini In mod efi- vid a reafirmat că Cehoslovacia meniul economiei, s-au dezvol_ 
,,j., De 10 ani, voinţa poporului şi citeva state, tinde să 'Infătlşeze cient rolul ce-I revine in pro- ROMA 22 (Agerpres). - Con- Intr-un ""munlcat dat publl- condamnă agresiunea SUA Im- ,I.lt foarte mult". 
(de:': ~tatulul chinez este exprim3tă in ,problema reprezentării Chinei mov.1re3 destinderii internatio- siliul de Miniştri al Italiei s-a citttţii In rncheierc3 reuniunii se potriva RD Vietnam şi sprijină In Incheierea conferinţei de 

I 
~l raporturile Internaţionale in _mod ca" fiind o problemă importan- oale, tn soluţionarea problemelor" reunit miercuri sub preşedinţia sublinia71i că actuala situatie e- pozitia guvernului RDV şi pro- :lrcsă. V. David a subliniat că 

d ne Incontestabil de guvernul Repu- 1[1, In sen.ul arI. 18 din Cartă, litigioase şi dezvoltarea colabo- conomieă a italiei _permite să nramul politic al FNE cu privir< -dezvoltarea multilaterală a rela--, ! h '1 I fi ă" I t t t t b' ă de primului, ministru, Aldo Moro, (' . ti" bl ~ 
W ; bl!cii Populare C Inc .. , CU sediul aentru a «.re rezo vare ar r ni n re sac. re Ule s - 10 examma e CU ca m pro e- ia posibilităţile de soluţionare a tiilor dintre Cehoslovacia şi Sue-
ri ; "In c..1pitala ţării _ Pekin. Numni . ol'cesa"ră o majoritate de două vină o" orgn,nlzatie unlvcrsaH~. pentru a discuL"}' despre evcnlua- melc Pt' care 1(' ridică con junc- conrHctului. Discutiile in legătură rtia corespunde intereselor ambc ... 
din" In Organizatia, Naţiunilor Unite treimi; or, .regula generalII' In Este In Interesul general să se lele repercusiuni pe care devaio- tura financiară occidentală crea- cu situatia din Orientul Apropiat lor state şi a adus la cunoştinţă 
buf. 'şI In organh:m(~c legate d~ a- m-aterie de reprezentare prevede pun!! capăt mentinerii RcpubIf.. riz.,rea lirei sterline le-ar PUtCC1 f5 de "criza monetară < britanică. au dus la concluzia că aceasta că primul ministru al Suediei a 

IÎ-'cl'.1~t.a pc locul de unde lrcbuÎp r~xplicit er, depllncle puteri nle cii Populare Chineze in afara nv'ca pentru economia itallană. Se relevă totodatli. că ... în condi.. n('cesită o rezolvare -politică cehl- acceptat invitaţ13 de;l vizif.a 
1 î -s.1\ se m.1ntrc-ste'voinţa poporului rE'prezenwnţilor tuturor statelor Organizatiei Natiunilor Unite. După ce a examinat daurl fa- tii1l' relaţiilor economice dintre tabnă. Ia care"ar trebui să se n- Cehoslovacia la o dată care va 
iu/,şi statului chinez sint mentlnute, ' se aprobă sau se resping cu In dezbaterile din ultima vre- poarte consacrate acestei proble- italia si celelalte tări, se impu- jungă 'In cadrul ONU: In legă- fi stabilită ulterior. 
I,:prln Inc~lcarea prevederilor majoritate simplă. me străbat şi Incercfiri din par- me, care au fost prezentale de ne menţinerea competitivltătll 

~ 1;] C.1,rtC'1 şi nannelor dreptului ~n... A}ll-zisc!e tmputerniciri ale a- tea unor tări de a sugera re.. ministrul trezorcriei," Emillo Co- produselor itnliene pc piata ex--
.ze~< tC'rnational, persoane" care nu au celora care In mod it('gal ocupn l.o1varea acestei probleme pc lombo~ şi de ministrul comerţu-- ternă*. "In actualele circumstan .. 

C;;nlcl o <"litat. sil reprezlnte locul Chinei In ONU sint supuse baza aşa-zisei teorII a .două lui exterior, Giu.to Tolloy, Con- te, se arată In eomuni""t. gu
Olt., 'China, 'mei proceduri e.1re implică apli- (;hlne-. Dar numeroase docu- siliul de Miniştri al Italiei ~i-a vernul acordă o deo<cbltă aten
i d;ji Calit.atea "de- membru' al Nâ\Îu- CJre:1 regulei generale a majori- mcnte internaţionale, unele din reaCirm..lt hotărîrea de a mcn- tie- actiunii sale vizind asigura-
ml(, nilor Unite generează obligatii tăIi! 'simple. Cu alte cuvinle, In ele purtind şi semnătura SUA, ţine actuala paritate a IIrel ita- ten ritmului de dezvoltare a e-
105 ,şi ră.'punrlcri a ciiror, Indeplinl- cazul Chinei, pentru a ,perpetua atestă fără putintă de Ug.1dă că liene. conomiei tăril. 

Verdictul Tribunalului 
Atena ,.tI" re nu poate ti garantată decit o ilegalitate este suticientă ma- nu există decit o singură Chlnă 

eni ,de acel guvern care exercită In Jorilatea simplă, In timp ce pen- şi că Taivanul este o parte in-
le : 'mod .CecUv autorlt.1lea In .1.1- tru a reveni la legalitate se pre- te~rantă a teritoriului Chinei. SOFIA: 

• ti" tul respectiv. tinde o m.ajoritate de dou~ Este convingerea profundă n Observarea 
• 

unUi corp 
proporţii 

ibl Chinei ti revIne, In temeiul treimi. t!uvcrnului român că rest..,bUlrca 
,ari Cartei ONU, in calitatea el' M Scopul urnlărit prin proiectul drepturilor legitime nle RP 

membru permanent al Conslllu- de rezoluţie Initiat de SUA este Chin"," I:t ONlT ar InUlri cap1-
Ce': lui de Securitate. o responsabl- Incomp.1tibil cu Ideile de bază ale citat .. a organizatiei de a eontrl
un,; liti,te deosebită In asigurare.1 Cartel şi cu necesitatea de n se bul la găsirea de solutii efleien
~af pii.cii şi seeurHi"ltii Internaţionale. : .. ~igura rczolvarc-a marilor pro~ le import.tlntdor probleme Inter .. 
le " Nu Incape Indoială că obligaţiile bleme Inte""'tionale aflate In naţionale care se cer rezolv. te, 
mă 'corespunzAtoare acestei rAspun- faţ.1 ONU. In consecinţă, delega- Majoritatea vorbitorilor care 
m'< derl pot fi adu,," la Indeplinire lia românii va vota ImpotriVi: au urcat la tribună In cursul 2i-

,~ numai de ciUrl"' u(:rl guvern care luI. lei de miercuri - _cum au fost f 

'C~; In mod efecliv are capacllatea Propuner"" de n se crea un cle pildă, reprezentanţII Guineei, 
ul j să vorbească şi să acţioneze In Comitet pentru .tudlerea proble- Paklstanului, Cehoslovaciei, AI-

I numrle Chinei _ guvernul Re- meireprezcntărll Chinei In ONU Ilorlei. Polonici. Tam.aniel - au 
:oc; p\lbllcll Populare Chln .. e. nu este de natură .1\ se apropie evidenţiat, de asemenea, necesi
,u'f' Proiectul de reloluţle pe care de solutie. latea restabilirli făn' Intirziere 
Iă,!~ delegatia romii nil, Impreună C'tl In actualele conditii. cind prin- a drepturilor RI' Chineze In 
tăo,.' delegatiile altor ze<:e state din cip.lele probleme ale păcii şi ONU, subliniind că nU1lUl1 ast
Inl' Europ.,. Alrie.1, Asln, Amerle.1 progrc<ulul contemporan şi ur- Cel acest Cor lşi va putea Indeplini 
In, 1""tină il supune' atenţiei Auu- ~enţa de rezolvare a acestora Im- in mod corespunzător s,1rcinlle 
lţl !_ n?lr.iI Generale, cere ca locul car(1 prim~ o nouă !tCmnificaţie ce.. pentru care Il fo!:t creat. 

;. i ~~~~~i~' ţnt1~':SI~rC~~\~I~i ~~:: "In Com'ltetu' I pentru' probleme'le 
)şt ' nl<mcl. kr,ate d<, hcea.ta .a fie, ' 

(; .tribuit .In/lurilor reprezentanti • 

'I'} le~all al "'estul stat, ad m i n i 8 t rati ve ŞI bugetare 
~'I\,j, Restablllr"1 drepturilor legi. 
tI,,' time ale . IlP Chineze In ONU 

, presupune, In mod firesc, exclu ... 
cikl dC'rca neclara carC' se erijeaZă In 
ni" reprezent.lntl ai Chinei. AceasU 

1 n!i măsurii se Impune In ba7.a nor
tic:' mei fundamentale e.1re regle
r ci menteazii. raporturile de repre
mti, zen tare, potrivit căreia fiecărui 
:1 1" stat membru II corespunde In '0\1 organizaţie un loc şi pe fiecarc 
I '1' loc stă reprezentantul, Imputer
, " nlclt In mod corespunzător de 
~IJ statul In cauză. 

1 A",ustă nonnă s-a aplicat, In 
,tn\i mod Invariabil In toate cazurile 
trl:: n\Odlfic4rilor de regimuri şi gu

~" ! p:, verne Care s-alt succedat după 
l' 19,15, In toate, cu excepţia Chl

If,) nei. Privită pe acest fundal, atl-
0.1 tudlnea de Impotrivire fatil d. 

dtl.;' 
t<j 

;toli 
lţ11; 

Pt; 
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SONDEI LUNARE 
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foI P/\SADENA 22 (/\gerp ... ). 
~nII' ':\dmlnistmţla naţlonald Jl<!n-
" tru problemei. aeronauticil 

Sl5: $i cercetarea spariulad cos-
vci mic iN/\SA) a anunţat că vl-'f "el'I 24 noiembrie se va 111-
Sa !rcprinde Incercarea ca $on .. 

NEW YORK 22 - Trimisul 
spccl.11 Agerpre.. Romulu. Că
plescu, transmite: In Comitetul 
pentru problemele administrati
ve şi bugetare al ONU se desCă
şonrfl In prezent' discuţiile pri
vind compozitia secretariatului 
ONU. 

Luind cuvintul In această pro
blemă, Gheorghe Olnconc.cu, re
prl""zentantul permanent al Ro .. 
milniel la ONU, • subliniat că 
de eompetenţa şi obiectivitatea 
functionarilor ONU, de receptl
vlt..,trR lor la tot ce este nou 
depinde In bună măsură felul 
in care sint Indepllnlte comple-

',,,ele activităţi ale ONU. Toloda
tă. de modul In e.,re Imaginea 
reală a lumII contemporane se re
flectă In strudura pc na\lonall
tăU a secrct.1rlatulul este legatA 
c.p.1c1tatoa organizaţiei de a ţine 
pasul cu evolutia rapidă şi com
plexitatea cresclndil a probleme
lor ce con Cruntă lumea contem-

porană. 

După ce a evidenţiat că, In 
spiritul C",tel ONU, consideren
tele unci inalte exlqenţe In re
crutarea cadrelor se completeau\ 
armonios cu principiul repartiţiei 
~eo~rafice echlt.1bll. a posturilor 
la toate nh'elurile, vorbitorul a 
făcut o anallzfl critică a modulul 
In care factorii responsabili din 
cadrul ONU aU tradus in vlatii 
aceste principii. Arlllind că deşi 
s-au rc.aliwt unele pr()J.lfC'se pc 
linia unul mal bun echilibru tn
tre dlCeritele mne ~eo~rance In 
ceea ce prlveşte reprezentarea 
in s~rctariat, este necesar' un e
Cort hotărit pentru corectarea 
Inechlt/lţllor c.1fe· mal există 
Ind, In special la nivelurile su
perloaro de incadrare. EI a men
ţionat In incheiere că, aşa cum n 
procedat In mod constant, guver
nul român va acorda tot f'nriiinul 
oricărei acţiuni pozitive Indrep
tate spre acest scop. 

Sedinta plenară a Seimului R.P. Polone 
VARŞOVIA 22 (Ar,erpres), -

La Varşovia a avut loc şedlnţ. 
plenară a Selmulul c,re a e"ami
nat şi adoptat un proiect de le
ge cu privire la obligativitatea 
~eneralA privind apărarea RP 
I'olone, care stabileşte competen-

ta şi Cuncţiile organelor de stat 
in don",nlul apărării Polonici, 
precum şi obll~aliile instltuţlllo!' 
de S\.1t, organlz.1tlllor, intreprin
derilor indu,trlale şi' ale tuturor 
cetătenllor In problemele apără
rII tăril. 

ATENA 22 (Agerprcs). 

• luminos de mari 
Marţi scara a fosţ dat verdictul 
in 'procesul de la Atena Insce
nat unul grup de 31 de persoa
ne acuz.ate de a.ctiuni .subvcr .. 

.everitatea pedepselor apllcato·, 
Intrucit .nu au existat probe In 
sprijinul acuzaţlilor aduse de 
procuror-. 

,SOFIA 22 (Agerpre,). 
Marti, L1 apusul Soarelui, pc ce
rui Sofiel a putut fi observat cu 
ochiul liber un corp luminos de 
mari proporţii. Mal Intii, el a a
părut ca un glob ceva mal mare 
decit Soarele, Iar apoi a <;1lpătut 
aproximativ cOntUl1.l) unui trn .. 
pez ,au ai unei paraşutc. Slrălu· 
cirt"'3 ~:1 era nl:n·"i'"tnătoarc cu c,:>a 
a sclnteilor f. ".late ptin sudu· 
ră. nupă un timp, corpul a c~1· 
pătnt o nuantl'l oranj. apoi ro·' 
şk1tlcă, dup~ care a dispărut la 
orii:ont. 

D. Simetciev, colaborator ştiin- sivc". Principalii acuzaţi - Con .. 
tilic la In.titutul de hldrologie şi .tantin Fillni. şi loanni. Lelou

"mcteoro:ogie din Sofia, a ar31at das - au fost condamnati la in
Intr .. un Interviu că corpul tna- chisoare pe viaţă. Iasson Pa
trta Intr-o direct;e perpendicula- pailiopoulos a co.t condamnat la 
ră pc cea a vIntului, ceea ce pIc- 15 ani inchisoare, Ann.". Papa .. 
deaz'! pentru ipoteza că oblee- nicola la 12 ani, Sylva Akrlt.1S la 
tul mi3tcrto~ era dotnt cu 1.111 10 ani. Alti 15 acuzaU ou Cost 
moto!' propriu. Dup~ părerea Sl, t condamnaţi la. 3 pJnă la 5 ani 
r:orpu) neidcnfJlicat se ana la ') inchisoare, unii cu suspendarea 
inMtime de pe,te 30 kilometri de , pedepsei, iar restul au fost achl
,upralata Pămintulul şi, lucru 1 taU. 
.trunll!, prezenţa sa nu a provo- 1 Verdictul Tribunalului militar 
cat llllLurărI emIsiunilor de ra- ' din Atena - relatează agentia 
dio. • Frn.nce Prcsse - .. 3 ~urprins prin 

cercetarea crimelor 
interriâtional· pentru 

comise de SUA În Vietnam 

Din pledoariile avocatului Goor
~C3 M:lnqaki~ reiese clar _ că .. Con
,tantin Fllinis a fost judecar 
numai pentru că este comunis\. 
'}i nu pentru acţiunile 5..11e, pe 
ba1.a depozitiilor. nesusţinute de 
probe, ale polltiştilor". Manlfes
tele care nu fO'it găsite asupra lui 
Filinis, a arătat avocatul, nu con
ţineau" un apel la revoltă. ci cri
ticau doar guvernul. Făcind alu
zie la recenta numire a lui Pi
pineUs. fost deput.1t al partidu
lui ERE. ca ministru de externe, 
Mangakis a spus: .Ati atacat In 
rechizitoriu nu numai comunis .. 
mul, ci şi intreaga lume politicl 
greacă ealilieind-o drept coruptă, 
In timp ce un reprezentant al a
c""tei lumi a fost recent numit 
in guvern-o In continuare. avo
catul lui Fillnis a sublinlal c~ 
Acesta _n luptat totdoauna pen
tru Idealurile sale şi de acee. 
a petrecut cea mni mare parte 
a vietii s..11e in lnchi~oare·. 

COPENHAGA 22 (Agerpres). -
Cea de ... doua zi a lucrărilor 
Tribunalului International pentru 
cercctnren crimelor comise de 
SUA In Vietnam, ce se desfăsoa
ră In 10""Iitatea' Roskllde, a fo_t 
cons.'cratil In special a'pectelor 
juridice şi ştllntlflce ale utilizării 
În războiul din Vietnam. de d
tre rorţele nrmate nmericane, a 
unor arme prohibite, Martorii, 
carp nu vizik,t recent Vletnamul. 

VlclndlJlul de sud 

Luptel.e din 
Dak To . 

regiunea 
SAIGON 22 (Agerpres), 

Luptele din regiunea Oak To au 
continuat miercuri cu o invcrşu ... 
nare deosebită, transmit a~en
tiile de presă. Forţele amcr.ica .. 
ne, angajate In luptele desCăşu
rate In diferite puncte ale re
giunii, au suferit pierderi s,,,le: 
246 de morţi şi 860 de rănltl. 
transmite agentia Ileuler. In ciu
da celor 100 de raldurl aerie
ne efecluate intr-o singură zi, 
miercuri, In atacul dezluntult a
supra cotei' 875, aviaţia şi arti
Ieria americană n-au obţinut re
zultatul scontat, transmite' la 
rindul sllu corespondentul agen
tiei France Presse. 

au relevat In depoziţiile lor fap
tul că nu este respec\.1tă Imu-, 
ni!.1te" populaliei civile. că tru
pele americane folosesc in acest 
război arme susceptibil. de a 
provoca. mari su!erlntr oameni
lor (gazul asiCixlant şi toxic). In
terzise de multă vrcmr prin con
\'t'nţii lnternaUonnJe. Prin toa.' 
te aceste acte. a subliniat Ives ' 
.lourCa, avocat la Curtea din Pa-' 
ris şi membru al Comisiei juri-' 
dicc a tribunalului, sint Ineăleate 

aUt principiile ~e;'erale ale 
dreptului international. cit şi 
conventiile inte!'!UlţioMle Inche
ia te. 

Or. Abraham Dehar (Franţa); 
preşedintele Comisiei ştiinlifice 
a tribunalului. şi proC. Jean Clau
de DroyCus. de la Facultatea de 
Medicină din Paris, au arăbt. pc 
de altă parte, efeclele dăunătoa
re pe care-le au bombelc CU na
palm şi bombele cu bile asupra 
organismului uman. 

Procesul şi o;entint.."1 de la -t\ .. 
tenn - se' apreciază In cercl;r~l,", 

ziaristice - const.itule \Ina din 
'tn~cenările In care j:ţuvernul ~rrc 
recurge" tncă de la instalflrea ~;"l 

Ia putere rn Încercare:\. de a sl;'\
vili actiunile tot mal Intense ale 
maselor nemulţumite de rogimul 
actual. 

Imaginea înfăţişează un aspect al unei recente demonsf,ratii pentru incetarea ră:boht!ui 
dus de SUA in Vietnam, carc a avut loc la New York şi 1.:1 care au participat un mare nu ... 
111-1r de veterani de Tdzboi. 

asd 'i da lunară american.ă .Sur-
"'.1 'I veyor-6" , sd fie ridicata la - --------------------._-------------- - -=---_.-. "j JOO de metri deasupra LunII, 
n .11 la- o s .. ic de fotoamfil de 
dt ,Ia aeea.,td dblanfll şi sa lie 

t coboriti! lin pe solul lunar. 
"t La 17 noiembrie r-a Incercat 
ş«l' fi s-a reuştt cJectuarea unul 
N,r< salt de 2,5 melrl. 

ţţ Accastd operaţiun.e, co ... 

~, \' ,""'nda, 111 de către sJl<!ciallştii l, ,de la Laboratorul de' pro-
t pulsare din Pasadena, l'a li 

,1, conlrolald pc lot pareu .. ul el 

I 
GIII:OII(:m TR,\IKOV, l'IIF.şEDlNTELE rltEZ!DIULU1 

ADUNARII I'OPUI.ARE A R.I'. nULGARlA, a făcut o vizită 
şahinşahuiui MohamllUld neza Pahl.vi, la iJlvltatia căruia se 
aflA In' lran. Intre conducătorII d. stat al celor două tări a a
vut loc" o convorbire prietenea~cl' 

UN AVION DE I'ASAGERI AMEltlCAN, CARE EFEC
l'UA UN ZnOR DE LA NEW YORK LA LONDIlA, a trans
mis marti mesaje care au fost captate simultan la New York, 
Londra, Frankfurt şi nueno. ,\Ires, prin Intermediul nouluI 
;atelit american de aplicaţii tehnice, lansat la 5 noiembrie, A
ccastii realizare confirmă avantajele pentru navigaţia civilă pe 
care le oferă comunicaţiile prin .. felitl. 

Greciko, ministrul apărării al URSS, şi de alţi comand,nti ai 
forţelor armate sovieticc. 

LA LONDIt.\ A FOST D,\ T l'UBLlCIT,\ŢIl MARŢI RA
PORTUL COMISIEI DE E.'\:I'~;nŢI, insărcinate cu cercelar .. 
cauzelor prăbuşirii 1n- Mcditcrană. la 12 octombrie. a avionu1ui 
"Comet-4", avind la bord 67 de p::-rsoane. Raportul mentiC)
nează că prăbuşirea avionului s-a datorat exploziei unei bom
be deosebit de pufernice. In baza ace,tor concluzii, Scotland
Yardul a deschis o anchetă. 

:l ~, ," ,\ i'l',,' ,nradarul de bord CII care ~,' .. o rmdrll şi aselenl:.rea 
,'; , '. 111"11 lui "Survel/or-6" la 9 
!0 ,::nOij'm 'e. Radarul va JI e-

7~, "~'-:N.!.,I'J" ,atenţie, penlTU a 
gl> .~ .. i se !XlIe• daed nu a Jo.t 
r"S j afectat du rimul salt, al 
I l' '! sondel efectu vinerea tre
~ i i cuta. < Tentatll'ar putea li 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

, GENEItALUL ODD nULL, ŞEFUL MISIUNII O.N.U. DE ' 
SUI'RAVEGIIEIlE. A AIlMISTITIULUI IN I'ALESTINA, a pă
răsit mnrti. Cairo, Indreptindu-se spre lerus.1I1m. In cursul vizi
tei sale de două zile In capita RA.U" generalul Odd Bul! a 
discutat cu reprezentanti al Ministerului Afacerilor Externe 
chestiuni referitoare la creşterea numărului observatorilor 
ONU In zona elnalulul de Suez. 

• Mesaje care au fost captate si.:. 
multan • Construcţia primului vas 
japonez cu propulsie atomică It Rupia 
ceyloneză a,' fost devalorizată 

CJ\~IERA CO~IUNELOR A CANADEI A RESPINS marţi 
seara o moţiune a opoziţiei conservatorilor care lşi exprima 
dezacordul ,cu politica economică a guvernuluI. Moţiunea a pus 
problema unui vo( de neincredere In guvernul condus de pri- , 
mul ministru, Lester Pearson; dar a fost respinsă cu majorita
te de voturi. 

LA 21 NOIEMDHlE, LA SOFIA A AVur toc O ADU
NARE A IIIEl1IllHlLOR UNIUNII TINERETULUI CO~IUN1ST 
DI.'!lTROVIST din capitala RI' Bulgaria, evidentioll In intre
cere.> desfăşurată In cinstea Congresului UTCO. Cu acest pri
lej. a luat cuvintul Todor Jivkov, prim-secrc!.lr al CC al PC 
Bulgar. 

STUOE:"ŢII DE LA UNl\'ERSITATEA DIN STATUL 
LARA (VE. .... EZUELAj, care de patru luni boicotează C'tlrsuril~ 
in semn de protest impotriva rcCuzului guvernului de a sport 
alocatiile către această instituţi~ de Invătămint superior, a o
cupa~ luni clădirea universit"ţii. Poliţia " Intervenit cu bruta
litate Jl<!ntru a-I scoate pe studonţi afară din incinta univer
sităţii. ,S-au produs Incidente. 

p~, , ; redusa la un slm ."It dc 
1; , 30 de Ill.trl ,sau 'eh anula-
Is.;) ~ 'tII, daed e,ramlnarea n 
~, li 'vea rezultate satisJdcăt e. 
: f} '.Survcyor .. 6- a tras'!II 
n,f; pinII < icum 20,000 de Joto 
e.~", araJii 'ale suprafeţei lunare, 
p' iar echipamentul .au de ana-

, IIzl1 electrochimică a solului, 
~ a !u"cjionat Jllrd deJecţil",i 

"~, 18 ore: idt . 
olf .-

CONSILIUL ,GENERAL AL CONGIlESULUI SINDICATE
LOR nRITANICE (T.U.C.) a hotArit miercuri, cu o mare majo
ritate de voturi, s.\ sprijine guvernul Wllson "in toate mAsurile 
pe care acesta le va Iniţia In vederea obtlncril unei stabilltăţl 
economice a, Angliei". . " 

PRIMUL IIIINISTIIU: AL J Al'ONIEI, EISAKU SATO, a a
probat planul priVind construcţia primului vas japonez cu pi<>
pulsle 'atomică. 'Grupul industrial "Ishika-Wajima-Harlma" şi 

< ~,'Umtl speelaUzat In Indusfrla atomică "Mltsublnshl", au prl
. "~ '~'?manda executărII acestei nave a cărei constructie va In" 

'. < cepc nul,vUtor ~I urmează să fie lansat la apll In anul 1969, 

, 

RUPIA CEYLONEZA A FOST DEVALORIZATA 
IIIIERCURI CU 20 LA SuTA. Această hotărlre, anunţaU de 
ministrul finanţelor, WannlMyake, a fost adoptată după pafru 
zile de deliberări ale guvernuluI. 

A.INCETAT DIN VIAŢA t,'i vmSTA DE 56 DE ANI; GE
NERALUL-COLONEL< DE AVIAŢIE 'I'roTII DEl'lIDOV,. ad
junct al comandantului suprem al trupelor de apărare anU
aerianll ale URSS. Necrologul generalului Oemldov, publicat 
In ziarul. "Kraşnaia Zvezda". este semnat'de mareşalul Andrei 

•• , • • .. • i 

llASSAN lPI,\RY, FOST rmM-'lINISTltU AL YE~IENU
LUI, reinto,.. Ia San"" dup1\ recenta iovifură de stat. a fost 
numit marţi membru al Consiliului Prezidential Republican al 
Yemenulul, in' locul lui Mohamed, Ahmed Noman, a cărui de-
misie a fost acceptaU. ' 

, Agenţia France Presse anunţă c.l toate personalităţile a
rest,te' In Yemen după destituireamarcşalului al Sallal aU 
fost eliberafe. 
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