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La semnalul redactiei 

Intensificăm 
lucrările de re· 
paratii ale uti· 
lajului agricol 

In ziarul .. Flacăra ro~jc" din 

I 5 timpllri loeu!itl'ltt'1l *"J:t .. t.-·ww~- 5 

I "I<-.tv" ;. culll 0..; 1!1t tirY'lşur. C<lrt~ Sf' ; 

; dt':1:'o!tfi tn'pwl. df'l'W'1IÎ,:d o i 
I a ('uPlluna irI pli7h~ wjlIJTirf'. ~ 

I g In d()rinţu d.· 1. (JJla cum h' ~ 
~ t'd dllqajo 8tH",/ild pc ('oor- ~ 

CONSUMURILE SPECIFICE ALE FIECĂRUI PRODUS-

PRIN FILTRUL EXIGENT AL ECONOMIEI 
umlJ:UX, , .. w" .... aua i4!i!JiOXXZCWX«\fu\iii.UKaaruat« ((e;c;:r;,. \,,:,:: 'h2162klifXiNAlX:;:X »»tQil, ,(\!;\V',", I E dOllofelt" dc:t'Olrdri;. um ptlr- E 

T I M P U l N U A Ş T E A P T" A
-. ~I I ~~r1~, d:,~~:::~:,,;'~,:,:',~;,,»"tr" I 

I ; , - Su<x~le' c)bUnule i 
~ pill.\ (t('\Ull, vn obliJ.!{t cir.. ~ 
~ ~igur la noi lVI'tl:z.\ri. Ce S 

SA- SE TREACA-· LA FA' PTE II ~ \'~ati propns [)I'ntrn 1970 ! , ' \ I S in dOI1'\eniul inrrumu!.('- § 

. _ " • . • I I ~'i~;:;,f::;::;:~',.:? ~i. ,",.101' i 
Cong< .. ul al X-Ioa al P.c.R. • 

t.labilit. in lumina unei analize pro
fund ~tiinlifice, a posibilităţilor rea
lc, I~ nivel de oconomie naţionalUl 
sarcini importante cu caracter ('On· 
CTd. \'iz.ind reducerea ~ubstanţia1<i 
3 con.sumului de metal. Astfel. 

,pt'ntru ("iocina.lul 1971-1975 ~c 

preconiz<,oză o reducere e.::hivalf'ntă 
cu 'o c<::onomic in valoare de cirra 
2 militlroe Id. 

..,....t 8 la sută şi, fală de econOOlia 
oe Va tre-bui ~ă o rC'aliztun 1rt-buie 
să prroăm la LC,~L circa LlOO tone 
deşeuri. 

- După do~umentatia ee o aveţi 
reÎe::.e c-ă la consu::nul prcliminat de 
inetal nK'cs.1r r~Jlizdrii produc\iri 
anului HJ70 vă revine o sarcină fi-
zică de reducere dc circ-J 368 tone. 
Ce măsuri au f05t luate pentru a ~e 
pune pe baze bine fundamentate 
realizarea 3:c~tui obiC'Ctiv? 

- Ne .. run orientat spre extinde
rt:'a folosirii" inlocuitol'llor şi repro-

Sedorul 

Turnătorie !onl:' 
Prclucr.1rc mecanică 
Ne!eroa~c 

iKtar€'o..1 p.rodtlbf";'0!'. Aplicarea;, .. 
l"t"'Swr3 '-,1 cond'..lCC 1J ('('on.omii in 
jur de 144 tont, 

Di!;cuţla rt"(itli\. nc-a ('dificat 
<KlI.pra unul a."'~~~: la T.:\.:\1.~I.B,I\. 

", actiunea de rt>dar~re a ton~t1.l:nului 
de metal, dt'pa'r'!c :dc-a fi inceput.!. 
dqr crea ce e;;tc mai grav, nu Mte 
nid suficient pre'gătitl pentru ş.1art. 
Singurul !i;cctor unde s~au luat mă
suri e5tc ('cI al info<,uitori1or ~i noi ... 
lor tehnologii. 

lat.1 Îns{1 o sitllJţie. c'are am gă ... 
s:t-o rn cvidel1~~e intreprinderii: 

Procentul de rroll('ere a rebutulul 
(1969 fatu de IU68) 

Planificat 

15 
30 .. 

Realizat 

30 
Il 

5 

I ~ ...:.... Atentia fI,ţl!' (")TlCf'utmt!l S 
'~ in L'C'derrl1 tt'n1lilliirii lucrlhî- ; 

ft S lor de Jinisure a euminului E 

I ! L1.lltIlral d(' la n'tltrll. U ('drlli ~ 
~ sală de -l00 loculi a fost dată ~ 

I \ ~ in folosiltlii in (UlUi trt"CHt. A- ~ 
I hulu .. tria tcxtiHi. putcrnic rcprczcntatii il' judetul mhtru de ~ C('$t edificiw. uUituri de maga-. ~ 

I către unitălilc combinatului tcxtj 1. a ('tlnuscut an tiC' an ·l1oi r('ali-' E :inul wlh·('r.\Ol.cu dai, ,\i11t o.. ~ 
zAri În domeniul, mecanizării ~i autnmatildrii proccsclor de muncă. li: lJ;cctip(' roTe au n'nlt eforturi â 

I .' ~_ multiple . .'\n~l IU70t·o nUli in .. ' E_ IN CL1ŞEU: una tiin halC'lc unitălii ,,30 l)C'ccmbnC''' in care . 
li: semna ~i nwdrMI;:artu a 2,5 .i I (unc\ioncază mOllernelc maşini nutomate de lamin:ue. ~ I.:m drwlI tr,l' km rTlJ[twrt'. E 

I L-------...:.------------:--:--:--:--:--..;,..-l ~ rt'P<H1Jrfll' şi 1H{Jd~r1Il.:arC'(l 1l- ~ 
! nor cthnine' cI/hIn-ale şi ş.('oli S 

I ~---~ .. --------..,\---------------c ~ din satele uJXlriifH1toJrl' Livu: ~ • 
I 
; 
1 

1mbunătătiri , de 

, 21 ianuarie 3. r. <l (ost vizată ~i 
lntreprimlerea de mccanizarra 
ar,riculturii din Curtici pentru 
mooul nccorcspuJllător in care 
se de5(ăşoară acliunea de repa
ratii a tracioareJor ~i maşinilor 
agricolr. E.~tc ade,'ărat că pro· 
("cntul realizat pc dccadcJe 
.... cuNe nu este ccl scontat ~i 
nici pc mrl'iUra po:;.ibilitiJţilor 

e,.ictrnte. La baza acestor cldi ... 
dt"r::~ am 3\'u1 şi cazuri obicc ... 
tÎn'. De exemplu. I1U putem 
(i. de loc, "mulţumiti de (elul 
('um am (o-;t :'pro\'ÎzionaU cu 
pie~lc de schimb nece~arc de 

~~ .. 
rătrr. Baza de apronzlOnare nr. 

De aceea, ne aşteptam - atunci 
cind Jm iIlCe-put să discută.-n 'a.::cstc, 
probleme cu tovarăşii din comite ... 
tul sindicatu!uI de la lntrc;>rincie
re-a de articol\? mctalkc pt'ntru nlO· 

b:licr şi binalc - ,~ aflăm prime-o 
le realizări. Dar am $!iJ.sit cu to· 
tul altceva. Plan'Ul de bătaie Urma 
ta abia in acele zile să fi~ pus la 
punct! lată ce nc·a spus 'to\'arăş'ul 
Alexandru Popa. seercta.rul comite
tu1ui sindicatului, carc' l'ste şi şeful 
serviciului tehnolog şef: 

I 
I 
I 
I tehnologice' 

Exporturi 
automobile· 
. româneşti 

j da. IJl'1"india şi Cllhd. La Q- ! 
~ Ct"5tl'a se ac1auc;u o stric elt lu.. ~ 
~ eran ţJo,ţpodăre:tt: pOl'orc(1 ~ 
~ j)iaţd~i di" Jahl C'limiuului;: 
~ rllltllral. cO'lslruirca .;;i hltreli- E 
E uert'a WIU; uumâr el" 65 po· § 
E duri şi ]JodeÎC', irHrt'lincrrQ Ix1- ~ 
S sun ii model de la Hudiş şi Uo.. ;' 
~ ~'wli de I1llg1i drumul Cuicdtt~ ~ 
~ Illi. In fine', i" lhta lucrărilor i 
i se ill~crjf! 1i ofllt'flajart.'a sili· i 
E l'ilantl!â de IX \'al<'rl Clt'ciova. ~ 
i distrus ht uitirllU ani şi ta· § 
S mitlarra lttcnlrilor Î11C\'pute fII E 
~ urlii trccuţi, d-e fl'ectri!iMre a ~ 

, C{~ 13, fili;l:l J\rad. Ori de cit!" ori Pornind tocmai de la situaţia n~ ocupări mai Si-rioaSc şi ~ntru gos- , 
cO':'cspunzătoore con.illnnat.ă, "ncin- podărîrca raţională a metalului. 

l'rOlhi5cle ue cariC'rc şi bal",,
Here sÎnt an de an tnt mili / mult 
solicitate pc t1iCNltc ~3nticrc u!.' 
constructii. l'cn(ru a (ace fată 
numeroaselor ('omenzi s .. a Jlrc\'n~ 
zut extinderea Silatiilor de pro
ductie, şi dotarca cu noi utilaje 
specifice. In aCl'~t ~cns, sectia tiC' 
carieră. l rcp:ntizat trei nul! .. 
h .. "cubntc carÎrrci 'l.e3.!';1. hu la 
cariera :'tlaidan se lucn'azil "Ia 
montan'a unei in~tala1ii de cun
('ao;are <l cărei rap:lcit3te \'a Ci de 

AO .tonţ_ pJ~trQ"~~Ttă _1l~ llră, f:lJl,t, ce \'a pt>nnite sporirca pro!Juselnt: 

: :\m sn]iritat pic~e ~i rcpere in' - Noi ne-am intrunit, la nivel de " 
conducere, pentru a stabili, in linU 
m3ri, s.::.rcinilc ce rt"Vin colectivului 
noc,t1'U privind reducerea consumu
lui de metal. Planul delinitiv npro· 
bat nU 1-,,'11 primit Insă numai in 
aceste z!le de la forul tutdar, Ine. 

cadrarea in sarcina de reducere a sarcina de rC'dueerc cu 8 la sută a I 
-:. (1lOctic de urgenta rcp:u3tiilor, 
:\~"'.1 to .. •• l'r~ut, şeful unităţii rcs-

rebutului, sintem datori a întreba cOOsunrului de metal va fi indcpU... f Printre rccentele liHd.ri in 

UR.\ ~th'c, ne-a spus mereu <J:~e· 
le ~ la,i rdrm: ,.Ave1i răbdart', tre-

('Ondu~erea intreprinderii. organ!- nită ~i dcpă1 ită. '1 
zaţia de part:d şi sindicală, de ce .:\'lteptăm a~adar ca in cel mai I 

Cl'1lO~lo\ .Ida. lu~()"la\"ia ~i I'a
ld-;tan. :Ii(' intreprinderii tIe cu· 
H1ert exterior •• ;\ulo-Trnrtor·" ")c 
aCJă .pe\te 300 rlutoc<unloJl1e Bu· 
ct.';:::i Sn';113 1.. de' cinci tone, au. 
toc'lmioanC' Buct'f,:Î SH~1l3 ~i au· 
1U~mncarah'. 

i " .. atlilui Cuied, , g 
; - Fi n.-ş lt.' , r~i'tlizart.:a ~ 
~ a<;e"tor obit:lti\'l!' ne·ce- § 
~ sit.;t dorluri mari. De a- ~ mi. : buie să ~sen!"că pic.seIrl" Cită, 

pină in prezent nu au luat m(L.<iuri scurt timp, conform prevederilo!", 
concrete pentru a \"ulorifka ace5:te Sd jncenpJ şi lucrările de organizare r 

'. ~ , răbdare să avem şi rind ~sesc 
importantc rezerve. u mngaziilor intenncdiare la socton- I ~ (,,'Ca ne-ar int('rCS3 ('um § 

a P; piesele? Poote dupa ce trece 
I cri earnp.:Înia agricol.l de primăva .. 

rent abia. acv:n cunonştrol eXDct 
cO!,~=ul preliminat pc 19;-0, ale· 
rent producţiei planilkate. pre<:um 

Credem că acllonind cu hoU,rire rele I ji II precum şI dotarea s«- ~ :o-prijină deputatii adi\'ita- g 

;J,ri 1: Tă. Dar tă .. ind la Il p.1rtc ,"ina 
in sectoarele a::in$c de .,mana" re- " \ G. I10~TEANU & 
butului, conjugincl rnă!;urile ce po~ I 

~i nonne1e de consum ap;-o~tc, li luate in oc,w;tă direcţie Ctl pre- , (Cent,!n pa~, • Jll-a) . 
J\U continuat ';oi exporturile de 

;lulu(uri'i1l1l' ,le lcrrll in Cdtn· 

i {('a consiliului poplIlar {'u- § 
:: 11l1ln;ll'! ;: 

§ ~ C{Hlsicla deputaţii primii ~ s.c2.~, altor !.adori. ~ă re\'in la crca 
CfO'C";] ca pin.l la srtrşilw lunii.' " 7 '., I ~ (j{J.\podari ai ('(JUli""! Jwa,~tre ~ :pl'u ce, am făcut noi pentru rC<'u- ... Io\·ari:l, Columbi.l. Grecb ;.i 1'0. 

loni3 ~l" in, nUC'" liiri. iar -Î1l- lot. D.-, 
Germ.1nl fIll (o<;t cxp('(ii:dl' mai 
Uluit dc 400 'llItoutiJit:ue T\r. . , 

~ .i(~re numără _. ~_ POP':~~1ic ,d,l' ~ )~ .. - ... ~rl ... jnl~;"'r ~,,:i:nj~J\"~~ ~ 'i,~,:p'.m~ ~fj i ,de' ~ltre -ia- eu--;"," "':;""';"H"/~"_;.;"nh,hN"""'IT"#iH;"n"k;t.nnJj;,,,~:m,m,,n~'ln;wnrr'.,,.I't"' 
~ '"/)ft,'Itt> 01 :!OIJ cctU'f'tll) ,,! e fr~ ; 
§ rese jă fi(' oţa. ..'\porttlL',!or ~ 
~ t,~tc' consielerabil. Numai in! 
~ ultimii afli lIm eotutroit cărni·' ! 
: Hul cultural, aceSt edificiu im- :: 
~ putlutor. Deputatii OH fa"tt 'a~ ~ 
g crin care llr-au in"reles dr. la ~ 
~ bun inceput şi in fnmtf cu ~ 
! loaa Nrgru, Vasilc GhcrUQT, ; 

d. c.:' sionarea ritmului de rCJX1r.:stii. rcnt ("U sarcinile oo1"lCf'ete: i ~ , I " , , '~J 
-Cum apreclall posibUiwtca ln- ~ . C' . ONVOCA' RE " .. ~ de carieră. ' vied Ing. GIlEORGHE L.'lZAII. 

dt-plinlrii şi d.p~şiril ~arcinii de' ~' " , .' ~ I e ti- ~ directorul Intrt'prlmle'rii dc 
'8 .1.800, confectii· 

ul~ 
,atd 
~wd 

I - I 
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tiol 
J 

'allf . , 
I 

,r 
nvU , 
eiri 

'.' mecanizarea aJ:rÎ<'u1turii 
,din Curtid 

(&lnt !n pag, • 11-.) 

reducere cu 8 la sută A cons~u- ~ ~ . . " " " ~ I 
lui de metai, ~ 'Se con,olcă. Consiliul, popular al judelului Arad, In cea de u ~ , l' V-a sesiune ordinară In 'iiua d€! miercuri. ,23 ianuarie 19;0, " .orJ § I -' Cred că ,'001 a,'oa dificultăţi, ' 1 I ' , d ~ 9,00, In, 0310 festivă a Consiliu ul popular a municipiulUi ma , § I 
Nu de al~1 dar forul t:Mlar 8 linut d' B d 1 R bl'" -5 ă • 

In - U cp~ 1<1' nr. I ,ou urrn toar~. ~s I 
dCj3 '('ont l:t ~bhi1irea nonnclor de ~ ~s 

~ ORDlN8 DE ZI: 
\' """""""""""""""""""",,Y fY"""""""""""""""""""'" s L _ Proioet de hoLirlre p>ntru adoptarea planului d" del' , II 

~ voltare economică a 'judeţului '\rad po .nul 1970, ' . ~ J 
~ 2. - Proiect de hatărirc pentru adoptarta bugi!tului Cotlsiliu· ~ I 
~ 'lui popular al Judelului Arad, pc anul 1970, . . ~ I 
~ -;- Raportul comun al comi5ii1or permanente ale, Ccnsiliului § 
~ popular al judelului Arad, privind adoptare. planului economi,' ~ • 
~ , 1· 10 -0 ~ I , 'şi a bu~etulul Comiliulul popular .1 iucletu ui Ara~ pe ahul "' s 
§ § I 
~ Preşedinte, l 

"" , :" .',. '". 
livrate' , , , 

beneficiarilor 
De la Fabrica de coufecţii s·a 

~radlll, v~t'âve~f 
() nouă statie 

, , 

de alÎtoservice 
expediat un nou lot de 1 80a f"().~. In curind, in municipiul Arad,., 
chii ,~i juste. pctl~ru fcmd f.k:ţtt .... v~ incepe conslruc:ti3 unei noi 
n~tc lt!1.rc1JTI~dcrllor romcl:clol.L' sl<lţii a:lto~crv!cc pc dr~:rilUl nil" 
dm Bucureşti,' Constanta ~1 Ti· f: 1 A d B t, c ·t: '~ot·,a 1'011:1 r~1 - u.e r '1 1, .'0 m;soara. 

In acest an, numurul moc1cIl'~ stntie va putea eXN:ut.a la cere
lor de rochii şi fuste pentru 1('-- !'('a proprictarilc:- ele autoturiţ,cl1C', 
mei, livrate bcne:ficiarilor interni in afart. de opcr~tiile curente de 
~i externi. a ajuns la pcstc"20. intrcţinc-re. ~i rl"para\ii capitale. 

5 Z<"lli 1Jritlda şi multi alţii. au 5:'~ 
E (-ontribuit. pe lîngă "mtmca lor S 
~ {'frctit'ă. la fIlobiU~area cetăte- i 
; fiilor la muncii patriotică . .1\.. ~ 
E poi. in cele trri sate apartina- i 
~ toare. urputatii s .. ou situat ~ 
~ atit in fruntea lucnirilor de ~ 
~ r.fJ~ptJdlirire cit şi in conduce· ~ 
: VITALn; ~1UNTEANU : 

~ ~ 
~ , (Cont: In pag, a Il.a). ~ 

Conduita şi rigoarea' 
morală a educatorului ~. . .. .. TEODOrt nAş ~ I 

~-""""";'n"""""""""""""'n""",;""~""""""h"~'ny""""nH"~~ D ' _________ ~ ________________ ~ ________________ , ______ ~---. E i 
: '1UIIUUU'"IIIII""IIlillII ""1111111'"111111"111111111111111111 

\ ••• • ••• •••••• • CăIăt~ria fiecăruia dintre 1101 rul profesorului Lucian IIlihuţ de 1 • 
~;Jre Itlaturitate. spre amiaza \'Îe1ii. liceul din Pincota, care in mod si! .. • e "· •.• 0 • . ' . • • • • a rO\t făcută o;ub ochii şi ~mb ICf1l3tlc indUca obligaţiile" ce ii It·· 
răIăUl."l unui oblăt1uÎtor legat pen... \'in in calitatea şi respon.ubilitatea\" 
Iru totdeauna-de suUetul nostru: do cadnl didactic, lipsind cu . ne .. 
d:t"c31ul. profe!>orul. e<lucatorul. mUuita de Ia ore, incurcind adese--
.\ro rămas lrgali de el - şi nu nu- ori c3r3rilc oraşului care-. judeca 
m.,i \~ntimental - pentru toată ao;pru. dupa merit Şi tot ca din .. Cititi si RETRIBUIREO DREAPTĂ A muncII HARniCE -. , 

\'b.t~., Generalii wnaintc3 noastră lliul. mai sint in\'.ă1ătorul ,l'etru 
a~ sim1it la (el ,.1 ar Ci de~lul să Abrudan din ~tul Stejar. comuna 
amintim pe domnul Trandafir al lui Vlir3dia de !\Iureş. prorrsorul 11 
S,uo\'""nu, pe da",ălul Clăi1ă al lui ~!ihai Colar din Timom, ab",l ... nt d' 
S!avici, pe .. apostolul" lui Cezar Pe- plOO!lpăt, adept al lui Bachu< şi ,.OVSll',"n' ,-(/-

.> .> 

tlllllllllll"IIII'IIIIIIIIII'II,IU'lfllllrr ' 

IMBOLD SPRECRESJEREO PRODUCJlEI AGRICOLE 
treseu ca să o dovedim. }; ade\·ă· tobo~r de periormantă in CO· , I _ 

r:\l că amintirea părinţilor noştri mună, Vo!ile Gligor, fostul di- .• I \ ,ln contextul măsurilor' stabilite 
r~ai retine umbrit ~i (igurile d-lui rector al şcolii din Chier. ,.Don Ju- " JJtIJlIIIliIlIlIlIlIlIIIIliIlIllIIIIIJIIIU de conduccr.?a de partid şi de ~t..at 
"uceOl. a lui !\Ia.... an" cu parul ci·· priVind ridicarea spre cote moi 
riu. Chko<; lIo,to- runt, Ne intre· Inalte a producliei agricole cocpo-

nim ue numni" 0,0; zl1e·rnunc.i pc direct In expresie b:mC'a!i.Că pc ba
k,(! de tomate. Un alt exemplu COIl~ \:t.1 de tarife. tarife de ~ormc de 
cludcnt in a('ca.~tă privinţă c!)tc muncit, pc unitate de produs . sau 
ji col de la Z"brani, unde la re- \ la 1000 lei producţie obţinută, ln

că relribuircn coopcratorilor. Prin 
" renuntarea la ""ziua-munc?'\ se a.,ig~l~ 
ră evaluarea cantitativă şi cJlita-
1ivă 'il muncii efectuate <le CQOP"· 
ratori. direct, In cxprt>sic \'JlorÎUi. ;:a.n sau ale celor PE TEME' DE băm - 1i alături ZI-alU' I ratistc, plenara Consillului Uniunii 

d;n ,.Parad~ das- de noi !Ilie intreab3 Naţionale a Coopcrativelor AJ:!rl- re bazd tIc norme de muncii. . 1 
.. 1 d· d b ' ul t intr-o'fl 1.!crătoare, coopcratorii' nu 

('\Jltatul şi transportul porumbului ~'aurarca lucrurilor in 6 categorii, 
lală de 5 existente. in' Itinclle de 

clIilor" de Anton EDU [AŢIE lumea - ce f'du.. ce C In ecem ne an !recu, a Şi în judetul noo:,lnJ au fost de:=;- putut •• realiza" 5~G 7.ilc-muncă. Hi-
Holban _ exem-'. talie pot face hotănt tre~r{,J la perfccţion::rrt.>a tule cazuri cind rdribuirea muncii complexitatea şi efortul solicitat. 

,.1II1II1i1l1l1ll1II1I!lIlillIIllr org~nizării. nonn!irii şi retribuirii sipă dt' zIle~tnunc.i s·a inrc~istrat S·au tmbunătătit cocflcienţii ta ... 
pbre pedagogice aceştia e-le\'i1or a· muncii. Unul din factorii cei mai p!:' bazi, de zile-munc.l ~·a unÎfor- ~i la cooperativa a~ricolă .,Seint".. rirari de transformare li normelor 
d~n muzeul unei flati pe mina lor, '" importanţi 1n or~ani7.area "raţîonală mizllt şi ~encra1izat incit 5-a făcut in" din ŞciHn, ponlindu-sc cu 60 tie mUfl(':1 'de diferit~ cate,::oril In 
orinduiri pentru c-a.re educa1Ia,1 ce stimă şi incredere poate inspi. FL A Cj4· HA a productiei. a muncii, a planifică· mu.ltă risipă de zilc·muncă, fapt zilc .. munc;. cont:lbilul de la secţia llormă l""l""t:ntionnlă (c-atcgoria l ... a) 
,('o~la erau simple incidente pe ca· rOl unor suflete nepătate comporta- rii producţiei şi ," şi calcularea tari. 

,lea unor destine sigure' de hUlU- rea lor necugetată? Un examen $C" rctribuirii coope_"... ..' ............... --_ ............... _ ............ --_ .......... _ ......... -~". ... -.......................... " ..................... """ ............................ " ................ -........... ,:"".... folor' pc cele G 

r • .a!a~icoruplie:.Dar nu aceste rios. intreprin. de propriile lor ratorilorestenor·," Cum cal·culeazav Ş'I, ap'I"lcav " no'r'marea catogoriide nor_ 
pxemple pot c..uacteriza"- ,i n·au ronştiinte nu po.'lt.e să nOu ne cka alllll,lIlItlIfIlIllIlIlIllIllIlIlIllIlfIllUlm marea muncii. se. " me ue muncă. 
putut.., nidooatll - nenumăralil 'dreptatc. nu poate să nu ducă la Trecer.' Ia in- -" I . I Creşterea ~ eocll-
da'dli ,'oitori de lumină pentru minIa corijării. Semnaluldeanarc H(j~ll troducerea nor- muncii In'·, cooperative e agrico e c1en\Uor tarilarl 
popor, ,'oitori cu minte" ~i fapta pe margine:! prăp:1,tiei. opinia pu~ m.lor 1mbunătăţi- .......... __ .......... _ ......... ____ ............... ___ ......................... ' ........................................................... __ nu mai este unl-
pentru o ,'ială demnă a celor mulli: blieă l-a d.t. Rămine ca ecoul Iăun. .... te este delcrrni- ...... • - ~ - •• " • • ........ " , formă de la o co-
&.J<l cum "astăzi. exceptii anonnale tri~ să-şi facă e[edu1 Ie-nt sau mai nam de două motivc. In primul rind. C'". 'de bună' seamă. 'a .influenţo:t ue mecanizare a 1.:\1.1\. PeCÎe3. Şi tegoric de nOfllh ta nlta, ci ,acţştia 
de la conduita şi munca luminoa- grabnic, după gradul demnitălii normele de muncă folosite nu cx- negativ ciştigurile coOpemtorilor "semene •• x","ple ar 'm"l, putoă " 
\l a (elei mai numeroase catc,::orii a, prop/rii ce le-a mai rămas, pentru a 1f1ll1Jl1I1II1I1II~'IIIW , primau veridic şi' intotdeauna eao.. ~i procesul de producţia in ~cneral, continua, trese tntr-o. mai !narc măs~lr~ pen-
intelectualitălii - cadrele didactice nu compromite şi mina intinsă ge- IN PAGINILE CArtUlA. GA- titatea de muncă posibilă a fi rea· Să dăm citeva exemple. La roOjlf.·' Ţinind seama de 'importanla po' 'tmnonnele de muncă Cl! un grad 
- nu pot intuneca in minte:a ni- neros pînă la ultimul moment; de lizâtă,hl cele 10 Ore de lucru. <;(1 rativa auricolă,din, Cţnnci. pentru '.:::.re retribuir~a"mu,ncirp are pc~_, mai,.ma"~ -de complc"ita.t~ .. 
mănui profilul demn. ~en.ros ŞI' ,'n. colectiviwt.a in care trăiesc. de' SIŢI: rtEPOrtTAJE, INTER- It d· •• ;1,7 ha solaril cu o produclie de 51 .. . 

b" urmare, mu e In norme pu~all tone rOoil. "'uuconsumat 9 000 zi,' , tru 'creşterea parlidpJrli la muricJ DI: exemplu, dacA.l:' o coo. por •.•. ţel~pt al dasc3lulu', d,'n era '~:'- 'organele. şi forurile competente. ' VIURI ARTICOLE PE TE'I" f 1"· ,', . ' '1 " " d . 
~- • ,. " i rea ,zate cu un efort mInim. le-muncă, revenind· , 5295 . z,'le. a coOPe.r.l<ln or, ,porlrll pro uetl- l' lKmului, a multor cadre d,'dacti"e Un 'uz i-it din comun, odios in t nd "' tivă tari(u ·,unei ,norme, convcn ... .1 
,'< . ECONOMICE, ŞI . SOCIALE. apt ce ea urea ca zi"" de munCii muncă pe 'un ha, 1,. o proiIu<1k " vltiilli muncii ~lpe"aceaslA bază. a' ", ' 
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ell:'r de pe me'--~ur,'le noastre. toate amănuntele sale, tl'3~ic şi g'ro- " , ed d . . Ilonale (ca· te"or,'a I a)' -te' 'de·' 30 " -..,.~ h să,nu fie folosItă complet. A~a s, .' In ie e numai 3O,000'kg; !n'timp , prod\1cliei a~ricole,. s.a oonsiderat h'", ". 

,trt Dar, din moment· ce" mai e- te", in' aceIaşI timp, ii reprezintă in. CRONICI LITERARE ŞI" AR- fac;, ~ nu puţine, au. fost caru~il'·. ci, la coopera.tiva' a!:r\coIă din Şi: 'necesar a se aduce' subStan\iale Im. Ici" aplicind torm. ade re't~lb~i.~~."ln,'· . ":'~ 
IMI':, x!stă. 'societatea, opini.> publică a . dlătorulloan,Codreanudin ,.atul 1 'PER il." . ""l' 
; ',r ; lilelor noo.tre demască '_ trebuie Mini~el; romuna Tau\. Tată al unui· . TISl'!CE, RUBrt CI, '.. M -. cind .lujcrărI!e a~ricole ţrail "de· ,la,' man<!, pe 25 ha. solarii cu roşii, ~.au, ., bunătăţii! formelor. existente şi in,- / ", ... ".., " .' . 
.In ",.. oi o facă -, şi repune in drepturI \ copil. bărbat in puterea ""tel (are NENTE DE ',1CTUALITAŢJ,.' ,bă cal tate şi nu se ·!ncadrau Ir con;;umat 89,000, zile-muncă, Te",··" troducerii dci 'noi.torme de'rctribu- ,,' CONSTATlN,CARt\CIONI, ,,' .. ' 1) 

k , '~'t.tea.-moralli ce e drept să ca~ . 37 de ani), ajuns in patima rea n. . ~roRT,; FAPTE'DIVERSE . : timp. In 'al doii~a t;in!f.. nece,itatc~ ,nlnd, ~,5~8 zije::ml!~căla h~, cU :o,l<e: Perfccţ1o,!a~ia: sfst"m'ulul' 'de ',. vicepreşOdilltC al; Uniu~i( J~dcl~iJ~" '. I 
J,. ., ra<leritete un ',indi}'id ;"u'o 'colee::' '". .'. cAJiLlS n):!UTAş' ...., ETC:,' ',. . . lnt~,~c.til ~~r;n~rr:'e imbunăU" .p.r<><!ucţle,,!,~di~d\,48,OOO., kg/ha~ :,.retrlbuire ,In principal. ~onstă .. dill . '. : .' .' coOpera!;v.l"r: .~ricole'; .. i : : ' ' :'1 
,Iu' ;, th'itat..',. , ',,' \, ',.',., ' ,,' tite este determInată (le complexui: . Reics~"dki că cooPerativa :din'·ŞI\-·: r.'ltintarea; la ,ziua-muncă ~şl ,eva~ "" •. ' ~." ,'" " ','.' ' . .' ",j 

: ., Cam aşa s-a şi intimplat inc •• '~· "::.: (Cont: Iti p.g.B n;a) " .- "';' I de măsuri mmitC;:săimbun~!ă\eas-;;,lTIancl,a !~re~i.tr~tllri;ron;u;;' ml;;,lparea.'cantItătii şicalltălil muncii" ";(Gont: In pBlI,:.'m;a)"":':"::-'/1 
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Cu toate pÎnzclc sus ... 
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o manifestare tinerească 
Simbăta ~eara. 24 Dacă in '1XJrtea in .. 

iauuarie uno, la Pa· tiia .solistde t,;oca .. 
latu1 cultural din A.. le n·au fo,'it părăsitt 
rad. Casa judeţeană de (racul ~i emoţiile 

nutil de membrii for
maţiei "CanueZ .... " a 
fost concretizarea ti
nereţii. pasiunii şi 
fnergiei actmra. Do
vada o con.Jtltuie (1-

plauzele celor 400 rk 
spectatori cart n .. au 
Incetat nici dupl! cd
derta cortinei., 

Garnet cinematografic 

Premierele 
săptămînii In flportt..l de pcr(orman1ii din 

Arad teni..,ul de nlas3 ,i-a cucerit 
un loc de frunt.... Cuno~fu(a echi
pă Vointa. rare actl\'('az.'l dt> 15 ani 
in prlmel dh'bie 3 ţării. a inregIs
trat pină acum numeroase succe~e 
de pre\tit:iu. ,,(erind iubitori lor de 
sport 'iolti.'if01clll depline. Spre argu

mentare \·om ar1itn că funnatia f" .. 
minină a cucerll dt· două ori titlul 
suprem in c4Impion.,tul Il,alional iar 
echipa mixtă a ei,tlgat două editii 
nle •• Cupd Uomânlri". Inclil-idual 
• porth'jj nrăcla"1 au obtinut de .. a 
lungul anilor. 14 titluri d~ ram .. 
pioni nationali la juniori, 10 tHluri 
la seniori şI 16 titluri de campioni 
balcanici. Sumai in edi1ia tr('fu.ă 

a campionatului Adalbert Jlethi a 
obtinut primul loc in probn de sim
plu Iar Magdalena "<"'izay in proba 
de dublu fe-md n campionatului ua .. 
lIon.,1 de senior!. Toate nCt-ste sUf

rese sînt legate de acli\'ltatra pro .. 
digloa~l n antrenorulul .:mll I'ro .. 
kopetz, carc esh~ prezent la n('e~t 
club (ca Judlor ,1 apoi ca antrenor) 
de doua dec~nii. 

Ce fac in prezent sporti\"iI de la 
Vointa? Se pregătesc prntm \'ii .. 
toare-Ie ('onfrunti'iri. dornici de a 
adău,::a in palma re .. noi ,i noi vic
torit. I'c aCe-.1"Ui tt"mi'i um purtat 
zilele tr("('1I'e (1 dl'iculIe cu antre
norul t"('hlJl('i, 

- Ţinind ('ont tit' laptul eli ne nş-
-it,lptă un f;tZOn competitional greu 

şi incLrcat - ne spunea Interlocu· 
torul Jl.m;tru - am inceput prcgli .. 
tiriie irU'ă din 2 ianuarir, pornind 
"cu toate pinzele sus" ••• 

- Ce in,~amni ace-st 1ucr:u? 
- DouA antrenamt'flte zilnicr, 

care Îll.\umeazA 4-5 ore. La pregi
ti"a de dlmlneală romponenlll e
ch1pei se anlrent'ază cu robolul 
pentru corc('1arca ln\'iturilor derirl .. 
t.1Te ~i pentru automatIz~rt'.1 mişcă .. 
rilnr iar la ('(',,'1 de dup1j-nmiaz3 pu
nem un afccnt d('()SCblt pe prcgli
tirea tehnic~. pe jocuri • 

- Care sint primele concur:\u11 
"ficlale din a('!?".,t an şi cind se \'or 
dMU,ura elc? 

- I'rlmul concurs pentru care ne 
prt'glitim e!tc campIonatul naţional 
indh'lclual de s.e-nlorl. care va a\'ea 
Ine intre 6-R martie 1. Arad. Deci 
fum ~·ar zice. aCMfi. De acrc.'1 ~in .. 
tem hoHhiti 1\3 facem totul pentru 
a PUtt'3 evolua onorabil. Un alt con .. 
curs Important este campIonatul n3" 
1I0nal pe echipf", carc ,e \'a dedă .. 
şura Intre 23-26 aprilie 1. Tlml
şoora. 

, 
-I'e ce lot de .portlvl contollin 

noul sezon'? 
- La barbati lotul este compus 

tfin jucătorit A. IkthJ. T. Ko\'acs, 
;\1. Demian şi IIorst Truppel. Dar 
Intentlonăm sil·1 readucem p. Ad. 
Şimindan rare este un jucator cres
cut II rom..,t de noI. fAl f.mel lo
tul se compune din Mal:dalena Lc-

Programul returului campionatului 
diviziei nationale. A, 1~6~ -1~70 , 

Divizia naliotlală A, editia 1969-1970. Intreeerile \'or fi reluate 
In ziua do 8 martle (e~p;. ft :\.'VI-a) şI \'Or fi Intrerupt. după dbpu
tar<a etapei a XXII-a (19 aprille). După cum a .~blilt Federotla ro
mAnă d. fotbat, .tapa a XXIll-a va avea loc la data de 21 Iunie, 
Iar ultima etapll a campionatului la 19 lulle. 

, 
m'APA A XVI-A, 8 MAIlTlE 

Jiul Potroşnnl-Dinamo liucureşt\ 
AS. l\rrnal.1 Tg.Mur<''i~.F.n. Cluj 
Crişul Oradea-F.C. Argt'Ş Piteşti 
Farul Constnnla-St. roşu Brn'i"" 
Oinama Dac,iu-U.T. Ar." ' 
Steaua llucurc'itl-I'etrolul Ploie<;ti 
Univ. Cluj-Univ. Craiova 
RApid B\lcur",ti~Politehnica I.~I 

ETAPA A XVII-A, 15 MAIITIE 

Universitutt'a Craiovo-Crişul 
Dinamo Ducureştl-.. U" Cluj 
I'olitehnke-Fflrul 
U.T.A-Stt'llun 
C.F.II.-Jlul 
F,C. Argeş-AS. AmlaL, 
I'etrolul-I\npid 
Stca~ul roşu-Dinamo Hacău 

ETAPA A XVIII-,\, 22 ~IAHTn; 

I\apld-F.C. Argeş 
Crişul-U.T.A. , 
Dlnu.mo _Bac<1u-Dinamo Bucun"~ti 
"U· Cluj-Politehnica 
AS. Anunl.a-Petrolul 
Jiul-Steagul ru'IU lir,",ov 
Stf\.1ua-C.F.R. 
Farul-Unlversltatea CraloYa 

ETAI'A A XIX-A, 29 MAnTIE 

Polih .. 'hnica-Dinamo U~H\\lI 
Steagul roşu-ll~d 
F.C. Argeş-"U· Cluj 
Pl'Irolul-Farul 
Dln3lHO Bucureşti-Steaua 
C.F.II.-Crişul 
Univ. Croiova-A.s. Armata 
U.T.A.-Jil,ll 

ETAP,\ i\ XX-.'. 5,\pllU.n: 

A.S. ,\nnal.a-Steaua 
Jiul-F.C. Arc,,, 
ll.,pid-U.T.A 
Politehnlca-C.r'.1I. 

Univ. ~ralova-Dlnamo Buoure<;U 
Dinamo Bacău~rl!jul 
Stea un-Rapid 
Petrolul-U.T.A. 
AS. Armata-Jiul 

ET,\I'A A XXIV-A. 28 IUNIE 

C.F.I\.-F.C. Argeş 
Steaua-Steagul roşu Braşov 
AS. Anuata-DiO<lmo Bacău 
Dinamo B=.~t1-Farul 
Politffinioa-Prtrolul 
Cri~ul-.. U" Cluj 
Jiul-Rapid , 
U.T,A.-Unlv. E:ralova 

L'TAPA ţi X:\.'V-A. 1 IULIE 

U.T.'\'-Dinamo Bucure<;tl 
F.C. Arge<;-Politehnlca 
Steaglll roşu Br.şov~işul 
ll"pld-AS. Armata 
Univ. Craiova-Jiul 
Dinamo Bacău-Forul 
"U" Cluj-Steaua 
I'ctrolul-C.r',I\ 

ET,\I'A A X:\.'VI-A, 5 IULIE 

Farul-.. U" Cluj 
, \ Dinamo Dac.~u-P.trolul 

Swaua-Unlv. Craiova 
C.F.Il.-Strogul roşu Braşov 
Dinamo HllCmeşti-F.C. Argeş 
l'olitdlOica-Jiul 
A S. Armata-U.T.A. 
Crişul-Rapld 

~:TAPA A XXVII-A. 8 IULIE 

St. roşu lll\l~ov-A.s. Armata 
Jiul-Farul 
,.U" Cluj-Dinamo DflLău 
Ilapld-Dinamo llucureştI 
Politchnlca~rişul 
.'.C. Arg~-Ste"llI ' 
PetroluJ-Univ. Crai"". 
U.T.A~.F.R. 

szay. Iudita Crcjec. Dorina Căruce-
du şi Liana l\lihut (in vir5tă de nu .. I 
m"i 11 ani). I 

- Dupil rite ~tim, vă IXUI"'II ~i 
de activitatea centrului de ropil. Ce I 
ne puteti spune in prhln'a a,II:\I" fi 
r4rl1 "schimbului dc miineH ? I 

- C.1 urmare a unei intense pre- I 
ncupări in ace'}l sera pot nfirma câ 
dispunem in prezent de cilh'a ti- I 
neri talentati şi cu perspectivă. 
Printre aceştIa se numără Rodlra I 
Chejegan. Nicoleta Moi. Dorin 0- I 
lant. Iludoll Stumper şi Eugen Moi 
a căror "irsU nu dcp3~cşte J 6 ani. ) 

- Ce obiective de performantă I 
"-atl propus? 

- Cu bălelii "rem .iI olacăm I 
titlul Iar ru fetele să ne cla"iăm pe iii 
unele din primele trpj locuri. Indi .. I 
\'iduRI aştept o comportare bună 
do la Ilethi, Ko\'acs, Demian şi I 
Leszay care pot dc\'('nl campionI. I 
Bineinteles dacii se \'or pr('~ăli cit 
mai temeinic. ! 

- In realizarea acestor oblrcti\'c 
primlll sprijinul necesar? I 

- Da. In primul rind ne hucu- I 
r3m de o atenlle deosebită şi de tot 
sprijinul din partea Oficiului sport I 
al UCECOM (şef de oficiu Oct"';an 
Tuhai) cit ~I din partea osoclalici ~I I 
organelor sportive )ocale. I 

Disculia noastd a evid.nliat 
faptul că sportlvU de la Vointa sint I 
holilrili s3 se menlină In fruntea te
nlsulul de 01.'1"53 românesc. Pentru I 
indeplinirea acestui deziderat t'i I 
navightaz1i "cu toate pinzc1e SU_\'-, 

d~vt'dind seriozitate. interes ,i pa- I 
slunt>. 

ŞT.IACOD I 
HAINDBAL I 

I 

de creatie p"pular~. debutului. reuşind 
in. colaborare cu Co. . 
mitrtul"p!ntru cuI tu- • foart.e greu să se Im
ră şi artă a organizat cronzzeze Cit orches .. 
un sp~ctacol . muzi. Ira. partea a doua a 
cal .. core(Jrafic. programtdui. susli. 

Spectacol' la Grăniceri 
Formaţiile artistice 

reunile ale Casei de 
cultură din Chişi· 
nt>u Criş şi a coope· 
rativl'i melLe,ugă· 
reşti din localitate au 
pr€urltat la Grăni .. 
ceri. dumillicrj, ~ 25 

ianuarie 1970. spec- "lrdelean ~i florica 
!acalul artistic-ca.. Gabor. 
"grafic .. Fabule 11' Tertul progra
ICţ'Jl',ldc" in regia lm mului ii aparţiM lui 
Ştefan Patcu. Dintre t'elentin Vdcaru. me
solistelc vocale a· todist la Casa de eul .. 
mintim pe SUrorUfoi tur4 din ChiţÎneu 
Margine. ECQt€rina ~ri~. 

ExpOZiţie de pictură grafică 
la Curtici 

Comitf'tul dl' stat 
fX!Iltru cultură}- $& 

artă al judeţului A .. 
rad, in colaborar~ 

cu Ca.fa oră$cneascd 
de' cultură " dln~ 
Curtici a organi_~~t ln 

sala de lectură a bI
bliotecii or~ne~t1 

din Curaei o .rpozl
ţie de pictură $1 gra
fică a qrupulul de 
profesori Mircea Se
nlc. Pavel Alaszu, 

Ştefan Gule$, absol
venţi ai Institute
lor rk arlă plasticn 
din Tim/foara II 
Bucur~lti. 

Vemisa;ul va avea 
loc azi, 27 ianuarie 
1970, ora 17.00. 

La . clubul tineretului 
Pentru ZI satisface una din 

doleantele tineretului din Sint .. 
ana de a al'ea la _indemînă o 
sală pliicută dedicatA jocurilor 
di.'ttracth' .. educati\'e, s·a ame
najat şi dat în folosinlii un 
club. Incăperca respeetlvă pe 
Ungă faptul efi .. te aspectuoa-' 
53, are in dotaţic garnituri de 

şah, renll. biliard. De obicei 
orcle de virf a actlvltlliil dl.
tractive sint cele matinale din 
fiecare zi de duminică.. De re
I.vat. clubul a devenit punct d. 
atractie nu numaI pentru tineri 
ci ~I pentru cel lnal "irstnicL 
chiar pentru famil~tI. 

BJow.up - filmul care a feht co
menlat atit de mult pretutindeni. 
rulează in săptămin:l aceasta la ci
nematograful .. ~IUR~UL". 

Dlstins cu patru premii interna
tionale printre care şi Mare1e Pre
miu la Cannes. 1967. opera lui :\li
chelangelo Antonioni Mtt' un film 
despre atotputernicia şi limitele 
aparentei, reuşind in acelaşi timp 
să fie un excelent studiu a..,upr~, 

Londrei de azi. 
Inteligenta regiwrului (semnata

rul regiei filmelor A\'entura, Eclip
'sa, Noaptea. Strigălul). dublată de 
un ochi cu o acuitate excepţională. 
aduce pe reran un rotograf În ,actiu .. 
ne. pe care .. ! unnăreşte cu aparatul 
d. filmat In Integralitatea proc",u
lui du creator. mai ales că eroul 
este reporter şi fotograf de mode, 
adică un om care reproduce renlita" 
tea şI nu incearcfi s-o transfh::ureze. 

Filmul indeamnli la o reflectie 
despre jocu1.dintre realitate şi ilu .. 
zic. dertpre cunoa~tere. 

In rolurile principale ii intilnim 
pe Van .. ", Hcd~rave (J.ne), Da
vid Ilemmin~. (Thomos) şi Sarah 
Miile. (patrleia). 

te , ... ";TUDIO" rulează un nou 
epiwd din coproducţia v('st .. germa .. 
nă .. iugosla\'O'-italiană 91' \Vinnetou În 
V~Jea Mortii" - Ce va urmări 
a\'enturUe eroilor lui Karl May În 
vestul !<ălbatle. F ... te vorba de in
cerdirile prin care trece un ofiler 
in căutarea unei comori din aceasUl 
l'ale. 11 vom revedea pe ecran pe 
Piure Brice, Lex Barker, Karin 
Dor' - lar ngia fUnd semnată de 
Uarald RelnL 

Joc de 
verificare 

I~---------------------------------------~ I 
I 

Campioana Jude\uluI' Arad In I 
handbal, lonnalla mascuiină G10-. 
Tia Arad, se. pregilteşte Intens şi 
In mod seri"" pentru revenlrea in'l 
dlvizla' B. In cadntl progrrunului 
alcătuit In acest SCOp. handbali4tii I 
din Arad au ous\inut in zilele de I 
simbAtă $1 duminică in sala de 
sport douA jocuri (tur-",tur) de I 
verificare cu echipa dlvizionnră I 
8.S.M. R~iţa. Primn confruntare a 
fost cişti~ată de C.S.tI. JW;ita cu I 
scorul d. 21-14 (12:3) iar meciul 
revanşă disputnt dumlmcă in faţ;, l' 
unui numeros public, s·a incheiat I 
Ctl scorul egal de 20:20 (12:8). I 

La aceste jocuri Gloria Arad a 
lol",lt unn.~torul lot de jucălo1'i: I 
Pi'ltzer. Va~,. Frank, Pribeagu, 
Bugariu. \Vagher. C;;os. Pelraşcu, I 
Merle. Reinholtz, Bocu şi .1 .. 1. I 

In perionda care urmează forma- I 
ţla arâdan,\ va mal susline JOCUrI, 
de vcriflcnrc cu, C.S.M. Ia Reşlta, 
cu Timlşul LU10j şi Tehnomel.,1 , 

, Timişoara. lIandbaliştii de la Glo
ria sint hotăriţi ~1 5e Prt~gătca5Că I 
cit mai temeinic pcnlnl 11-12 a- I 
prllle 1970. cind vor particip., la,' 
etapa de 7..onă (la Or<ldca) pentru 
",·enire. In divizia fi la IlOndbal. I 

EUGEN MOIlOVAN • 

Comuna Ruteni 
(O rrnare din pog. I-a). 

., rea Ir,btiril~r ,obştll,tl. ;"Vico~ 
~ DOncea, din satul Lit.'ada, 
Pavel' Lucaci din Bt'rindia. Pa.,,1 Ştefan din C"ied ,rl.Jt nu
mal citeva nume cu care ne 
m1ndrim. La' Livada, la cerin
ţele oamenilor, se va. amena
j4 un apeducl ",re va fi apro
vizionat "" apl! potabilă cap.. 
tată de la un izvor din apro .. 
pierB. 

- Consideraţi că In 
1970 vor fi rezolvate toa
te sarcinile propuse? 

- Da. Am incredere in oa
menii din rindul cărora m·am 
ridkat. Cu el. eomuna noastră 
a c/1t1ga!, cu trei ani In urmă, 
locul 11 1'< fosta regiune CTÎ
şana la fnjn"nu,seţare. cu ei 
cortll mirt a ocupaI locul II 
pc ţară In cad "tI celui de al 
IX-lea concurs artistic de ama
tori, cu ei re vor inscrie - in 
"cartta de aur" 'a comunei 
noastre obiectivele prevă.rotc 
pentru anul acesta. 1970 in
M>atnnă un nou an de muncd. 
un nou an de succese. 

.,1 ............. ""." .. "". ,_, Illa ... ullm ........ "m ..... _.'n ..... ""'u_.Ift.-.n_,,_ 

Iintensificam lucrarile de reparaţii 1 
j' ; ale utilaj ului. agricol ~ 

; 
~ (11nnare din pag. I-o) ta 10"" d. protectie a plante- = 

=i ~ Jor. De asementa, prin luarea s 
_ Ca primă şi e-fiCAee măs;ură şi aplicarea unor măo;urJ pri- ~ 
i amintim mobIIlzarea unor eehi- ,'ind organizarea muncii pe s 
1= pe de mecanizatori din sectiile ansamble ,i subamamble a spo- ;_= 

mai avan .. ,te 1. r~paralli ca de rit randamentul pe fleeare loc = 
~ exemplu cele din cooperativele de muncă. a crescut procentul" ~ 
j agrirole din Sinmartin şi Doro.. Ia reparatii, in prezent actiu- :: 
! baniI şi aducer":' lor si luo.e- nea ajungind la 80 la suti. i 
§ %e in atelierul mecanic central. Sintem hotAriti ca. concomI.. ~ 
e Totodată la secţia strungirle tent cu organh:area celor 9 sec.. = 
~ am organizat mUMa in două ţii de mt"C'anizare penn.1nente. ! schimburi in vederea r«ondi- 'cu d~r"lcart'a planului de pro .. 
! tionăril unor piese şi organt~me ducCito, ,'enituri şi cheltuieli pc 
5=_: ' .eelll ,1 seet""re de productie de la maşinile agrlrole. De 

să facem tot ce ne .ti In pu-
s- exemplu. s .. a prKDnizat lu- , Hntă ca cel mai tirziu Ia dirşi-

crarca roiilor de ~hid.j de 1. tul primei d .. ado a lunii fe-
culth'atoarc pentru eHminarea bruarie să incheiem re-paratia 
jocurilor laterale ca in timpul intregului parc de tractoare şi 
fUllclion3rii s3 .e pot\tll respc<- maşini afectate acestei aclluni. 

: 

i 
i 
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Conduita şi rigoarea 
morală a educatorului 
, 

I (Urmere dtn paR I-al 

'Biblioteca municipală Arad 
(PALATUL CULTURAL) I 

este 'deschisll .Unl< intre orCle 9-20. Luni 12-20, duminică la-13. 
Imprumuti gratuit, pe baza bule tinului de identitate, că"i sneG.!
politice. beletrio;tict", tehnlco-ştUn lifice in limbile română, maghiară, 
germ.1nă, etc. ' 

In 5ala dc lectură se pot cons uita:' căr&i, re\'iste ~1 ziare. 
Pentru cititorii cartie-relor A radul Nou. Pîrnea\'8 şi Gai functlo-

lltad ,i cite o filială. 
Copiilor le stii la dispozille 

levardul Republicii nr. 87. 
bibliotua care fUIl~tjoncală pe Bu-

, 
TEATRUL DE STAT ARAD 

Idolul şi Ion Anapoda: Joi. 
29 ianuarie. orele 19.30 (Ab. D). 
simbeită 31 lanuacie, 19.30 (Ab. 
E), du..:l1inică 1 februarie orele' 
19,30; Cidul; duminlcă 1 fe
brnaric orele 15,30. 

~!UREŞUL: .. Blow-up". O
rele 9.30. II, 12.45. 14.15. 16. 
17A5. 19.15. 21. 

STUDIO: ,,\Vinnetou in Va
lea Morţii". Orele 10. 15, 17.30, 
20, 

VICTORIA: .. ~Iai periculo.,e 
decit bărbaţii-o Orele II. 14. 
16. 13, 20. 

TINFJU:TlJLUl: .. Lupii albi". 
Orele II, 16, 18. 20. 

PROGHESUL: .. Acuzatul nu 
s-a prezentat", Orele 17, 19. 

SOLIDARlTATBA: .. Comi
sarul X şi 'bandn "Trei ciini 
verzi". Orele 17, 19. 
~IlCAr.ACA: .. Dimineaţa la. 

ora 6". Orele 19, 
Gll,\D1ŞTB: .. F('f11eile". 0-

relt· li. 19. 
MUREŞUL L1POV A: "Cora

bia nebunilor" 
DOINA L1POVA: .. Dragoste 

la La.;; Vegas". 
INEU: .. Un glonte pentru ge-

nt'Tal". , 
CH1Ş1NEU CRlŞ: "Stciele 

din E'{cr". 
SEBIŞ: .. Darei",,". 
PINCCYrA: .. A trăI pentru • 

trăi", 

CUIlTICI: .. Angelica ~i sul-

-

cr~ 

şi 

taţ 

de 
liu 
d", 
xi. 

, pn 

lu) 
eUl 
n. 
tn. 
rol 
lor 
pr, 
ril 

ril 
av 
fX 

sil 
de 

t.anul", ga 
NADLAC: .. Infringerea lui pc 

Alexandru c,,1 Mare". Uri 

SINTANA: .. Nicoloi Bauman". i vă 
ŞIRIA: .. Eu te-am iubit". iat 
BUTF:NI: .. La dolee vita" se- te 

rin 1. II. 
VINGA: .. Virstele omului". 
PECIC'" .. IIăzboi şi pace" 

""da lII.,..IV. 

ve 
Î oa 
! tiu 
I o 
! ' pa 
i 19 
i In 

'! 
tOl 

1 Jil:rl 
"1 mi 

MUZEUL JUDEŢEAN ARAD: sic 

II " .• • c·l"d,·r.- I rei poate l'llltat ZIIOlC In .. .. Cc:J 
I'alatulul cultural intro orei. 1a-13 PI' 
şi 16-19. Luni e.t. inchis. rit 

In cadrul muzeului ,Int deschi,lI;" DI 
expozitiile: •• Arta populari rom!\· ' de 
ncascZl' (fiil: părţIJ" ~r!idan?-:::'ExPt;':;', ~~ ~ 
ziUa perm~mentă de I~torle veche°': I . rei 
.. Galeria de artă". "Muzeul re\'olu-, va 
,ici dc la 18.J8-'49"" precum ,i ex· - ~ 
pozi1ia temporară, .. Naturi !ltatit(''' ~l 
din colectia de artă unh'enalA a '1, ,i 
muzeului. 

:\Jarţi. 27 ianuarie 

18,00 Dt-schiderea emisiunii. 
Lumea coplilor. 
Nă'.drăvăniile lui PăcaIă (1). 

18.30 Arta de a alege. 
Anchetă economică. 
ContracIări comert-industrie. 

18.55 AnunturI şi publicitate. 
19.00 Telejurnaiul de searil. 
19.20 La volan - emisiune pen

tru conduditori auto. 
19 .. 30 Ce ştim şi ce nu ştim dC5pt'e 

om. 
!'mIsiune de ""ltură ştiinţifi_ 
că. 

.. Adolescentul. un necu"",
cut?" 

20,00 Reflector. ' 
20.10 Anunţuri-publicitate. 
20.15 Seară de teatru. 

Pe 
lUI 
u: 
ro 
ch 
re< 
bil 
ne 
ti, 
un 

cu 
re 
bc 
to 

.. GIQda" rk Nicu.~r Constan_l· ca 
tincscu. r pr 

22,00 Telejurnalul de noapte. ., 
22.20 Telcglob. 

Argcntin!1, 
22,45 Muzicoratna TV. 

Revista actualitălilor de mu-
zică uşoară (III). 

23.10 Inchider~a emisiunii. 1 
I 
1 Dinamo B.1Cău-Unl\'. Craiova 

Dinamo BlIcur~ti-St. roşu nrnşov 
Farul~r~ul 
,.U" Cluj-Petrol III 

}:1:',\I',\ A XXVIII-A. 12 IUI.IE 

Crişul-Pctrolul 
C.F Jt-DiOJJ110 Bucureşti 
F.C. i\rge<;-V.T.A. 
Jiul-Dinamo B.1C~\U' 
Ilapld-"U" Cluj 

, ~lIei, şi .. a intinat pentru totdt.':a .. 

l una ronştiinla, ('oborind pe lreupta 
Cl'a mal de j01J a spetei umane, aco .. Ilo unde stă apro.'1pe ('rima cu toat?i 

.e fi intimplat Ireparabllul. n-au 
(o-;t spuse nimănui, chiar dacă nu 
"stfrl, chiar dacă nu ro.stite cu g:ura 
ci cu zbuciumul ,1 alunecarea me .. 
reu mai adincă1! 

I.A.S.· Pe cica 
" I 

Intreprinderea judeteană f 

lll1 

n. 
bb 

Pă 
ba ETAPA A XXI.A, 12 ,\I'H1I.1E 

Stt'asul roşu-"U" Cluj 
Vnlv. Cralova-Polit{'hnka 
Crişul-AS. Arnluta 
U.T.A-Farul 
C.F.H.-Rapld 
F.C. Argl'Ş-Oinnmo B""du 
Petrolul-Dinamo BU""rt"itl 
Ste-.,·tm-Jtul 

\ 
.:r,\I'A A XXII-A, 19 AI'H1LIE 

Jlul-Petrolul 
DI"""", &oău~.F.R. 
Polltehnlca-Stcaua 
Raptd-Umv<rSitatea Craiova 
"U" C1uj-U.T.A. 
Farul-A.s. Armata 
F.e. Arg~t~agul roşu Br3flOV 
Dinam<, tl\lCur~t1-Cri~ul 

ETAPA A XXIII-A, 21 IUNIE 

Sl<,agul roşu Bro.,,,,v-Politffinka, 
Farul-F,~, Argeş -" . 
".F.R.-.. U" Cluj 

Univ. Crajov~-St. roŞ~1 Braşov 
A.S. Armata-Politehnica 
Steaua-Forul 

ETi\l'A A XXIX-A, 15 IULIE 

Dlnamo Bacău-Steaua 
Ctişul-Jiui 

Farul-Rapid 
Univ. Craiova~.F.R. 
Dinamo DUCUl'<'Şti-PolitehniC<l 
"U" Clu},-A.s. Armata 
Petrolu!-':"F.C. ArgeŞ 
U.T.A.-steagul roşu 

h'TAPA A X,'\'X-A, 19 IULIE 

F.C. Argeş-Umv;' Craiova 
C.F .R.-Farul , 
Steaua-Olşul 
PoUtchnic.,>-U.T.A. 
Rapid-Dinamo Baclu 
Steagul roşu Braşov-Petrolul 

. AS. Annata-Dinamo BucurOflI 
. JIul-~U" CluJ 

ru~inZl ~l reziduurile descompune .. I rii morale. Om cu \'oin1a 'sleită de 
I desfriu - sldrr pentru C:lrc faml-

Ihl. i,i are partC'3 de vină ca şi cole .. I JII d. brrMlii şi prietenii apropiaU 

1- a avut contacte şI Ieşiri neper
mise cu ele\'o ale c1a.lljei sale (c1as.. .. ' I a IU-a) copii d. virsta mugurilor 
de priml\'ară ptntru care autorltll" I tea da'dlulul ar fi trebuit .ă fie 

•
scumpli ca lumlfta oc:hUor. ,.Diiutu
ra consumatll des şi mult peste mA-

I .ură -- se confe.eazli fliptaşul in
tr-o dedarn,ie - mi .. a atacat ratiu .. I nea. Am regretat tooto trei actele, 

I 
dar a fost prea tI ... lu. Ferid~a con
Jugalii a fost departe d. mine şi 

I n-a· ,'rut nlclodatil .ă mi so apro
ple"_ Sint strigăte alli ultimei IicăI tiri de con,titntă. 3ce'tte -cuvinte 

·I.troglce in spontaueltatea., şl'.,lnccrl-' 
tatea lorl Dar .int mult pre. tardi-

I \'O, \in mult prea d. depa'rt.1 O.re 
nu le .. a auzit nimeni InaInte do a 

. , \ ' 

I I 
• 

100';Iătorul Ioan Codr.,nu ~i-a 
re-cunoscut "ina, a f~t indepArtat 
pentru totdeauna din şcoala pe ta .. 
re poate a iubit-o.. rare in anii lu
cidiUitii să·i fi fost drng~. Dar ran" 
din sufletele clc\'elor sale nu "3 
putea fi '~tearsă nIciodată şi nici 
durerea din sunelele părinlllor a
~tora. 

Intimplarea e plină de invilă. 
minte pentru conştiintele tdUco1to-. 
riIor certati cu conduita 11 rigoarea 
morală a proCt"slel. F..a trebuie, ca' 
şi celelalte (azuri relat:lte 'aci, să 
întărească responsabilitatea aclului 

i educath·, (.3 trebuie să sublinieze 

exlgenlele de onestitate. .li <on.tl
tulo. o caurii de conştiintă şi res
pect pentru profedunea nobilă a 
model3rll sufleteşti şi etice :i ~ene
rolmor de copil ai UDjtri ":părinll 
drom ne ,es1" .. cnmpă ~rorta de 
oameni intregi a fiilor şi nlcelor 
no:utre. 

angajează 

- TEIINICI&VI AGRo:smn, 

- ECO:SO~IIŞTI Pentru fennele de'produclie. 
Relalli amănunllte .e prim .. c la centrul in-

treprinderiL 

Trustul 
·~ublice 

(21) 

alimentatiei 
locale Arad 

angajează 
BUCATARI C,\L1F1CATl Pot fi şI pendonari. 
InlormaUi ţupliment~re 0;(" primesc la biroul 

personal. telE-fnn 13 .. 79. . (19) 

, 
~.I 

, I 

I 

"Electrometal" I 
. 'rad. Cairo Aurei Vlaieu In. 139-151 

angajează imediat 

- JURlSCO:SSULT 

- ŞOFER M,\CARAGIU 

-LAC,iTUŞI 

--SUOORl 

- ELEC!R1C1ESI-BOBINATODI 

- MUNCITORI NFJ::,\L1F1CAŢI 

Infonnalii ~uplimentare Li biroul personal.1 

intreprind.nl. \ (20) 
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