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Péntek
délben
Nicolae
Ceausescu elvtárs, az Államta
nács elnöke, Ion Gheorghe
Maurer elvtárssal,, a Minisz
tertanács elnökével és Ale
xandra Birládeanu elv társsal,
a Minisztertanács alelnökével,
a Tudományos Kutatás Orszá
gos Tanácsának elnökével
együtt fogadta Anthony Wed
gwood Bennt, Nagy-Britannia
technólógiaügyi
miniszterét.
A szívélyes légkörben lefolyt
megbeszélésen megvitatták a
Románia Szocialista Köztársa
ság és Nagy-Britannia közötti
gazdasági, műszaki és tudo
mányos együttműködési és
kooperálási kapcsolatok külön
böző kérdéseit.

EGYETEM

A z ism erőssel, e g y hires,
régi, n agyon öreg or
vossal a fő téren találkoztam .
L a teg ezett s m osolyogva be
lém karolt. A z ism erőst, ha
n em lenne é v tiz e d e k
óta
an n yi o rvo s és m ediku s ta
n ítvá n ya , D o k to r bácsinak
is n evezh etn ém , igazi n evét
m ár csak a zé rt sem m ondha
tom m eg, m e r t e zt k ifeje
ze tte n m eg tilto tta .
E leinte csak a m osolyával
beszélt, valószínűleg hozzám
hasonlóan a z t gondolta m a
gában, h ogy nem csak a sze
relm espárok, a gyerek k o csit
toló kism am ák, a fa g yla lto t
szopogató g y e rm e k e k ú ju l
nak m eg ilyen k o r nyárelőn,
hanem a szob ro k és d iszk rét
■kapu aljak is.
Es eg yszerre csak
kin t
vo ltu n k a k é t ú j p a rk és a
régi egybefolyásánál. a szín 
ház elő tt. E zalatt ő m on
d o tt cl n éh á n y an ekdotát a
tegn api doktorokról,
akik
közül n éh án y
gim názium i
osztá lytá rsa vo lt, a tö b b i
v e l pedig később a z am fi
teátru m -alakú
előadóter
m ekben , a boncolásnál,
a
b etegek ágyá n á l. m elegedett
össze, s a k ik m ár eltű n tek a
sö tét sem m iben. Pedig le-

Köztársaságban és Nicolae Negulescu vezér-őrnagy,
A Ploiegti felé vezető ország
út mentén fekvő helységek
ben, akárcsak végig a napköz
ben megtett úton, nagy számú
lakos meleg rokonszenvvel üd
vözölte a kongói vendégeket.
Ploiegti bejáratánál a ven
dégek megtekintették az utób
bi években emelt új épületeket
és szociális létesítményeket:
a Ploiegti északi részén elte
rülő új városnegyedet. A ma
gas rangú vendég behatóan
érdeklődött aziránt, hogy a
román építészek és mérnökök
milyen megoldásokat
alkal-

1147 Chain Bridge Road,
McLean — Virginia nr. 22 101
U SA
Mélységesen elszomorított bennünket annak a veszteség
nek a híre, amely az On sok megpróbáltatást átélt családját
és vele együtt az amerikai népet érte.
Kérem, fogadja legőszintébb részvétem és együttérzésem
kifejezését, a magam, feleségem és a román nép nevében,
férje, Robert F. Kennedy, a kiváló amerikai politikus és
közéleti személyiség meggyilkolása okozta mélységes fájda
lomnak ezekben a perceiben.

NICOLAE CEAU$ESCU,

Nőhet a másodtermés a kackóiak baltacímesében.. 1

Csomafáy Ferenc felvétele

BESZEDES HATÁR
TUCATNYI TERMELŐSZÖ
VETKEZET! a vajdakamarási,
a mócsi, a gyekei, a kackói, a
kosályi s mások tapasztalata
mutatja, hogy megyénk keleti,
észak-keleti részén nem jelent
különösebb problémát a nö
vényápolás. A veszély, az esők
után bekövetkező gyomosodás
az első kapálás általános be
fejezésével, valamint a gyomlálással — megszűnt. De nem
véglegesen, mivel sok helyen
lágyban kapáltak, a gyomok
gyökerének egy része megma
radt, vagy kivágva éledt újra
a nedves talajon.
Az idén lényegesen kisebb
a mozgósítás gondja. Például
a mócsi termelőszövetkezetben
még tavaly is sokan idegen
kedtek a kapálok munkaerő
szerinti felosztásától. A IV.
brigádban különösen tartotta
magát a hagyományos módszer,
ám most falhagytak vele, s
felmérhetik a döntés helyes
ségét. A felosztott művelés
most már senkit sem kőt, min
denki akkor kapál, amikor a
legalkalmasabbnak találja, s
ha sok esetben más munka,
például a szénagyűjté3 sürge
tőbb, akkor kapa helyett vil
lát fognak. Hajlékonyság ez,
de azon túl számos problémát
old meg. Hisz például még a
tavaly is az élelmesebbek sok
helyt a növényápolás idején
végig, többnyire takarmány

szerzéssel foglalkoztak; a ke
vésbé jövedelmező
kapálás,
gyomlálás alól igyekeztek ki
vonni magukat. Brigádosok, ve
zetők feje főtt amiatt, hogy
mindenki egyaránt kivegye a
részét a nehezebb munkából
is. Most pedig minden
tag
személyszerint lett felelős az
ért, hogy a ráosztott munkát
(kapálást, gyomlálást) idejében
elvégezze.
a v a j d a k a m a r As i p é l 
d a ELTÉR az általánosan ta
pasztaltaktól. A termelőszövet
kezeti tagság, a vezetőség di
cséretére legyen mondva, sem
mivel sem maradt le a környék
gazdaságai mögött. Másodolják
a kukoricát s e munkán átesett
már a répa, a burgonya. De
hogy éppen ott tartanak, mint
mások, azért dicséretes, mert
két rendkívül kedvezőtlen év
nehézségét cipeli vállán
á
gazdaság. Hatvanhatban is ter
mészeti csapást szenvedett a
határ s tavaly szintén jég ver
te el a búzát (fele termés sem
lett). A kukoricát, a kiültetett
dohányt a kötés idején öntötte
el a víz. Érthető, hogy ezek
után a legtöbb terményből ke
veset osztottak és nem lehet
senkit sem felelősségre vonni,
amiért többet remélve a falun
kívül keresett munkát. Nos,
éppen erről van szó, hogy el
enyésző ezek száma. A több
ség a nehézségek ellenére sem

Az államvizsga
a felsőfokú oktatásban
Június második felében ke
rül sor a felsőfokú oktatási
intézetekben az államvizsga
nyári időszakára.
A Román Kommunista Párt
Központi Bizottságának az
1968. április 22—25-i plenáris
ülésén elfogadott
irányelvei
előirányozzák — az 1968—
1969-es tanévtől kezdve — az
államvizsga javítását az egye
temi, az orvosképző, a köz
gazdaságtani és az agronómiái
szektorban.
Az Oktatásügyi Miniszté
rium az érdekeltek tudomá
sára hozza, hogy a javítás az
1968 júniusi vizsgaszesszióval
kezdődően lép életbe. Ennek
megfelelően az emlitett szek

torokban az államvizsga abból
áll, hogy a végzett növendék
bizottság előtt megvédi diplo
madolgozatát, A bizottság ér
tékeli, hogy az illető mennyi
re tud tájékozódni az anyag
ban, milyen az analizáló és
szintetizáló képessége, képes-e
tudományosan kifejteni a dol
gozat témáját.
Hasonló módon, a sajátossá
gok figyelembevételével bo
nyolítják le az államvizsgát a
művészeti felsőfokú oktatás
ban.
A pedagógiai felsőfokú okta
tásban a
szaktárgyból kell
államvizsgázni; azokon a tago
zatokon, ahol a diáknak főés mellékszakja van, mindkéttőből vizsgáznia kell.

SÉTÁLÓ DOKTOR
hetnének m ég, m ert
úgy
sze re tte k élni, csak éppen
be k ellett volna tartaniuk
a z általu k annyira jólism ert
orvostu dom ány elem i szabá
lyait.
— Én azonban itt va g yo k
— folytafta azután, — élő
tanú, aki m ár fiatalkorom 
ban elhatároztam , hogy so
káig és okosan élek.
— H ogy csinálta e zt tanár
úr, m i ennek a titka?
— Nincs ennek titk a —
in te tt le hirtelen. — Egy
szerűen a k tívan kell élni, te 
rem tő m ódon. Én az
ülő
életm ódot könnyű gim nasz
tikával, túrákkal
ellensú
lyoztam .
A zt a m ondást,
hogy gyalogolni jó, csak ké
sőbb ism ertem m eg. M int
régi kolozsvári, harm inc étgyaloglás után igazolhatom ,
hogy nem csak jó, de egészsé
ges is, elfú jja az em ber ide
gességét, a gondjait. K ülön
ben, ha részletek et akar hal
lani: m indig korán kelek,
akkor is, ha éjjel álm atlan

(BRASSÓ). — M. Moarc&g és
§t. Bratu, az Agerpres tudósí
tói közük:
Alphonse Massamba-Débat,
a Forradalom Nemzeti Moz
galmának főtitkára, Kongó
Köztársaság elnöke és a többi
kongói hivatalos személy ro
mániai látogatásuk harmadik
napján Prahova és Brassó me
gyébe látogattak el. A vendé
geket elkísérték: Péterfi Ist
ván, az Államtanács alelnöke.
Vasile Vlad, az RKP KB osz
tályvezetője, Tudor Jianu, a
Külügyminisztérium protokolligazgatója, Alexandra Tujon,
Románia nagykövete Kongó

ETHEL KENNEDY asszonynak,

unkásegyetemünk év
M
ről évre
erősödik,
előadásainkat mind többen

hallgatják; olyan problé
maköröket tárgyalunk, me
lyek sokoldalúan igyekez
nek kielégíteni a dolgozók szellemi igényeit. Az elmúlt
évek során különösképpen a társadalom-, a természettu
dományok és a technikai ismeretek köréből merítettük
tantárgyaink anyagát. Különös gondot fordítottunk arra,
hogy hallgatóinkat mindarról, ami új, tájékoztassuk. En
nek nagy jelentősége van napjainkban. A gyorsütemű és
általános fejlődés minden dolgozótól megkívánja ismere
teinek állandó gyarapítását és műveltségi színvonalának
bővítését. Ez volt
munkásegyetemünk' előadásainak fő
feladata.
Az 1967—1968-as tanévben a hallgatóink kérésére be
vezetett Az irodalom és a művészet szerepe a mai ember
életében című új tantárgyunknak oly vonzereje volt, hogy
számos előadásunkon a hallgatóság nem fért be a tan
terembe, mivel magukkal hozták ismerőseiket is. E két
évre tervezett kurzusunkon az irodalmi tárgyú előadásokat
varosunk legjelentősebb írói, költői tartják! Nagy István,
Dumitru Mircea, Létay Lajos, Aurél Ráu, Teofil Bugecan,
Dumitru Radu Popescu, Szabó Gyula, loan Oarcásu, Lászlóffy Aladár, Ion Manitiu, Marosi Péter és mások. Ugyan
az a nagy érdeklődés nyilvánul meg a képzőművészeti tár
gyú előadások iránt is. Előadássorozatunk témáinak nagy
részét (Mi a festmény és hogyan kell szemlélnünk egy
képet? Mi a szobrászat? Népművészet és képzőművészet)
a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet rektora, Daniel
Popescu tartotta nagyszámú hallgatóság előtt. Könnyen
érthető, szép előadásait számos színes diapozitív vetítése
kísérte. Néhány ilyen rendezvény után a hallgatók közösen
meglátogatták a Szépművészeti Múzeum tárlatait
Munkásegyetemünk zeneművészeti előadásai, melye
ket a George Dima Zenekonzervatórium tanárai tartottak,
a zenei nevelés mellett művészi élményt is jelentettek,
így például Benkő András főiskolai lektornak A klasszi
kus zene szépségei című előadása után a Konzervatórium
kamarazenekara, George Jarosevici, a főiskola ének és
hangszer fakultásának dékánja vezényletével Mozart-müveket adott elő.
Különben e kurzusnak hatékonyságát igazolja Salvan
Virgil mérnök A lakás és munkahely esztétikája című ní
vós előadása. Fiatal dolgozóink a legmodernebb lakás- és
munkahelyberendezésekről bemutatott színes képek láttára
körülvették az előadót, és tanácsot kértek tőle, hogyan
rendezzék be minél szebben, praktikusabban lakásukat.
Hasonló érdeklődés nyilvánult meg a most zárult tan
év másik új kurzusa, az 50 perc a világ körül iránt. Min
den alkalommal valamilyen időszerű tudományos, techni
kai vagy politikai kérdést ismertettünk. Előadásainkat, a
beiratkozott hallgatókon kívül a legkülönbözőbb foglal
kozású dolgozók látogatták, akár hazánk új büntetőtör
vénykönyvéről volt szó, akár a Gemini 4 amerikai űrhajó
híres repülését ismertette Victor Marian tanár (melyet
a Cap Kennedy-ről kapott színes eredeti film vetítésével
kísértünk), és látni lehetett az azóta szerencsétlenül járt
kozmonauta kilépését a világűrbe; akár a Szovjetunió
legújabb automatizálási berendezéseit ismertettük; vagy
amikor e sorok írója Guinea négereinek mai életét mu
tatta be színes filmfelvételek kíséretében.
Az említett új kurzusokon kívül folytattuk az ipari
kémia, valamint az automatizálás és elektronika kérdései
ről szóló előadásokat technikus-, mérnök- és vegyészhall
gatóink részére. Ezek az előadások, mélyeket legkiválóbb
szakembereink tartottak, hozzájárulnak üzemünk termelé
se és a tudományos kutatások közti kapcsolat minél szo
rosabbra fűzéséhez.
Hallgatóink még számos más rendezvényen vettek
részt, így a municípiumi művelődés- és művészetügyi bi
zottsággal közösen rendezett előadássorozaton, melyen Pet
ra Comarnescu bukaresti műkritikus a korszerű művészeti
irányzatokról, valamint az Amerikai Egyesült Államokban
tett látogatásáról számolt be,
Repülőkirándulást is szerveztünk; hallgatóink a ma
gasból elénk táruló szép erdélyi tájakban, valamint gazda
sági €s történelmi objektumainkban
gyönyörködhettek.
A gazdag lehetőségek, a változatos rendezvények to
vábbi gyarapodása — ősztől kezdve — reméljük még több
dolgozót vonz majd a munkásegyetemre, hogy a kor kö
vetelményeinek megfelelően bővítse ismerettárát.

Prahova és Brassó megyében

T Á V I R A T

k ív á n s á g s z e r in t
DR. BARTHA SÁNDOR,
a Bőr- és Cipőgyár
munkásegyetemének
igazgatója

Alphonse Massamba-Débatnak,
az \M főtitkárának, Kongó Köztársaság
elnökének látogatása hazánkban

ság jö tt rám , va g y zú g o tt a
fülem , aztán hajnalban cik k 
írásba kezd ek és m ár csak
a zért is sokáig kell élnem ,
m ert m ikor az eg yik cik k et
befejezem , m áris újabb fog
lalkoztat. Fél hétkor olvas
ni kezdek. Hét nyelven ol
vasok, a legtöbbször szakirodalm at, de
történelm et,
regényt, napilapokat is. A z
tán m áris indulnom kell, a
betegeim , az ezernyi dolgom
felé. És hiába, hogy nem én
vagyojc a főnök, de a zért a
problém ás pácienseket m ég
is odahozzák. Ilyenkor ú g y
eltelik az idő, hogy egyszer
re csak dél van és m ennem
kell. Délután csak úgy al
szom, m in t a n yú l a., káposz
tatorzsák között. Kicsit. A z
tán indulok tovább, n yug
talanul, m in t aki fél, hogy
elm ulaszt valam it az utcán,
eg y jelenetet, eg y film be illő
érdekes, rom antikus csókot,
eg y kiem elkedő és m egje
gyezni való csintalánságot,
egy árnyéktünem ényt. Min

dig öt kilom éter az adagom ,
e zt én betartom , jó időben,
rossz időben egyaránt.
f i r r a m entünk, am erre a
n lábunk v itt bennünket
s egyszerre csak, anélkül,
hogy észrevettü k volna, anél
kül, hogy akartu k volna, fen t
vo ltu n k a Fellegvár eg yik
kanyargós sétányán. Szem be
velü n k idős em b er jö tt, gör
csös bottal, régim ódi malac
lopó köpenyegben.
— Hol tartsz, Vazul? —
kérdezte az én
doktorom ,
hirtelen kom ollyá válva.
— Még van jó két kilom é
terem , ha becsületesen szá
molom.
— Na, akkor folytasd,
m ert rád esteled ik — szóit
a doktor és elm entünk eg y
m ás m ellett.
— És a diétával m ost m i
a helyzet? — k iá ltotta
a
m ásik m ár m essziről. — Ré
gebben eltilto tta d a va ja t
és a dizsnózsírt. most meg
m ár úgy látom , az irodalom 
ban m ás szelek fújnak.

csüggedt, s a kampány teljé
ben is jól halad a munka.
Ami figyelemre méltót talál
tunk még a növényápolással
kapcsolatban, az a répát veszé
lyeztető kártevés. A mezöségi
termelőszövetkezetek nem egy
parcelláján látható, hogy fol
tokban satnyul, szárad a cu
korrépa. Egyelőre még nem
tetemes a kár, ám a helybeliek
többsége nem ismeri okát, ez
zel, azzal igyekeznek védekez
ni. Talán a vetés időszakával
egybe esett szárazság az ok,
vagy más eredetű kártevőről
van szó. Intézkedést sürgetve
az illetékes mezőgazdasági
szervek figyelmébe ajánljuk.

BAZSÓ ZSIGMOND

Imii Büdiiaras
elvtárs visszatért
Budapestről
Péntek délben hazaérkezett
Budapestről Emil
Bodnara?
elvtárs, az RKP KB Végrehaj
tó Biaottságának és Állandó
Elnökségének tagja, aki Du
mitru Lazár elvtársnak.
az
RKP KB póttagjának, az RKP
KB helyettes osztályvezetőjé
nek kíséretében az MSZMP
KB meghívására baráti láto
gatást tett a Magyar NK-ban.
Érkezéskor a Báneasa repü
lőtéren jelen volt Paul Nieulescu-Mizil elvtárs, az RKP KB
Végrehajtó Bizottságának és
Állandó Elnökségének tagja, a
KB titkára, pártaktivisták.
Ott volt Vince József,
a
Magyar NK bukaresti nagykö
vete és a nagykövetség több
tagja.
★
A Budapestről való eluta
záskor a Ferihegyi repülőtéren
jelen volt Komócsin Zoltán, az
MSZMP KB Politikai Bizott
ságának tagja, a KB titkára,
Gyenes András, az MSZMP
KB külügyi osztályának he
lyettes vezetője. Ott volt Du
mitru Turaug, országunk buda
pesti nagykövete és a nagykö
vetség több tagja.

— A zé rt te csak kerüld a
zsírt, de a cukros és lisztes
táplálékra is vig yá zz,
fo
gyassz sok vita m in t, salátát,
tehéntúrót, en n yi a z egész
újdonság.
A m ásik, a
harm onikás
n yakával, a kopasz fejé v e l
jelezte, hogy m eg értette és
be is tartja.
— A cigarettával
hogy
állsz, koma? — va lla tta to
vá b b a doktor.
— T íznél tö b b e t nem szí
vok, de e z aztán ízlik na
gyon,
— Na jó, m o st pedig fuss
v a g y száz m é tert, nézzem
■meg, hogy v iselk ed ik a szí
ved.
f i z öreg b o tjá t, le b e m y e g ét a fűre dobva, hir
telen fu to tt e g y sort. S a
doktor félig hangosan, félig
súgva, leszám olta az érve
rést.
— N agyszerű, nagyon jó l
Ne félj, n em esz m eg az ér
elm eszesedés.
— Ha m inden
rendben

(Folytatása a 3. oldalon)

SZILAGYI ANDRÁS

Románia Szocialista Köztársaság
Államtanácsának elnöke

máznák a város korszerűsíté
se és fejlesztése során. Érdek
lődtek Ploie?ti*nek a modern
urbanisztika igényeinek meg
felelő városrendezési
terve
iránt is.
A látogatás első állomása az
1 Mai kőolajipari gépgyár volt.
A vállalat bejáratánál
Du
mitru Balalia, az RKP Praho
va megyei bizottságának első
titkára, a megyei néptanács
elnöke melegen üdvözölte a
vendégeket. A látogatók kö
szöntésére megjelent Gheorghe
Alecu, az RKP Ploiegti muníeípiumi bizottságának első tit
kára, a város polgármestere,
az üzem vezetőségének több
tagja, a helyi társadalmi szer
vezetek képviselői. A vendége
ket tájékoztatták az üzem fej
lődéséről és korszerűsítéséről
az államosítás történelmi aktu
sa óta eltelt két évtized alatt,
valamint közreműködéséről a
román gépgyártóipar tekin
télyének növelésében. Rámu
tattak, hogy Románia az USA
és a Szovjetunió után harmadik
helyen áll a kőolajberendezések
exportja tekintetében. Cons
tantin Marinescu mérnök, a
vállalat műszaki igazgatója
hangsúlyozta, hogy a
nagy
Ploiegti-i üzem ma a mélyfú
ráshoz szükséges aggregátor
egész skáláját állítja elő, ame-

(Folytatása a 4. oldalon.)

Az új fizetési és fizetésemelési
rendszer kikísérletezése
A Román Kommunista Párt képpen, hogy a dolgozók élet
Központi Bizottsága 1967. ok színvonalának
emelkedése
tóber 5—6-i plenáris ülésének együttjárjon munkájuk gazda
a fizetési rendszer javítására sági hatékonyságának fokozó
és a fizetések emelésére vo dásával.
A határozat értelmében fo
natkozó határozatában foglalt
előirányzatok alapján a Mi lyó év jiinius elsején megkez
nisztertanács nemrég határoza dődött az új fizetési rendszer
tot hozott, amelyben jóváhagy nek és a fizetések emelésének
ja az új fizetési rendszer ősz- kikísérletezése a könnyűipar,
szes tényezőinek, s ezzel egy az élelmiszeripar, a nyomda
idejűleg a fizetések emelésé ipar és a helyiipar 29 válla
nek kikísérletezését a nemzet- latában. A kikísérletezést fo
gazdaság fő ágainak és tevé lyó év július elsejétől kezdve
kenységi szektorainak korlá kiterjesztik a kőolajipar, az
tozott számú gazdasági egysé építőanyagipar, fafeldolgozóipar, az erdőkitermelés és er
gében.
A határozatban előírt intéz dészet 20 vállalatára, majd ezt
kedések célja szorosabb kap követőén, fokozatosan — a
csolatot teremteni az alkalma ’Minisztertanács által jóváha
zottak fizetése és a ténylege gyott grafikon alapján — az
sen elvégzett munka mennyi új fizetési rendszert kísérlet
sége és minősége között, oly képpen alkalmazni fogják a

K e zd jü k a gyű lés
utáni
beszélgetésünkkel.
— Dolgos n ép lakja
a
község hat fa lu ját — m on
d o tta Pa$ca luliu, a szám osú jvárn ém eti községi
pártbizottság titkára. — S hogy
a z elm ú lt évek b en m égsem
haladtunk olyan
ütem ben
előre, ahogyan szerettü k vol
na, ez — nagy m értékben —
a vezetés fogyatékosságaival
m agyarázható.
N em
v o lt
elég gyakorlatunk, tapaszta
latunk. . . .
M iről is van szó tulajdon
képpen? E zt a g yű lésterem 
ben fejte g e tte Dunca G heor
ghe, az eg yik felszólaló. Vé
lem énye szerin t a köfség hét
m ezőgazdasági
term előszö
ve tk e ze te gazdaságilag még
nem elég erős. Viszonylag
alacsony a közös vagyon ér
téke, jobbak lehetnének a

A NYUGDÍJASOK IS
VÁSÁROLHATNAK
RÉSZLETRE
Mint m ár jelentettük, a Mi
nisztertanács határozatot ho
zott arról, hogy az állami ke
reskedelmi vállalatok és szer
vezetek, valamint a fogyasz
tási és kisipari szövetkezetek
elárusító egységei nyugdíja
soknak is adhatnak el részletfizetésre. Ez az intézkedés az
összes nyugdíjasokra vonatko
zik, beleértve azokat is, akik
társadalmi segélyt kapnak.
A részletfizetésre
adható
áruk listáján különböző elek
trotechnikai és háztartási cik
kek, bútorok, férfi, női
és
gyermekruhák szerepelnek.
Az áru átvételekor a vevő
előlegként kifizeti a szerző
désben feltüntetett érték 15—
30 százalékát, a fennmaradó
összeget pedig legtöbb 24 ha
vi részletben fizeti meg. A
részletek maximális
értéke
nem haladhatja meg a vevő
havi nyugdijának egyharmadát. Az adás-vételi szerződés
megkötésekor a nyugdíjasnak
fel kell mutatnia a nyugdíja
zási végzést, a folyó vagy az
előző havi nyugdíjszelvényt,
valamint bizonyítékot arról,
hogy alkalmazottak vagy szö
vetkezeti tagok jótállnak érte.
Az új intézkedés 1968. jú
nius 8-án, szombaton lép
életbe.
(Agerpres)

többi tevékenységi ág és szek
tor bizonyos számú vállalatá
ban is.
A Központi Bizottság plená
ris ülése határozatának meg
felelően a vállalati kikísérle
tezés alapján ellenőrzik az
alkalmazott módozatokat, vég
rehajtják a szükséges javításo
kat, majd pedig jóváhagyás
végett a párt és államvezető
ség elé terjesztik a javaslato
kat, hogy az új fizetési rend
szer és a fizetésemelés kikí
sérletezését ütemesen feloszt
va 1969 végéig kiterjesszék a
nemzetgazdaság
valamennyi
ágazatára. Ennek megfelelően
az új fizetési rendszer végtegesítésére 1970-ben, a jelenlegi
ötéves terv utolsó évében ke
rül sor.

Igen, a jobb
életkörülményekért!
term éseredm én yek is. Ezt
eg yéb k én t a p á rtta g o k és a
néptanácsi k épviselők előtt
felo lva so tt
tá jék o zta tó
is
hangoztatta. Eszerint a köz
ségben viszonylag lassan ha
lad a növényápolás, sok he
lyen n em leg eltetik éssze
rűen az állatokat. A Bune?tiN ém a-i M TSZ-ben nem tisz.
títo ttá k m eg jól a legelőket,
pedig az elm ú lt évb en is
takarm ánygonddal küszköd
tek.
A községi
pártbizottság
titk á ra fején találta a szö
get. E ttől függetlenül igazuk
van azoknak a felszólalók
nak, a k ik az életkörülm é
n y e k lényeges javu lását vá
zolták. ím e: „A z utóbbi 10—
15 évben. S zilágytő k ivé te 
lével a község m inden falu
jában új iskola ép ü lt“. (Bichescu Gheorghe). „Haza

fias munkával, nagyon ke
v é s költséggel a ném ái is
koláig vezettü k az iv ó v ize tu
(Rusu loan). „A fogyasztási
szö vetk ezet üzlethálózata eb
ben az évben kétszer an n yi
áru t értékesít, m in t 1964ben“ (Man Simion). S m in d
eh h ez hozzátehetjük a zt is,
h ogy a község n égy falu já t
(Szam osújvárném etit,
P etresti-t, Szilágytőt és N ém át)
villam osították, Bune$tiben
és Pádureni-ben pedig m ost
vé g zik ezt a munkát. D e . . .
A z életkörülm ények
m ég
jo b b a k lehetnének, ha a két
term előszövetkezet gyorsabb
ü tem ben fejlődik, ha a tagok
m in degyike kellő felelősségtu d a tta l végzi a
rá b ízo tt
m unkát. Márpedig itt, ép
p en a gazdálkodás, a föld-

(Folytatása a 3. oldalon)

A PÉLDA RAGADÓS
Bour Octavian iaj/a

