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Conferința regionala ac partid 
și-а încheiat lucrârile

In cursul zilei de ieri, 12 iunie 1965, au continuat 
în sala clubului „Siderurgistur din orașul Hunedoara 
lucrările Conferință regionale de partid. Pe marginea 
dării de seamă a Comitetului regional de partid, a ra
portului Comisiei regionale de revizie, a proiectelor de 
Directivi ale Congresului al IV-lea al P.M.R. cu pri
vire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 
1966-1970, cu privire la valorificarea surselor energe
tice și electrificarea țării în perioada 1966-1975, pre
cum și a proiectului de Statut al Partidului Comunist 
Român, au luat cuvintul tovarășii loan Cosma, prim-se- 
cretar al Comitetului raional Brad al P M.R., Cornel 
Fulga, inginer șef al Direcției regionale a economiei 
forestiere și Nicodim Roșea director al Uzinelor me
canice Cugir.

Participanții la discuții au vorbit cu multă însufle
țire și mindrie despre realizările importante pe cate 
poporul nostru le-a obținut sub conducerea înțeleaptă 
a partidului pe drumul desăvîrșirii construcției socia
liste, despre înfăptuirea cu succes a mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al IH-lea al P.M.R. Au fost sub- 
linfate de asemenea succesele pe care le-au obținut oa
menii muncii din regiunea noastră în țoale domeniile 
de activitate.

Cu simt de răspundere și competență au fost dezbă
tute principalele probleme economice și social-cultura- 
le ale regiunii, problemele vieții interne de partid, ac
tivitatea organelor de stat, a organizațiilor de masă.

Conferința a dat o înaltă apreciere proiectelor de 
directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R., subli- 
niindu-se faptul că ele constituie un măreț program de 
continuă dezvoltare a economiei și culturii noastre so
cialiste, de continuare în mod neabătut a politicii le
niniste de industrializare socialistă a țării, de valori
ficare superioară a tuturor resurselor, în scopul fău
ririi unui nivel de trai tot mai ridicai al poporului 
român. In dezbaterile conferinței s-a apreciat că pro
iectul de Stătut ăl Partidului Comunist Român, reflectă 
pe deplin stadiul de dezvoltare a societății noastre, că 
el oe asigura creșterea continuă a rolului conducător

al organelor și organizațiilor de partid, a competenței 
in rezolvarea celor mai complexe probleme ale construc
ției socialiste.

In aplauzele entuziaste ale delegaților și incitaților 
la conferință a luat cuvintul tovarășul ALEXANDRU 
DRĂGHICI, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. In 
prima parte a cuvîntului vorbitorul a scos în evidență 
marile realizări ale poporului român, în opera de desă
vârșire a construcției socialiste în patria noastră. A fost 
subliniată hărnicia cu care comuniștii, toți oamenii mun
cii din regiunea Hunedoara au muncit pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid.

Refennati-se la proiectele de Directive al Congresu
lui al IV-lea al P.M.R., vorbitorul a subliniat entu
ziasmul cu care oamenii muncii au primit aceste docu
mente, hotărîrea lor de a traduce în viață aceste gran
dioase planuri

rentru continua îmbunătățire a activității economice, 
social-culturale, tovarășul Alexandru Drăghici a dat 
prețioase indicații privind sarcinile de viitor ale orga
nelor și organizațiilor de partid.

In continuare s-a trecut la punctul 4 de pe ordinea de 
zi '.alegerea Comitetului regional de partid, a Comisiei 
regionale de revizie și a delegaților la cel de-al IV-lea 
Congres al P.M.R.

Comitetul a ținut apoi prima sa ședință plenară în 
care s-a ales biroul și secretariatul. In aceeași ședință 
a fost desemnat colegiul de partid.

Comisia de revizie și-a ales președintele.
S-a adoptat apoi în unanimitate hotărîrea conferin

ței regionale de partid, în care sint cuprinse sarcinile 
ce revin în viitor organizațiilor și organelor de partid.

Intr-o atmosferă entuziastă conferința a trimis o 
telegramă Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim-secre- 
tri' ed C.C. a P.M.R: '

După intonarea Internaționalei, Conferința regională 
de partid a luat sfîrșit.

Membrii Comitetului regional 
de partid Hunedoara

1. AGACHI NICOLAE
2. ALBU NICOLAE

ALMAȘAN NICOLAE
4. APOSTOL GHEORGHE
5. ARDELEAN ARCADIE
6. BALAN VICHENTE
7. BOTIC1 MILITON
8. BGZDOC TEODOR
9. BOTICI SABIN

10. BERIAN CORNEL
11. BLAJAN LEONTIN

. 12. BORZA ELENA
/ 13. BOUREANU ȘTEFAN

“ 14. CALIN GHEORGHE
15. CAPAȚÎNA VASILE
16. COTOȚ IOSIF
17. CONSTANTIN NICOLAE
18. CERNAIANU IOAN
19. COSTA LUCREȚIA
20 COSMA IOAN
21. CRĂCIUN GHEORGHE
22. CRIST EA AUREL
23. DAVID VLADIMIR
24. DEJEU DUMITRU
25. DROB GEORGE
26. DRUKER ADOLF
27. ERDEI PAUL
28. FARAU IOAN
29. FEDORANICI LADISLAU
30. FENIȘER NICULAE
31. FOLTICSKA FRANCISC
32. FULGA CORNEL
33. GASPAR FRANCISC
34. GHIOANCA SABIN
35. GRIGORE GHEORGHE
36. GIOSAN IOAN
37. HERLEA ANA
38. HOMOȘTEAN GEORGE
39. IENAȘCAU IOAN
40. IȘVANUȚ IOAN
41. LAZAR DAVID
42. LUNGU ION
43. LUCACI MIRCEA

- 44. LAPUȘCA AUREL
45. LUCA DUMITRU
46. LAZARESCU IOAN
47. M1LACIU IOAN
48. MARCU MARIA
49. MARCULESCU NICOLAE
50. MAȚUGA FRANCISC
51. MEDREA MARIA
52. MOCANU AUGUSTIN
53. MOGA IOACHIM

54. MIHAILA ZORICA
55. MICA ASINEFTA
56. NAGY ETELCA
57. NICULESCU IOAN
58 NI STOR AUREL
59. NISTOREANU GHEORGHE
60. GKIȘ IULIANA
61. OPRICA FROSINA
62. POPESCU STELIAN
63. PIPOȘ IOAN
64. PLEȘA EMIL
65. POGEA BRINCOVEANO
66. POPESCU EUGEN
67. POPA ARON
68. PAȘTIU IOSIF
69. RACOLȚA ANA
70. RAMBA MIRCEA
71. RAICAN GEORGEL
72. ROȘCA NICODIM
73. RUSU ROMULUS
74 SIRBU BAIUȚ
75. SIRBU IOAN
76. STANCU STAN GHEORGHE
77. STOICA CORNEL
78. ȘULUȚIU ALEXANDRU
79. SUSAN DUMITRU
80. ȚOGOIE DUMITRU
81. TRIPȘA ȘTEFAN
82. TURC PAVEL
83. USCAT SIMION
84. VLAD MARIA
85 VUȘDEA GHEORGHE

86. VRANNAY ȘTEFAN
87. ZUDOR GHEORGHE

Membrii supleanți ai Comitetului 
regional de partid

1. B1LDEA GHIȚA
2. BOLONDUȚ AUREL
3. BUCUR AURELIAN
4. BACILA MARIA
5. BALAN ELENA
6. BIEMEL MATEI
7. COSMA IOAN
8. CIUCA ANA
9. DAMIAN ELOAREA

Secretariatul Comitetului regional de partid
1. CALIN GHEORGHE, prim-secretar

2. MOGA IOACHIM, secretar
3. VUȘDEA GHEORGHE, secretar
4. CONSTANTIN NICOLAE, secretar
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10. EPURE IOSIF
11. LAZARUȚ MARIOARA
12. LUKACS SILVIA
13. NICULESCU FLORIN
14. OROSZ IOSIF
15. SUCIU COMAN
16. VOICU EMILIA

Membrii Comisiei regionale 
de revizie

1. BARBU TRAIAN
2. CAȘOTA ILIE
3. CODREA IOAN
4. FLEȘERU OLIMPIA
5. GEAMBAȘU GHEORGHE
6. IANCU ANDREI
7. STOICA STAN
Ca președinte al Comisiei regionale 

de revizie a fost ales tovarășul CO
DREA IOAN.

Membrii Biroului 
Comitetului regional de partid
1. CALIN GHEORGHE
2. MOGA IOACHIM
3. VUȘDEA GHEORGHE
4. CONSTANTIN NICOLAE
5. NISTOR AUREL
6. DEJEU DUMITRU
7. SÎRBU BAIUȚ
8. LUNGU ION
9. LAZAR DAVID

10. BALAN VICHENTE
11. POGEA BRINCOVEANU
12. DRUKER ADOLF
13. LUCACI MIRCEA

Membrii supleanți ai Biroului 
Comitetului regional de partid
1. BORZA ELENA
2. PLEȘA EMIL
3. AGACHI NICOLAE
4. COTOȚ IOSIF
5. GRIGORE GHEORGHE

5. NISTOR AUREL, secretar
•йг

Ca președinte al Colegiului regio
nal de partid a fost desemnat tova
rășul PLEȘA EMIL.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMA И 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
București

Conferința organizației regionale 
de partid Hunedoara, întrunită în 
zilele de 11-12 iunie 1965, transmite 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român salutul fierbinte 
ai minerilor, siderurgiștilor, construc
torilor, țăranilor muncitori, intelec
tualilor și aii celorlalți oameni ai 
muncii din regiune.

Timp de două zile, delegații la 
conferință au dezbătut temeinic, cu 
toată răspunderea, proiectele de di
rective ale Congresului al IV-lea al 
partidului și au aprobat în unanimi
tate obiectivele mărețe prevăzute pen
tru dezvoltarea economiei naționale 
în viitorul cincinal și pentru valo
rificarea surselor energetice și elec
trificarea țării în următorii 10 ani, 
exprimîndu-și adeziunea deplină și 
sentimentele de profundă mîndrie și 
satisfacție față de programul vast și 
multilateral pe care conducerea parti
dului îl pune în fața întregului po
por.

In acest program măreț, care mar
chează o nouă și importantă etapă 
în făurirea societății socialiste în pa
tria noastră, oamenii muncii din re
giunea Hunedoara, la fel ca și în
tregul popor, văd continuarea fireas
că a liniei politice generale a parti
dului, al cărui caracter științific, pro
fund realist izvorît din aplicarea 
creatoare a marxism-leninismului, se 
reflectă în activitatea de zi ou zi a 
milioanelor de oameni ai muncii, în 
Succesele istorice obținute pe calea 
progresului economic și social.

Este o mare fericire pentru noi 
toți, că avem în fruntea partidului 
o conducere atît de înțeleaptă, de
votată fără margini intereselor popo
rului, fidelă marxism-leninismului, că
lită în luptă, pătrunsă de voință ne
clintită și combativitate revoluționară, 
care, în cele mai grele condiții in
terne și internaționale,- a reușit să 
conducă partidul și poporul din suc
ces în succes, pe drumul luminos ai 
construcției socialiste.

Rod al politicii înțelepte a parti
dului și al muncii entuziaste a po
porului, regiunea Hunedoara cunoaș
te •— alături de celelalte regiuni ale 
patrie: — o continuă înflorire eco
nomică și social-culturală. Frumuse

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI REGIONALE 
DE PARTID HUNEDOARA

Hunedoara, 12 iunie 1965

Delegații cu drept de vot deliberativ 
la Congresul al IV-lea al P. M. R.

1. DRĂGHICI ALEXANDRU
2. ALMAȘAN BUJOR
3. AGACHI NICOLAE
4. ANDRIȘ GHEORGHE
5. BERIAN CORNEL
6. BACILA MARIA
1. BONA OCTAVIAN
8. BALAN VICHENTE
9. BORZA ELENA

10. BARTHA DIONISIE
11. BIJI MIRCEA
12. CRISTEA AUREL
13. COTOȚ IOSIF
14. COSTA LUCREȚIA
15. CRĂCIUN GHEORGHE

16. CAȚAVELA OLIVIA
17. CALIN GHEORGHE
18. CONSTANTIN NICOLAE
19. CERVENCOVICI ANDREI
20. DELEANU NICOLAE
21. DEHELEAN IOSIF
22. DRUKER ADOLF
23. DUMITRESCU CONSTANTIN
24. DEJEU DUMITRU
25. FENIȘER NICULAE
26. GROZA MARIA
27. GHEZAN LADISLAU
28. GHIOANCA SABIN
29. GAȘPAR FRANCISC
30. HOMOȘTEAN GEORGE
31. IOV TRAIAN
32. IENAȘCAU IOAN
33. KOVACS DOMINIC
34. KISS FRANCISC
35. LAZAR DAVID 

Delegații cu dreot de vot consultativ 
la Congresul al IV-lea al P. M. R.

1. AMBRUȘ DIONISIE 5. MUNTEAN V. GHEORGHE
2. BORȘA CONSTANTIN 6. MILACIU IOAN
3. KRISBOY IOSIF 7. OROSZ IOSIF
4. MIHAILA ZORIGA 8. OCOLIȘAN AURELIA

țea fermecătoare a străbunelor noas
tre plaiuri hunedorene s-a întregit 
an de an cu noile furnale, oțelării, 
uzine de preparare și alte obiective 
industriale moderne, de mare capa
citate, ou noile orașe și cartiere 
muncitorești. . Puterea Industrială a 
regiunii s-a dublat în anii șesena- 
lului. Realizăm în prezent de 3 ori 
mai mult oțel, de 10 ori mai multe 
laminate finite și cu aproape 60 la 
sută mai mult minereu de fier decîi 
în anul 1959. Ne manifestăm recu
noștința noastră fierbinte față de con
ducerea partidului pentru grija ce o 
are față de dezvoltarea economică 
și social-culturală a regiunii noas
tre.

Cu multă atenție și răspundere, 
conferința regională a dezbătut și 
aprobat prevederile proiectului Statu
tului Partidului Comunist Român, 
document de însemnătate excepționa
lă în oare se reflectă îndelungata ex
periență organizatorică și politică a 
partidului. Proiectul noului Statut, 
care oglindește schimbările calitative 
ce a,u avut loc în viața partidului și 
a întregii noastre societăți, stadiul 
actual al luptei poporului pentru de
săvârșirea construcției socialiste, ex
primă creșterea în toate domeniile 
vieții economice și sociale, coeziunea 
și unitatea de monolit a rîndurilor 
sale. Sîntem pe deplin convinși că 
aplicarea neabătută în viață a preve
derilor proiectului de Statut va duce 
la îmbunătățirea întregii activități a 
partidului, la întărirea continuă a ro
lului său organizator și mobilizator.

Organizația regională de partid 
asigură Comitetul Central că va lua 
toate măsurile pentru dezbaterea te
meinică și cu răspundere a proiec
telor de directive și a proiectului 
Statutului Partidului Comunist Ro
mân în toate organizațiile de partid.

Strîns uniți în junii partidului, a 
Comitetului său Cenlral, comuniștii, ■- 
toți oamenii muncii din regiunea Hu
nedoara îșî vor dărui întreaga ener
gie și capacitate creatoare înfăptuirii 
mărețului program ce va fi stabiliri 
de Congresul al IV-lea ai partidului, 
pentru desăvîrșîrea construcției so
cialiste în patria noastră, pentru a- 
tingerea țelului final al partidului — 
construirea societății comuniste..

36. LUCACI MIRCEA
37. LAZARESCU ION
38. LASZLO ȘTEFAN
39. LAPUȘCA AUREL
40. MARINESCU IOAN
41. MUJIC MIHAI
42. MORARU NECULAIU
43. MODORAN VASILE
44. MURIN IOAN
45. MOLLNAR ROZINA
46. MARCU AUREL
47. MARCU SIMION
48. MICA ASINEFTA
49. MUREȘ AN GRIGORE
50. NICULESCU IOAN
51. OLARU ALEXANDRU
52. PETRESCU GHEORGHE
53. POGEA BRINCOVEANU
54. PIPOȘ IOAN
55. PAȘTIU IOSIF
56. PETROVICI LIVIA
57. POPA Z. ARON
58. STOICA GHEORGHE
59. ȘULUȚIU ALEXANDRU
60. TRIPȘA IOSIF
61. TURC PAVEL
62. TRIPȘA ȘTEFAN
63. TOPIRCEANU ELENA
64. TATARU IORDAN
65. TRITEANU NICOLAE
66. USCAT SIMION
67. URECHE ANA
68. VRANNAY ȘTEFAN
69. VUȘDEA GHEORGHE
70. ZAMORA NICOLAE
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Punerea în ăeeriă, dă eălrfe Teatrul 
(te Stat flin parbșăhi, â ebffiedtei -„Co- 
țiasil ffibr № picioare" he-ă pritejbit 
SHfibaștereâ, fie și pafțiâlâ ă орёгеі 
tiiftuia din cei mai fecunzi drama
turgi spanioli Cbntgftpofâtii — Ale- 
jăndtb Catena.

Gbntinuatbr strălucit ai operei lui 
Йагйй Ldrtte, Aiejăilclfb Casonă a 
scria zeci tie piese de teatru eâ№ au 
depășit gfatiițefe țârii sale, fciteerifid 
pfitliilhdeni Stima'și înțelegerea pu- 
bilgului, aprecierile criticii drafiiă- 
ttee. Este edificator de afâtet făptui 
Й piesele sale aU foăt trafltisS în 
% dfe limbi și se joacă adtiffi pe ma- 
j&ritătea siteftelor iufflii.

ACtlvifate.ă literată a lui Caso- 
flă sfe întlflde pe rftăî Birte de 3 fle- 
C«flil, timp în cate a dat piese feâ : 

„NâtâȘâ ndâsttl", »-,Б №- 
terzisâ sirtticiderea pfimâvăfa", „trei 
S&țli perfecte", ,.0ăfc» fâfă pfe- 
Mti", „Citeia de niatisafdă".
„Șapte Strigăte pe mâțe", „Copacii 
ffitt îți pteîbafte Și multe altele, căre 
au Cbhstituit tot atîtâa suc&tee ț»n- 
teti autof.

Specific to bpefă IM Alejandro 
fcaSSria este frîlîi liber cM dă îfha- 
glhățiel șl Ui bâte pttezia эё îfiibihă 
îfi ffidd ardiofiloe cu realitatea. Și 
aste pentru că el iubește în om
etta ce e mei frumos, pentru că ori
cărui rău &1 îi găsește leacul.

Pitta .iG&paeil mar în pteioărfe" 
fiflăliiteâiâ problema fapdrtuitli din- 
tri iluaie și realitate, problemă ifia- 
jflră in viața oamenilor. Faptul că 
biâășî câdful de desfășurare a piesei 
«te Й mUife ofi Ufl gâraetef ёЬЙІГа- 
dlctorlu tiu face dbcît să slujească 
ideii care a stat ta baza piesei și 
ahiUfie! rtetefărăâ dpoiieflfet dfntite 
mistificare și adevăr. Dară piuă la 
urniă realitatea, așa curii reiese din 
piesă, triumfă asupra iluziei aceasta 
nu este decît un adevăr pe care au
torul și l-a prepus și a IteuȘtt Sbî 

, scoată în evidehțâ, deși uneori iili- 
zia pare mai dulce decît realita
tea.

Cele două personaje Centrale ale 
comediei — Bunica și Directorul — 
parcurg drumuri inverse. Bunica 
pornește de la realitate și ajunge la

tot

• DE ALTĂDATĂ

Rădufeseu
AL 6. RB- 
șcaii rwfifc-

alte 
ееіё

I Povestiri 
de Al. D.

Academicianul 
dulescu, șef al 
hești de ortopedie, Șl-â Îă^iît 
debutul în beletristică îfi Shill 
1930 cu volufflul de schițe și 
povestiri SurptirtȘl in iiitiifa 
tate, căruiă iteu urfflât 
volume, apărute intre 
două războaie rttoiidiaie.

Volumul Re altădaiil, repre
zintă o selecție din nilvClistl- 
ca lui Al. D. RădUlfescUj ab&f 
dînd aspecte diferite din lumea 
intelectualilor, a meditator, 
toate satirizînd tare ale socie
tății burgheze.; Sînt Satirizate, 
de pilda, urlete practici nega 
tive din activitatea medicilor 
din trecut (Nurfifii să ft‘i> 
doară, & Pălită meSiSalS),

ȘI REALITATE
ifiistlflCarfe, Iar Directorul pbfhbște 
M te №VWteMV Și ajUHge 1в cali
tate. Auiarul Șl-a ebilitehtrât atenția 
«Siiprâ acestor tteuă pettteMje eu 
ăcopul te a ăwate iti evkiebță @S în 
Viață oaffî&lli hu pot tFăi №б Mteii 
dar itestea fill tfffeuie S3 depâȘ£âl»ă 
cadrul adevărului. Pă fteldălUl ates
tai eoflfltet se țese povestea de ata- 
g&Bte dintre Dlrtetbt și Măria al Că
rei flteftodăftiîfit toate tftfii pregnant 

■ în evidență ideea centrală a pieăel.
Comedia tete patern te atlCorătn in 

rteiitfiteâ zilelor noastre, ffiteajul ei 
găslndu-și lâfg ecou îfi itilffiîle spec
tatorilor. feste meritorie fleet arien- 
tareă donduteHi teătruliii de a se 
liprf авнрГй aCestel piese te șl ă re-

COPACII MOR
ÎN

PICIOARE
de A* Casoftâ

temeinice

glzefttliJi Mareei Șoma eăre a pus 
multă fantezie cteatoare în realiza
rea unui spectacol ce a întrunit toa
te atfibiiteie calității. Cu atît mai 
îmbucurător esfe faptul că punerea 
îti Scefiă a acestei lucrări preten
țioase a fast încredințată unui regi
zor local care a demonstrat, ca și îii 
âlfe fîitduri, că posedă 
cunoștințe regizorale și un fin simț 
artistic. Fără a minimaliza cîtuși de 
puțin contribuția interpreților, s-a 
Simțit, pe tot parcursul spectacolului, 
fflunea plihâ de migală a regizorului, 
î'torurfialtea ftli afefită mergînd pînă 
la cele ftial fotei detalii.

Pe bună dreptate se prtate afirma 
că spectacolul tbaliisat de Măftel 
Șoma este unul din cele mai reușite 
din actuala stagiune a teafridiul pe- 
troșănean. Scenografia semnată de 

Volumul Oră firlitrulor 
(ibte) fusese imutjal eu a* 
proepe patru decenii în urmă 
le apariția poemelor în db 
verse publicații literare. Ion 
Vinea tipărise pe atunci în ti
raje minime două culegeri de 
proză fantastică: Descintecut 
și Flori de lampă (1925) și 
Pttfaiiieid suspinelor (1930),

Lingă poeme, nuvele, arti- 
іхЙё, Silite memorialistice. Se 
aș€ază ca un model de ăfffîb- 
tiie epică și stil elevat Lufttt- 
ЖІІ, fOmanul prin care І0Й 
Vfflea Se alătură și sporește 
prestigiul ptofeci ftOasire feen- 
tofflpdrane.

Lueu Siliori, personajul ca
fe Străbate romanul, este tipul 
dffiuliii de 
medul de viată a! 
рЙГагІЙге, imoralitatea ș! co
rupția caracteristice pentru
СІійіаШІ din societatea bur
gheză. Observația subtilă,
descrierea de cadru, mișcarea 
personajelor relevă în îoti Vt- 
nea u>n romancier de fftttte ta
lent, Lunaiecii îrisetnnînd 6 
reală сопігЮипе la
raa acestui gtti te IftterttUrB 
toBtedhporană.

corupția politicienilor burghezi 
(Audiențe de altădată, Unifi
care), servilismul și favoritis
mul unor cadre didactice 
(Invitat la revelion, & călă
torie de plăcere).

Povestirea ReolSUitea indis
pensabililor prezintă anecdotic 
portretul moral ăl unui getie= 
tal din armata burgheză.

Volumul se recotflăhdă citi
torilor ca o lectură inteffeâaniă 
și instructivă, sătirizîfid și 
demascînd unele ăspăcte ca
racteristice societății BUfghe?6= 
fhoșierești.

• LUNATECII

I Roman 
de Ittft Vihâa

La 17 aprilie s-iu îffipliflft 
șaptezeci de ani de lâ niște- 
rea lui Ion Vinea. Febril, fără 
oitenhțte) eu ingenuitatea ar
tistului itwiipiibil, lori Vinea 
ne apare cil 0 s&isibilitaie a- 
parte, capabil să •lătiu'e su
netului fluid al versului ripos
ta corozivă a pamfltteiui eb- 
tidian.

Tfâiâh Nițesbii a servit 
reușitei spectacolului.

Disifitoițiâ а біфіШ o Serie de 
aetori VblâfdȘi, b»6 eurtoSciițî pu
blicului ftoătfu. Mia micfi (Bdîlfca), 
ѳ mtefpfetă eu reale isaiitați aefe 
rleesti, а егёаі Un petăbdaj ăufefi- 
tie, faișpto să-i pătrundă teste eu- 
tete sufletești, Mfasteriîl sau «toflfra- 
dicfâfiu. fhlăturîhd «Uite tentație ^re 
teâtraltom, fta a redat eu Subtilitate 
și dezinvoltură drama pSihtel Й bă- 
frtoâ pusă între dsns alternative: 
adevăr Și mistificam

ІЫиІ №ctoHiltli a Î68t interpre
tat de (toi actorii ten ffat și Mar
cel Popa. Amîndoi au reușit să re
dea tâfaeferid tbhtfădlttdriu al per- 
stmăjtilui, dfUtttid străbătiif de aces
te, de la filantropie șl tfilficiună piuă 
la recunoașterea cinstei, a adevăru
lui vtețil. Compunere» ftouiifl a ce
rut cunbaștefea prtoundfi « eoniple- 
xlliiții interioare a persohajuluf, a 
necesitat multă dăruire de sine, cali
tăți pe care cel doi actori le posedă 
(tir plin, efiiar dacă unul a 
mai sobru, iar celălalt nrtl 
rant

Victoria Sudilchhtedetau 
dat pu-rîtâtea și gifigâșîia slffle- 
teâăcă a Martei-lsabdla. Pfintr-un 
joc gradat, ftitefițat, a traiisîflte §£&> 
tatorifllii caracterul utiian ai perso- 
rtâjufui, forța Iții d« convinge, pl*1 
dîhd pbfltru dreptate.

Senor Balboa a găsit în Valfer 
Dosea tffi interpret subtil, mtaigerit, 
plin de voință, care și-a condus fta- 
lul cu multă autoritate.

Personaje vii, bine conturate au 
creat Maria DumittesSu (Gert&vevSJ, 
Astra Miclfescu (Kleiîa), PaUlîria Cb- 
dreanu (Felisă), țltelăiiia ІЭопёя 
(Amelia). O «teflțiilne 9pCetelS 1ЙІ 
Alexandru CodreaiiU (CelălMlt) pen
tru jocul său degâjât Și eâflVihgăfor, 
Vasile Bojescu a adus pe scenă un 
Scamator ih adevăratul înțeles al 
cuvîntuliii. Bine s-au încadrat în 
roluri și Alexandru Maeri (Pasto
rul), NicOlae Oherglie (Vttătdnii) 
și Ștefan Iliescu (Cerșetorul).

In dublă distribuție apar to spec
tacol Și Odergeta Nieolae, Ttodota 
Lazăr și Viorica Suelu-Tifor.

«рЙГ.ЧІ 
enube-

a re-

G. COTOȘPAN
D. QHEONEA

prisos, ilustrînd
claselor

O NOUĂ ȘARJĂ
pe șantierul Irumosului

Uleie ireeate s-e. ашые in hmul 
eltâidui tua bupent etttt&ația de fa 
tografii artistice in cadrul cotieiifSU- 
lui de selecționare, faza raională, iri 
vederea eettti de-ол Vdea sedod. ift- 

ёе trd antă lots la ёііёіі- 
reșfi în luna septembrie a.c. Lă a- 
ceăstă expoziție du prezentat lucrări 
fateemutwi din erețeid Lupem șt 
PttrbȘtmi.

Primul vizitator consemnează in 
cartea de im^esii A expediției: »Si- 
te ш mai reașitâ exp&ttfa de aeest 
gen ce s-a organiita în mșut nes- 
tru". Semnez alături de autorul a- 
cesiei impresii.

P&tdamătorii partteipeut& la west

EXPOZIȚIA FOTOAMATORILOR 
йШйьѵ-іііійй.иіимитііііииюаійшй» Țimoiaiiafaitfi i 

f»^Mttori din Lupetâi presurii 
și Iti&ărite „Spra аатьигС de e. 
Frttsch; „Rattiifaafir te A. Rulat 
On Ștlne?* de H. Btmghtd, te Id 

ctfetâ fato din Peihisarti. Mem să 
fie mewiBhat prtntedeui tehnic inte- 
resent eu care ёгалмзе м&ъги 
realizai fotografia „Așa Stat eu".

Pentru fotoamatord bttrb au pite-* 
tetitnl luerm U aeMtfă frumoasă 
exfaăsție, ettete impresiile игші ai 
vizifat^-: „ftoreSc ett ПШі№ din fa- 
сЛ^гЯе expuse s& fie sefac^ohitte pen
tru Salonul Internațional". Este ă 
derinfa legitimă, • noastră, n tutu»

cStieurs till! selecfionutg șî-аи dies 
ІП ГНШІ Stânei-nămîrtt artistic atee 
|W« biihe Ititfări <de tar рЮѣ а H 
pHt&ltfaiȘ flirtului.

АІЯЛН ge Unele literari pr&ftitite 
ea aea&t diferitelor мпыпия, apar 
o SUHe ite fotografii й ftdfor /drffiâ 
și eUMfiM confirmă sitrifal drtitttc 
și tttSibstrto cu care tnlnuiese apa- 
fttteie de ftUdgrafiat amatorii aces
tui g&i de dftă. Itâepind ей dimen
siunea (gms tttaî Multe lucrări mt 
de 3&XfO centimetri) șf jteftâ le 
prbeetteele de laborator, totul pSite- 
tâ amprenta seriozității cit eUre e 
fost privită această competiție.

despre iernatică S-ar pitted spuite 
multe. In căutarea ineditului pentru

Pe ecranele 
din Petroșani 
ia—16 Iunie

FATA

IN

DOLIU
dîstîte- 
M И-

CRONICA

UNUI

de Mii, 
producție а Studfâurlfor 

геЛоеіжасе, prezintă cu umor si it&nte stupiditatea rii- 
b< țiului

Stfdetfl In anul 1625, al șaptelea ăn el rfaMului de \ 
30 de ard, purtat intre Christian ăl IV-leu, rtgăle Da- 
tiemareei Și Ferdinand al Il-leă, impârtllul Austriei. Ar- i 
mata daneză comandată de Mansfrld și sea austriată 
condusă de Wallenstein se macină reciproc.

Pe fundului acestui tablou Siiftibru se detașează ima
ginat luminoasă а unui tlnăr tătari, Petr, care ăra pă- 
rhintul, pentru eă in aceste vremuri de restriște ifebtăl 
să existe einetis care să asigure hrahâ zilnică. AțSelțt 
prin зш prindere de mușchetatii regelui pentru й-l inrola 
in hrnl/Vă. Pett scapă ca prin mintiile că apoi să Ireală 
prtnir-'o serie de peripeții, realizate cu mult шт№г de 

interpret
Filmul a fost distins cu mai multe рГёШіі /й diferite 

coneursuri internaționale.

O stcftnfi 

din filmul 

„Cronica 
muți bufon"

if

ffgfefea Ihtnii тшеа inaferUate a 
fotesmuorifa S-а ІПврІГШ dm rea
litatea vieții noastre fttx. ASeasfă 
strădanie a imprimi turnărilor di- 
tfwnsiunl aftilsttee pronUnfMe, grafi» 
dbdre-.

inlbitcurcitor este faptul că, pe lin- 
ga „veteranii" expozițiilor de loto, 
ttU epărtil Mltori aii» căror 
dfM bădeire na tăiem.

Printr-o concepție modernă și 
unghi IfttetCsant de fotografiere 
râtttfttffâ fotografiile „Piramidele 
ccîiilui ndftru" de L. Szekely ■ 
ța" de M. Simtenescn; „Siiaete" și 
„Quip de fată" de I. Tellfhann} 
^яелзігиг del.№ttttoș, de le

1

/w-

un 
se 

se- 
„For-

i

a
• 4, ■'

T1BERIU кайиаііам

la âfaelMâtografal „Republica*
Fiitind „Fata îfi fldlta“, producție a stutifoufîter spa» 

litote, e o etihtedie amară, o sattoâ ia adresa ли* pre* 
judeeați absurde ce se află wsdiemate admc în men 
ațftatee micii burgfi№ ton Srnmia. feste «Ла despre 
«bea tradiție de p-fffiffiviani eare todfgâ pe tel её sînt 
to doliu oâ timjp de șase luni să stea Izolați de itiftie, 
in rffâfb cutteSitofe ȘI să nu ffecvfenfete dctît hi- rfca 
și cimitirul.

In această situație se află, spre ghintontd «, de я t» 
tete cri, frumoasa Rocio, o tînără dîntr-un orășel aîn 
Atidaiitaâ, logodită W Răpladto, 0eți ее teibet» eu >a- 
siuffe, tîitebi! îndrăgostiți nu se ptd Hhfflm, itti-și pot 
Vdțbi dih pricina dolitilto.

feilrtii!’ este plin de situații absurdă șl de dbte koofee 
pe margmea Ibr, ceea ce îl mențltie pîM la Stlițit în 
limitele comediei. De altfel, filftlul a ebțWtert d 
tie Іа cel cte-dl XVII-lea Besbval iitternațiăteiil 
ffMdttf tte la Cannes.

Ій fcifftMiatPgrafiil „7 Noiembrie**
Sup aspectul unei parodii a războiului de 30 

filmul „Cronica unui bufon",
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МВЕСНЖА м CINSTEA COIWMSIIIBI PARTIDULUI
ME 
DE ÎNCERCARE

Р1ОЙ6, 66 Sad apitiape iiltifc 
de câteva săptămîni, îi pud pe 
sondorii sectorului de explorări 
miniere Uric ani la grea încer
care. M&lieiunea solului saturat 
de apă, eroziunile, rnîiul și vi
iturile «duse de șdvoafe, fac 
dramurile de munte complet 
impracticabile. Totuși locațiile 
aflate pe înălțimea Bilugului, a 
HamzanUor sau Pirostdui ire- 
bnie aprovizionate.

Pînă la Congresul partidului, 
colectivul sectorului de explorări 
miniere Uricani s-a angajat să 
foreze peste plan 140 de metri 
fizici de sondă și să economi
sească la prețul de cost 66 000 
lei;

De aceea. în aceste zile de 
încercare, dar și de pasionantă

CARNET

г

J. 

s

* tost termlMtt 
glisarea

Ieri la AritetoăSi-sud a feet 
terminată glisarea tenului pu
țului principal de extracție. în
cepută în zfila de 20 mei. gli
sarea turnului pînă la Cota 
+ 51,8 di, a fost executată în 
24 de zile. Aceasta înseamnă o 
viteză medie de gîisâfc de 2,85 
rh pe 24 ore. Parafei eu glisa
rea ă-ati eXecutat teneuielile in
terioare și exterioare, ferestrele, 
geamurile și au fost turnate ѳ 
parte din planșee și scările de 
acces.

Brigăzile de betorriști, fierari, 
dulgheri, mecanici de sub con
ducerea eetof ttel maiștri de pe 
ode două schimburi — T-rău- 
șesh leitei și RădUlfccu TCodOr 
e-âit între&ut pe ăie tei realiza
rea acestei lucrări deosm <te 
toteft-s*nte și care rSSlamă tie 
volum sporit de cunoștențe teh
nice.

0 contribuție meritorie în 
realizarea aOSStei lucrări au 8- 
vut șeful lotului, Clielaru Glieor- 
ghe și maistrul Fekete foste ca
re au adus o seiămă de îmbu
nătățiri procesului tehnologic de 
giteere.

Гя soia imensă a Clu&ttlui Si- 
* derurgiștilor hunedofthi, ЯЯ- 

de-șf tt^feaur» luer&iik Q№t}erir^i 
regională de partid a ocupat un 
loe, alburi de Sutele de delegați, și 
un bărbat robust, eărtua ti strălu
ceau pe fdept deeorațîi și medalii. 
Cu siguranță, nu t rămas weretnar- 
cai In sală.

Acest bărbat cu beHii ageri, atent 
iu tot ee se barbea îa aeeaătă în
trunire tie o visemnătate exeepțio- 
itală m Piața oamenilor mufteii și 
tndeod№i a amutiiiftU&r de pe me
leagurile hunedorene, și^a trintis cu 
siguranță glodurile înaripate spre 
adincurile Vulcanului, acolo unde in 
lupta cot la cot cu strateie de căr
bune se lupta ortacii liii. E comu~ 
nistul Drob QMărgHe, păful Met 
brigăei de ftii/He de ia niitia Vulcan. 
ЁІ se afiș la tt'Medwa. bar pet- 
sonalitetea lui, exefnptul lui înflă
cărai erau prezetiie died. In adineuri, 
la zeci de kilometri de Hunedoara, 
$i această personalitate, mobilizea
ză, însuflețește.

f^e Gtmferiiițd regională de 
partid а benti vorbă in a- 

batajul nr. 9 de pe straiul Ш cu 
cîieva săptămîni in urmă. Ea în
demnul brigadierului coiitunisf, or- 
tabil din brigadă au ddclaftșiii in 
abataj o înflăcărată inirecer" in 
tfdimpinărea Congresului. Tticdă bri
gada a intrid Inir-o etapă decisivă 
de muncă.

Freamăt 
й Іяігемгв

Bazinul forestier Pol atiște, 
fr&imătă de muncă. 0dȘi în ex
ploatarea Stotojdteia de рё Va. 
Itm Polatlștei, activitatea ite 
producție a început abia fii a 
ttoua jumătate a lunii mai, fta- 
statele obimute stat tobueuri- 
toăre. Colectivul tfe afci, ій 
fritote cu ffiăisfrbi de ekpioâla- 
fe Gfecu Toina, și-a depășit o- 
ЬіебЙѴеІё fixate cit 150 fitefri 
stefi Iernii pentru distilare, 7 
htetri stefl celuloză de fag peri* 1 
tru export, 2 metri citai lobde 
mdw>frwde, ter planul la lemn 
de fee ă fost îndeplinit integrei; 
Totodâfe, s=*u ifiregirtat eetn 
ОДЙІІ la combustibil și lubri- 
fianți. Cu aceste realizări, 6o- 
lectivul exploatării forestiere 
StolojGte s-a sited pe primul 
toc în întrecere.

întrecere, sondorii, motoriștii, 
conducătorii de tracteiare de la
I. fe. Uricani dau lă toate co
fele 6 aprigă Bătălie. K.D.-urile, 
ajutate de oamenii liii Jditea 
Adria®, Popescu Dumitru, lo- 
nescu Aristide, Sărichdescii Ta
cite și BWtfăru Gfaeorghe, Oco- 
lled driinkfrde desfundate și re- 
rttoftîild după ete cisterne și 
săhd încărcate cu diferite ma- 
tSrtate, îrteesircă pantele abrupte 
ate tihilițllor, pe unde rifci nu-ți 
vifte eă crtei. E adevărat, a- 
deana зидою№іше a rtdjtoa- 
cetar de transport a dublat tei 
atelierele de la Bărbăteni nu- 
rhărttl tratațiilor. Să luăm e- 
KSffipiu realizările din ujtifftele 30 
tfe ейё tfe faenL Stell reparat 

îfi dinte de teffi » un gfanie de 
seftdă, trei pompe de injecții 
benirtt noroi și două motoare 
de IHtetor. Au fost crmfecțio- 
riale peste pfan' 20 teductoare, 
40 рйііоапе, i 1 axe eu tot in* 
silhblte lor și 4 carcase de prd- 
ieețfe. Sînt în curs de recondi- 
ționate 30 teferi orolfere, 3 
pistaeie, o pompă și numeroa
se racorduri pentru prăjinf-le de 

'‘foraj. Toate acestea au регйіЙ 
ca ia sonde lucrul să nu se în- 
treupă fitci o talpă, ca sondo
rii, tavtogînd greutățile, să ob
țină șt tei această perioadă de- 
РЙН cuprinse între 10—26 la 
sută și economii la prețul de 
âOat ce întrec aproape CU 20 la 
sută angajamentul luat. Smt 
dovezi de dragoste de muncă, 
de putere de dăruire, atribute 
ce caracterizează în aceste zile 
munca colectivului de sondori 
de la I. E. Uricani.

A. NICH1FOREL

La acest Succes și-a adu* 
eontfibuțta întregul colectiv și 
în mod deosebit RSttol loan, 
șeful brigăzii forestiere, rneeâhî- 
eul de funicular Grijac Teodor, 
încărcătorii Gogonea Constantin 
și Aciobăniței loan, în frunte' cu 
hiăisirtiJ cdmunist Grâcu Tdniă.

МЁЙОІ IOAN 
muncitor forestier

— Peste două luni e COngreshl 
puHidUltlL tur peste o tuns are lUe 
Cnnfartnță regiMklă de partid. Să 
irdimpinăm aceste mărețe eveni
mente după tradiție: eu redfutne / 
și-au Spus minerii.

Brigada a acumulat e exfie- 
rieilță vetorbosă Ui aplica

rea inițiatibei - „atonă eimptiri pe 
sehimb Și aripă de Mataf. Pe ă- 
ceastă cede a ketăfit brigadă să 
realizeze obiectivele de întrecere. Și 

Mesaj spre Hunedoara
— -^t-ui ap. v.        ... .       . ..

a teuțit: Viteza de avansare atin
să in cursul lunii mai se ridicase 
la 90 m l. Pe ucedS'tă baza s-й a- 
junis la b productivitate iii Maia] 
de ?,12 tone pe post, fățâ de 5d> 
tone pe post planificai și la o depă
șire dă 436 tone. Оатепіі șî-aa pus 
lă bătaie toată priceperea profesia- 
ndlă, ШеШиі OrgâidiătOHc și М&І 
ales acel spirit politia de intrăju- 
lorâre tovărășească. Ce cnrăcterleea- 
ză mereu brigada, și pe care ingi
nerul Avreunescu Traian, șeful sec- 
iontitd UE ni t-a redat twsordi. și 
semnificativ: „toți pentru unul și 
unul pentru toți".

.ІІ.ІІІІІІИІШ Г'ііГіІГ ia. agj*.

ROM toM
Й Mlnr

Muncitorii pietrari de la ca
riera de datedf din Bădița, de
plin multe strădanii pentru a a- 
eigura lâ mp Șl de №hl câii- 
fete calcarul siderurgic necesar 
fttfbâUșftor de 18 llmtedbăO. 
CMan și Reșița.

0esîășurînd larg întrecerea 
socialistă pentru nitinipinart’a 
Getagresiiiiii paftidiilili ini Fezid- 
tate d№sebite In tfiu№ă, pietra
rii Vladislav Marea, Igtia Ga- 
Vrife, ViadieiaV I. Arinraș, Ma- 
teăț Vasiie. btmgu lori, stafida 
ton, Bușoi Matei, fiițălih tetei. 
Top^ttSdfi Ntcâtate și alții, Mi 
reușit să-și depășească ritmic 
sarcinile de plan, reăpectlfld în 
același tiihp și Sfidicii caWtatiVi 
ai featedrteuî livrat.

ІЭ bontrtohție deosebită fa db- 
ținerea succeselor au adus-o ar
tificierii Patlțiru Ion, Mihuț Ion, 
Mtolăiiș І0І1 și Lataăti Sabin 
care au efectuat recent o p»ș- 
care în masă a stîncii dizlocînd 
dintr-o dată difl fllasivul carie
rei 25 000 tone piatră de calcar.

,Acest principiu etie, ae пагё t«- 
loare, domina atmosfera de muncă 
a întregii bngdai.

^pre sflrȘittii lumi moi, in- 
tr-unul din schimburile de 

după-amiazâ, in abat tipii rtr. 9 s-a 
petrecut uri fapt ieșit din comun. 
feb cauza cottdifuitit de zăcdfrtftil 

produs o surpate. Deci, plMul 
рё ziua fSspecîlcă părea dat piste 
cap. Dur așa eeva па-și putea per
mite brigada. A intervenit cutezan

ța, voința unanimă a oametiilor de 
a nu rămirte păgubași în fața greu
tăților. ct ml siăgur om, brigada 
s-a pus birt&s pe ireibd. РЫ I& 
sflrșitul schimbului surparea a fost 
lichidată. S-a lucrat vatos și in 
schimbul următor-, de acum pentru 
recuperarea pierderii de aptbăpe 50 
tbtle cit prdcocâsc sitrpăf&a. Lă 
sfîrȘitul Șutului schimbul de după- 
amiăzS, cOtldUs de rfUneful Băttăii 
Gheorghe ă rămas lă dăibrie; s-a 
contopit cu schimbul 111, condus de 
Mirăijț:: tlheorghe. timp de două 
Ore, mmiajul nr. 9 semăna Cu un 
adevărat Clmp de bătălie. Astfel,

Uoiiiunistul BOhdfea Ioan, din cli
șeu, ăste UHuî dintre miiHeitarii de 
riădejde ai gafajlîlui l.R.T.A. Petrd- 
șalîi. El asigură reglarea MlHfUhrtoă- 
Геійг și teparărfea dlbpOzitiVeiOr efe 
apfiiltfere la riîașinile dirl pateul auto 
81 înfteprinderii. Angajamentul lu8l 
ІЙ efostea CniigresUlui pâflidultii, d6 
8 aSiglifa o bună Calitate ltlerărildf 
pe care le execută, îl îndeplinește
succes.

—-■ ' ......................

stihia lumii subpămintene a fost în
vinsă, iar urmările ei lichidate. A 
d&uă zi, dimineața, brigadierul Drob 
Gheorghe a notat In jurnalul brigă
zii un plus de 30 tone cărbune pe 
ziua pretedbMă.

Jn luna, iunie, brigada а por- 
а ml spre nbt victorii, in cin

stea Congresului, respectiv, In peri
oada 15 iunie — 15 iulie, btigbda 
și-ii propus să atihgă o bitekă de 
abonsăte record: 120 m l. Pregăti
rile au inceplii din ptima zi a lunii, 
in abedăj e aparul Insă uli alt in- 
ffOftcenieht: in sirăt îi apărut a a- 
pdfiZă ce se cere eSplOatală cu fni- 
gdt<ă, mlrnăi din eiorati de abataj 
Dar brigada a Știut să îheiftgă și 
acest obSiactd. eii cutezanță Și per
severență.

Strlngerea Ue mină cu care s-au 
despărțit ortacii lui Drob de briga
dierul lor eihd acesta a plecai lă 
CbHfeHnța regională ă ovili rolul 
unei promisiuni solemne că și (fi 
zilele cit va lipsi brigada Să fit ta 
înălțime. Și este 1 T.ilnic, din abata
jul lui Drop ies ta suprafață zeci 
de tone de cărbune in plus. Plită ta 
500 tone, cit Iși fixase brigada pă 
luna iulie, mai este un drum de 
străbătut Dar ortacii lui Drob, cu 
ăiilntul și hărnicia tor, v'or ajunge In 
cntifid ta capătul lui. Acesta este 
mesajul lor spre Hunedoara.

I. D.
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PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri, Buletin meteorologic; 5,06 Cîn- 
teee din folelbrul riou și jeturi popu
late; 5,35 Gitiirîastiea de înviorate; 
6,00 Sport; 6,07 MuZică ușoară; 6,30 
Reeomandări din program; 6,35 Gîntâ 
Vice Torriani; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Mu
zică ușoară; 7,30 Sfatul medicului : 
Abuzul de antibiotice; 7,35 Anunțuri. 
rriUgieâ; 7,45 ititetpreți de mtizică 
ușbată; 8.00 SUrnatUl ZlârullJi „Seîn 
tela“; 8.04 Mozaic muzical; 9,00 Cîn 
ta pentru dumneavoastră Gîcă Petres
cu. Raina Deneva, Jimmy Fontana. 
FrancoiSe Hardy, Victor Blinea. Cris- 

k tel Bâch, Elvis Presley, Jeny Luna, 
7 ^Tfini Lopez. DOfis Dăy: 9,30 Priete-

I nij lui Do=Re-Mi; 10,00 Buletin de 
știri; 10,30 Selecțiuni din operete; 
ІІ,SO Muzică ușoară de Emanuel lo- 
neseu; 11.15 „Spic de aur pe OgOr ’ 
— eifiisilihe de tînteee; 11.30 Fol
clor muzical transilvănean; 12,00 Bu
fetul de șuri; 12,33 Parada mefotdl- 
itor de muzică ușoară; 13,00 Concert

DE RADIO
iunie
de prînz; 14,00 Buletin de știri; І4.10 
Buchet de melodii; 15,00 Dîrt creația 
compozitorului Paul donstantinescu;
15,30 Dirl muzica popoarelor; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 16.15 
Cîiltă ansamblul de cîntece ..Nieolae 
Bălcescu" din Graiovaj 16,30 Vreau 
să știu : „Electronul îri acțiune", Gîfe 
eeva despre tfehrilta mineritului; 17,OO 
Arii din opere; 17,15 Cîrită orchestra 
Ray Conn iff; 17,30 Pe teme IriduS- 
tfiafe; 17,&5 Muridă; 18,00 Bu
letin de știri; 18,05 Muzică popu
lară cerută de ascultătorii 18,30 Co
locviu despre tinerețe; 18,50 Varietăți 
muzicale. 19,40 Recital Râterina Spăak 
și Tony Dallara; 20,00 Radlogaâeta 
de seară; 20,30 Cîntece de neuitat; 
21,00 Orchestre de dans; Sl.,20 Limba 
noastră : „Pluralul substantivelor". 
Vorbește acad. prof. Al. Grauri 21,30
Fragiliertte din opera Trubadurul" de 
Verdî; 22,00 RadlfijUfnâl. Buletin f№- 
teorologic. Sport; 22,20 Dansați itl 
ritmul preferat; 23,20 Melodii de ieri 
și de azi; 38,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL 11. 7,30 Buletin de 
știri; 7,36 Muzică ușoară interpretată 
de mici formații; 7,45 Recomandări 
din program; 7,50 Emisiune de mu
zică populară; 8,05 Valsuri; 8,30 Frag
mente din Opera ..Hansel și Grefei" 
de Humperdinck; 0,00 Buletin de știri; 
9,00 De ій o melodie ia aitâ; 10,00 
Muzică populară; 11,00 Buletin de 
știri; il,30 Uvertura „MoldăVa" dd 
Eduard Caudella; poefrlul simfonic 
„NarelS11 de ton Nona OtteSCU; Î8.00 
Batteiifi din opera „Gidtd11 de Mas
senet; 12,15 Program distractiv in
terpretat de fanfară’ 12,30 MelSdii 
populare românești și ale miilOritățl- 
lOr naționale; 13,00 Buletin de știri;
13,30 Emisiune literară; 14,00 Uver
turi la operetele liii Franz Stipp6; 
14,35 Muzică populată; 15,00 BnlVIii; 
de știri; 16,10 Cîrită Ana I.ăbăluȘu și 
Ionel Miron — muziea ușoară; 15,80 
Din viața tiiuzieală a orașului Pfo- 
iești; 16,00 Melodii populate asculta
te cu plăcere dă bunicii noștri; 16,30 
Sonata în soi ійіпвг pentru plan de 
Gtefttenti {Vladimir Hotevlfa); 17.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologie; 17,30 
Sfatul medieului: Abuzul de antibio
tice; I7,â5 Anunțuri, reclame, muzi
că; 18.00 Muzică ușoară; ГО.00 Bu

letin de știri; 19,30 Agenda teatra
lă; 19,50 Intîlnlre cu ritmul; 20,30 
Noapte burtă, copii; 20.40 Cîntece popu
lare de dragoste; 21,00 Radiojurnal. 
Sport: 21,20 Melodii alese; 22,30

Spittiiri din umilii le
PROGRAMUL 1.
Buletine de Știri, radiojurnale, bu

letine meteorologice, sport. Orele : 
5,Mi 6,00; 7.00; 10,00; 12,00; 14,00; 
16,00; 20.00; (Radibgâietâ de seară); 
22,00; 23,52. Muzică populară, mtfeteă 
ușoară, dg dans. sliflfOfllcă Si dih Ope
re. Orele: 5,W; 5,10; 7,16; '§,06; Я.30; 
0,00; 10.1Й; ІО.Э0; 11,00; 11,45; 12,30; 
13,00; 14,10; 15,00- 15,80; 17,00; 
17,25; 19,16; І0/6; Зб.Зб; 21.00; 21,30: 
22,20; 22,66.

ALTK BM1S1UNI; Orele: 6.15 — 
Jurnalul sâtelor : Folosirea rațională 
a terenului în grădirta de legume;
6,30 Reeomândăti dtn ptogrerm 0,45 
salte vafoe de pionief; 9,00 Suma
rul presei! 16,30 Pâdmraeheta piome- 
tifee-; 18,010 Universitatea tehnică ra
ite; 21,15 Gireuft literar: Azi, Cluj.

Mari interprete de operă; 23,00 Bu
letin de știri; 23,05 Simfonia a Vll-a 
în DO tnajttr de Frantz Schubert; 
23,50 Parada melodiilor; 0,52 Bule
tin de știri.

marii, 15 ionii!
PROGRAMUL 1L
Buletine de știri, radiojurnale, Bu

letine meteorologice, sport. Orele : 
7,30: 9,00; 11,60; 13,00 15,00; iâ^O 
(S-port); 17,00; 19,00; 21,00; 23,00;
0,52.

Muzică populară, muzica ușoară, de 
dans, simfonică și din opere. Grefe; 
7,35: 7,50; 8,05; 9,03; 10,00; 10,30;
11, 03; 11,55; 12,30; 13;0'3; 13,45;
14,35; 15,16; 15,30; 16,60; 16,30; 17,15; 
17,35; 18,00; 10,05; 19,40; 20,60; 21,§0; 
22,00; 22,46; 23,05; 23,42.

ALTE EMISIUNI : 7,45 Recoman
dări din program; 11,§б Рё teme in
dustriale; 13,30 Vă prezentăm roma- 
nhl „Per cel norocos" de scriitorul 
danei Herifik Pantoppldan; 18,16 „Me
tafore pe harta țării", reportaj des
pre Combinatul chimie de la Gr a io 
va; 21,35 Oameni de seamă din is
teria culturii : Cobălfcescu.
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' Vineri seara, „caruselul politic" de 
la Saigon s-a învîrtît din nou. Pri
mul ministru, Quat, președintele Suu, 
Consiliul național, „au predat pute
rea națională militarilor", după cum 
a anunțat postul de radio Saigon. 
Este a șasea schim
bare de guvern din 
anul acesta și a 
12-a în ultimele 18 
luni. Formula „gu
vernului civil", în 
care ambasadorul 
american Taylor 
își pusese speranțe, s-a dovedit (a 
cita oară ?) ineficace. Strînși în- 
tr-unul din cabinetele Statului major 
păzit cu strășnicie de trupe, noii 
„împuterniciți" își împărțeau sîmbă- 
tă dimineața posturile. Unii cred că 
va fi vorba de instaurarea unui „om 
forte", alții preconizează o juntă mi
litară, în sfîrșit alții exclud „o echi
pă de militari împestrițată cu civili". 
In orice caz doi dintre inițiatorii no
tei înmînate vineri seara președinte
lui Suu, prin care-1 anunțau că „mi
litarii nu mai au încredere în poli-

L 1.....
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Ii legărirâ ti micșorarea 
literei le relație a Pănlitelel

La conferința pentru proble
mele iregularității mișcării de 
rotație a Pămlntului în jurul a- 
xei sale, care a avut loc la Riga, 
oameni de știință din Moscova 
au informat că în ultimii 10 ani 
vite2a mișcării de rotație a Pă- 
mîntului a înregistrai o reduce
re echivalentă cu cea a unui se
col întreg. Ca urmare, durata 
diurnelor a crescut cu 1,3 [1000 
fracțiuni de secundă, cifră care 
corespunde indicatorilor îndeobște 
stabiliți în decurs de un secol.

Astronomul leningrădean Ni-

VARIETĂȚI
kolai Pavlov consideră că mic
șorarea vitezei mișcării de rota
ție a planetei noastre este carac
teristică pentru o perioadă mai 
îndelungată decît ultimii 10 ani, 
cînd au fost efectuate măsură
tori deosebit de precise. El este 
de părere că începutul acestei 
„frînări" datează din anii 30 ai 
secolului al XX-lea. Cauzele a- 
cestui fenomen vremelnic n-au 
fost încă stabilite, însă după pă
rerea acestui om de știință, una 
dintre ele poate fi maximul se
cular al activității solare, care a 
provocat intensificarea circulației 
atmosferei.

0 colecție de cristale uriașe
LENINGRAD 12 (Agerpres).
Muzeul Institutului minier din 

Leningrad posedă o colecție de 
cristale uriașe. Printre expona
tele sale se numără un cristal 
de fluorit cu o greutate de 330 
kg, două cristale de calcit cu 
reflexe aurii, din care unul cîn- 
tărește aproximativ un sfert de 
tonă. In ultimele zile, colecția 
muzeului s-a îmbogățit cu o in
florescență de cristale de cuarț, 
în greutate de 800 kg, de culoa
re liliachie-juniurie.

;

Declarațiile feldmareșalului 
Montgomery

LONDRA 12 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Daily Express", feldmareșalul Mont
gomery a declarat că intenționează să 
facă o vizită la Washington pentru 
a conferi cu președintele Johnson în- 
tr-o serie de probleme internaționale. 
„Vreau să-1 întîl.nesc pe președintele 
Johnson pentru a încerca să-l con
ving că în afară de o reglementare 
politică nu există altă ieșire din si
tuația creată în Vietnam. Un âseme- 
nea război nu poate fi cîștigat prin 
mijloace militare obișnuite. Ii voi 
spune : domnule președinte, dv. îm
pingeți i urnea spre haos și faceți acest 
lucru destul de rapid... Pronunțați-vă 
pentru un acord politic, căci aceasta 
este singura cale...". Montgomery 
și'-a exprimat convingerea că princi
pala măsură pentru îmbunătățirea si
tuației internaționale ar constitui-o 
„evacuarea tuturor trupelor străine, 
oricui ar aparține acestea, pe teritori
ile propriilor lor țări, odată pentru 
totdeauna". „Este imperios necesar,

Un act de piraterie
PHENIAN 12 (Agerpres).
La 9 iunie, două nave de răz

boi americane au pătruns în apele 
teritoriale ale litoralului estic al R. 
P.D. Coreene și au capturat două 
vase de pescuit.

Șeful părții coreeano-chineze în Co
misia militară de armistițiu pentru 
Coreea a cerut părții americane să 
repatrieze imediat pescarii capturați 
și să restituie navele de pescuit.

Comentariile presei franceze și germane 
despre vizita lui de 6aulle la Bonn

BONN 12 (Agerpres).
Sîmbăfă au luat sfîrșit la Bonn 

întrevederHe franco-vest-germane la 
nivel înalt Tratativele s-au prelun
git peste programul fixat inițial, ce
le două delegații continuînd discuți
ile și în după-amiaza zilei de sîm- 
bătă.

La sfîrșitul întrevederilor, purtăto
rii de cuvînt ai celor două delegații 
au făcut declarații în care au rezu
mat rezultatele discuțiilor. Purtăto
rul de cuvînt francez s-a referit la 
problemele Pieței comune, care s-au 
găsit în centrul discuțiilor dintre 
cele două delegații, subliniind că 
în anumite domenii pozițiile celor 
două părți au marcat o apropiere 
evidentă.

O deosebire fundamentală de pă
reri s-a conturat în problemele ma
jore, cum ar fi N.A.T.O. și chestiunea 
nucleară, raporturile cu S.U.A., pre
cum și pozițiile față de politica ame
ricană în Vietnam și Republica Do
minicană.

Teritoriul R. D. Vietnam 
bombardat din nou 
de avioane americane

HANOI 12 (Agerpres).
După cum anunță Agenția viet- 

n-ameză de presă, la 11 iunie nume
roase reactoare de luptă americane 
au efectuat din nou raiduri aeriene 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
bcaibardînd și mitraliind insulele Hon 
Mat, Hon Ngu și Con Co, precum 
și localități din provinciile Nghe An 
și Ha Tinh. Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
Populare vietnameze a 'adresat Co
misiei internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam un pro
test energic împotriva acestor ac
țiuni agresive ale S.U.A.

a adăugat el, ca toți soldați! să fie 
trimiși acasă. Lucrul acesta trebuia 
făcut de mult. Am spus acest lucru 
și lui Wilson... Nu mai putem conti
nua să ne jucăm cu pacea. America 
nu trebuie să admită ca ea să fie 
urîtă de celelalte țări. De altfel nici 
o țară nu trebuie să admită așa ce
va. Nu ne mai putem permite să 
menținem la infinit războiul rece. Tre
buie să ne așezăm la masa rotun
dă și să căutăm soluții politice".

Presa franceză comentează pe larg 
întrevederile de la Bonn. „Le Mon
de" scrie printre altele: „Fără a 
căuta să ascundă divergențele lor, 
generalul de Gaulle și cancelarul Er
hard au insistat asupra importanței 
reconcilierii franco- (vest)-germane. 
Tratatul franco-(vest)-german se a- 
seamănă cu un mecanism bine uns, 
care însă se învîrtește mai mult sau 
mai puțin în gol. Pozițiile fundamen
tale au rămas la fel de îndepărtate 
unele de altele".

Situația politică
KHARTUM 12. Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite:
Așa cum era de așteptat, sarcina 

formării noului guvern sudanez se 
dovedește dificilă. Observatorii po
litici consideră că principalul motiv 
al tergiversărilor îl constituie pozi
ția Partidului național unionist, ca
re pretinde un număr egal de por
tofolii ministeriale cu partidul Al 
Umma, grupare politică cu cele mai 
multe mandate în parlamentul țării, 
și care a ajuns la concluzia firească 
că numai alianța cu național-unio-

In favoarea convocării
Conferinței mondiale pentru dezarmare

NEW YORK 12 (Agerpres).
Comisia O.N.U. pentru dezarmare 

s-a pronunțat în favoarea convocării 
Conferinței mondiale pentru dezar
mare. Ea a adoptat un proiect de 
rezoluție prezentat de 36 de țări în 
care este salutată propunerea celei 
de-a doua conferințe a țărilor nean
gajate privind convocarea unei con
ferințe mondiale pentru dezarmare cu 
participarea tuturor țărilor și se reco-

CHIC AGO

Puternică demonstrație
antisegregaționistă

NEW YORK 12 (Agerpres).
La Chicago a avut loc vineri du- 

pă-amiază o mare demonstrație de 
protest a populației de culoare îm
potriva discriminării practicate 
în școli. La demonstrație au parti
cipat între alții, sute de studenți și 
elevi, cerînd demiterea superinten- 
dentului școlar, Benjamin Willis, din 
ordinul căruia numeroși tineri de 
culoare nu pot învăța încă în școli 
integrate. Timp de cîteva ore circu
lația pe principalele străzi ale ora
șului Chicago a fost întreruptă ca 
urmare a manifestației. Poliția a in
tervenit cu brutalitate pentru a îm
prăștia pe demonstranți. Mai mulți 

ticienii civili" generalii Nguyen Cao 
Ky Și Nguyen Van Thieu, vor avea 
„posturi cheie" în formula ce va 
fi adoptată.

Survenită într-un moment cînd
forțele de eliberare națională și-au 

COMENTARIULZIEI

Șl ACUM ÎNCOTRO ?

intensificat activitatea, noua criză gu
vernamentală de la Saigon crează 
oficialităților americane griji deose
bite. In primul rînd este vorba de 
aducerea la Saigon a unor trupe de 
pe fronturile împotriva forțelor de 
eliberare națională, pentru „a men
ține ordinea în capitală". Dar mo
tivul marilor nemulțumiri ale Was
hingtonului în legătură cu cele pe
trecute constă în aceea că experiența 
guvernelor militare s-au dovedit cel 
puțin tot atît de falite ca și cele ci- 

Incheierea lucrărilor 
Plenarei G. C.
al P. C. Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres).
Agenția B.T.A. anunță că în sea

ra zilei de 11 iunie s-a încheiat la 
Sofia Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
în problemele construcției de mașini.

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B. a rostit cuvîntul de închi
dere.

După discuții Plenara a adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

din Sudan
niștii poate asigura guvernului sta
bilitatea necesară. Or, pretențiile 
P.N.U. exprimate de liderul său, Is
mail Al Azhari, nu convin partidu
lui Al Umma, care consideră că a 
făcut concesii suficiente prin de
semnarea unor unioniști în înaltele 
funcții de președinte al Consiliului 
suveranității și de șef al parlamen
tului. Primul ministru Ahmed Mah- 
goub, exprimînd poziția partidului 
său — Al Umma — pretinde ca 
portofoliile ministeriale să fie repar
tizate proporțional cu numărul man
datelor în parlament.

mandă Adunării Generale examinarea 
acestei propuneri la cea de-a 20-a 
sesiune a sa. La conferință ar urma 
să fie invitate țările care nu sînt 
membre ale O.N.U. Comisia și-a ex
primat convingerea că o asemenea 
conferință va constitui un sprijin pu
ternic în eforturile îndreptate spre 
realizarea dezarmării generale și to
tale și destinderea încordării inter
naționale.

lideri ai populației de culoare în
tre care și James Farmer, directorul 
organizației Congresul pentru egali
tate rasială, precum și aproximativ 
300 de manifestanți au fost ares
tați. Primarul orașului, Richard Da
ley, a declarat că este hotărît să ia 
toate măsurile pentru a pune capăt 
demonstrațiilor populației de culoare 
în sprijinul integrării rasiale în 
școli, care durează fără întrerupere 
de cîteva zile. La rîndul lor, ma- 
nifestanții au declarat că nu vor re
nunța ■ la demonstrații pînă cînd pri
marul orașului nu va primi delegația 
liderilor lor și nu va satisface ce
rerea de a fi demis Benjamin Willis.

vile. Menționînd că de data aceasta 
militarii sosiți la putere fac parte din 
grupul „celor tineri", puțini mat nu
tresc iluzia că ei ar putea totuși face 
față situației. Alții răspund însă (și 
pe bună dreptate) că așa cum a- 

tunci cînd la putere 
se aflau generalii 
„vechii gărzi", „ti
nerii" le-au creat 
greutăți este greu 
de presupus că 
„bătrînii" nu se 
vor opune creînd 

dificultăți tot atît de mari actualei 
echipe.

La aflarea știrii că militarii au 
luat din nou puterea ambasadorul 
Taylor, aflat la Washington a de
clarat că va pleca spre Saigon, un
de marți va lua contact cu noii so
siți la conducere. Se așteaptă lan
sarea unei noi formule guvernamen
tale. Dar după eșecul celorlalte două 
(civilă și militară) perspectivele ori
cărei noi combinații sînt sumbre.

AL. DUȚA

MADRID. După cum anunță a- 
genția Reuter, mai multe companii 
de marinari aparțirtind flotei a Vl-a 
americane aflate în Marea Meditera- 
nă participă pînă la 16 iunie la o 
serie de manevre comune americano- 
spaniole.

BAMAKO. La Bamako s-au în
cheiat tratativele economice dintre 
Republica Ghana și Republica Mali. 
Cele două țări au hotărît sporirea 
considerabilă a schimbului reciproc 
de mărfuri.

ROMA. La Roma a avut loc o 
ceremonie consacrată memoriei li
derului socialist Giacomo Matteotti, 
asasinat de fasciști în 1924. Cere- ( ! 
monia s-a desfășurat pe locul unde 
deputatul socialist, după un discurs ! 
antifascist a fost răpit și apoi asa
sinat.

TORINO. La o lună după ce au 
fost separate printr-o intervenție 
chirurgicală, cele două gemene sia
meze, Santina și Giuseppina Foglia, 
au reușit să stea în picioare timp 
de 20 de minute.

Medicul care le-a operat, prof. 
Solerio, a declarat că în prezent 
este numai o chestiune de timp pen
tru ca cele două paciente să înceapă 
să meargă. „In ce le privește nu 
niai există probleme care să nu poa
tă fi rezolvate. Ele vor crește nor
mal ca și ceilalți copii", a spus doc
torul.

SANTIAGO DE CHILE. Ziarul 
„El Siglo" relatează că muncitorii 
de la minele de cupru din Chiquica- ■ 
maia, El Salvador și Potrerillos, fi
liale ale companiei „Anaconda Co
oper", au hotărît să declare grevă 
în semn de protest împotriva noilor 
acorduri încheiate de guvernul chi
lian cu întreprinderile nord-ameri
cane. Muncitorii de la cele trei mi
ne au luat contact și cu minerii de 
la mina „El Tentente", exploatată 
de compania nord-americană „Bra
den Cooper", în legătură cu ade
rarea lor la această grevă. ’■

W'ASHINGTON. Peste aproxima
tiv cinci săptămîni nava cosmică a- 
mericană „Mariner-4" trece în apro
pierea planetei Marte la o distanță- 
de 5 600 mile de unde va transmite 
pe Pămînt imagini televizate. In 
cele 195 de zile de zbor, nava a 
parcurs peste 104 milioane mile ctr 
o viteză de peste 55 000 mile la oră.

NEW YORK. Președintele S.U.A., ■ 
Lyndon lohnson s-a întîlnit la Ho
uston (Texas) cu cosmonauții ame
ricani lames McDivitt și Edward 
White. Johnson i-a felicitat pe cei 
doi cosmonauți și pe conducătorii 
programului „Gemini" în legătură 
cu desfășurarea cu succes a zboru
lui cosmic.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că pe poligonul din Nevada a fost 
efectuată vineri o nouă explozie nu
cleară subterană. Aceasta este cea 
de-a 13-a explozie nucleară subte
rană efectuată de S.U.A. de la în
ceputul anului.

LEOPOLDVILLE. Autoritățile con
goleze au anunțat că în regiunea 
de nord-est a Congoului a izbucnit 
o nouă epidemie de variolă. Potri
vit datelor oficiale, pînă în prezent 
și-au pierdut viața 500 de persoane. 
Se apreciază însă că numărul vic
timelor este mult mai mare.
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