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Intr-tina din zilele trecute la redacție a venit un om pe 
țața căruia se' citea bucuria îmbinată cu spaima. Ne-a spus 
repede în cîteva cuvinte:

«constructorilor 
la acest sfîrșit

Pu
ni - -regiunea

tContl.riu.aTe- în pag-. 1 a'-3'-aj-

lucrările de reparații smt 
pe terminate. Redeschiderea 
— așteptată Ce ne va oferi 
nou localul ■'

îsie 3trădui#*«a red&șchidere*

ram, și la volanul că
ruia se afla șoferul Ro- 
șianu: Dar prezența de 
spirit a acestuia, .cal
mul său au evitat o 
catastrofă care ar fi 
avut urmări aeJaste a-, 
supta multor 
a .șoferului și, 
a autobuzului, 
dată felicitări 
Roșianti și treproșuri 
acelui șofer dec pe m.t- 
șina 21 HD 1 222 u au
tobazei care, conducind 
rddleriț, fără ; răspunde
re, distrat probabil, pu
tea produce un regte- 
tabil acciSeM" "

Sînt cuvinte simple 
ale unui om simplu lă 
adre ;u 
al Ml! 
simplu 
iese deșpre cortsthne

irt iaplul ca- ne

„Except tnd o serie 
de nereguli existente 
in activitatea sectoare
lor I.C.O., vreau să fe
licit pe șoferul- Roșianti 
Alexandru pentru mo
dul cum 
mașina.. 
azi -pe .- 
nv. R 

aflam 
multi alți 
autobuzul 
la 'llricani 
Ajitnși în 
zei D.R.T.A 
ye/eni, din curtea au
tobazei a mslf in vite
ză mașina cu m 21 
kD 1 222. O ftăcțfu’ne 
de secundă și<se pgtea 
produce 
ciocnite 
mașină 
Sl^tîp .96,

mnne nefiresc in iaplul că ne îndreptăm pașii 
spre locțdjrrile de alimentație publică unități a 
-irar rațiune de a ii e tocmai aceea de a' ne 
oieri găzduire, ambianța de relaxare mull dorită.

In ce măsură ne putem Sathiace această do- 
.mia in Unitățile alimentației publice ? Ce stiă- 
claim se depun de către iei care iim-lează re
țeaua localurilor publice pentru a ne satisface 
așteptările, gusturile ?

Primul răspuns la această ntrebare ni l-a dai 
tovarășul Mischiu Gheorqhe, directorul T.A.P L,:

-.o • imterateâ- 
între acstisîă 
și -auiobțtâilt.

în care e-

• CRIZA CIPRIOTĂ 
apel al li 
zoluțip C 
cu ri ța te

ft Bikiniul 
-, din "-Chile
• VIFTNA^UJ DE SUD
, • te roi ce tapți 

platou,riior iftall
• Noi dăte despre lună
• l.a CalctftU continuă intî- 

deștele între demonstranți
. și poliție

ft „Goană" după aur la bur
sa din l.oftdra ’ ’ >

ft inundații in Columbia

zitatea,,linul om în ser
viciu. Despre gradul de 
răspundere ce-1 impli
că meseria sa 
care el este 
pătruns. , •'

Unora le-ar 
părea ‘ banale 
rmduti, dar , ele sini 
pline de adepăr, ide 
semniiicație Sini fapte 
de muncă conștiincioa
să ale unui , piiuncitor 
destoinic, ale. ținui co
munist. Și ele nu șint- 
izolate. Șoferul Rașianu 
Alexandru „este apre
ciat do < tec' \ ,1 in 
cate hl'dreiilă, dar ia 
bordul atifâ&miltv mu 
Se- află •'•.-.'ui tr ■
unghiwir evidențiat 
In întrecerea s . •

Zilele acestea, constructorii 
Grupului JI Petroșani preconi
zează predarea unui nou. lot 
de apartamente. Ashel, la Pe
trila este pregătit blocul B 2 
cu 40 apartamente si 1 410 m p 
suprafață localivă. fii Petroșani 
sînt blocurile B 3 A si C 3 C 
cu un total de 132 apartamen
te. și 3 060 ni p suprafață lo- 
cativă Iar la Vulcan blocul 
F 2 cu 40 apartamente și 1138 
m p suprafață localivă.

In același timp se intensifică 
finisajele" și lacelelalte blbcuri 
aflate în lucru: B I, B 3 — 
Petrila, B 3- C — Petroșani, 

F 3, D 9— Vulcan, A — 7 I upeni, 
11 — Uricani, Însumînd Jpeste 
13 000 ni p suprafață localivă, 
pe care constructorii sint ho
tărî ți să le realizeze în cursul 
lunii decembrie.

Duminica
26 noiembrie 

î&f'''

Asase
în general — lucră-bai-

njecanieft, st.ații

Perioada ultimei luni a ahOlui se 
cere folosită deci din plin prin con
centrarea ' forțelor ’ fiecărui sahtier 
industrial toctpaUpe &wgșt-i\ vii- care 

in „pragul predării". j---,pre 
constreir lom -.pun , acuși-a- 

“ dar to,tuși prezentarea 
si predarea se tăragă- 

Este n&cMaV ca decembrie 
„luua predărilor .de o- 

pentru p putea Minge in- 
,pt '1967.

își conduce 
Mai concret : 

la orele- 10 
22 .noiembrie) 

alături de 
CfiUttiri, ,lin 

ce yenea de 
la, Petroșani 
icița autpba- 

de la~- Li

vrat 
care- 
r uși e gata' 
la recepție 
neăză. 
să devină 
biective", 
dicii de plan prevăzut 
Există - condiții ca obiective cum 
sînt lămpări u-baia minei Paroseni, 
atelierul mecanic al minei -Urtcam, 
o seamă de obiective de la’ mina 
Mija, nouri mină Livezeni, dte' la 
1 onea să fio predate — cu- eforturi 
- dar trebui.es sS' fie predate.

In -1968, colectivul grupului de
■ mi,-,1 1 Ci I.M trebuie «ă eve-

< îite .în primul trimestru 25 la sută 
din planul anual^ valoric si FIZIC. 
Cum va putea dacă îsi -lase... restan
țe din acest an ? Așa că preocupa
rea ' de căpetenie 
de la T.C.M M să 
de an impulsionarea deosebită a pre
dărilor de obiective ca îi» anul J968 
să se lucreze numai la obiectivele 
lt»î‘ ’68 nu si la 'restante

Organ a! Comitetului orășenesc Petro^ânî'âI P.C.R

restaurantului Minerul" să he o 
sWptiză plăcuță: pentru c i publicul 
petrosănean ■— nem derlafșt tov.' 
Niischiu. 'Adină, a Uanaformăm A - 
nitatea intr-un local specific care 
: ă-i - justifice-riurneJo 1 Dăr s-d luăftr 
de la capăt Unitatea va avea doua 
-deții : la intrare o-braserie iar d’
pol — restaurant, delimitate ptin- 
tr-un grilaj metal ic'"for jat cir motive 
minerești -■ îmbrăcat, în parte, în 
pluș. localul va fi drifet ‘cu lămpi de 
ini cer veritabile în locul ifosteloi 
aplice,' brnate ' deasupra '<.u oqlrhz> 
de cristal. La geamurile din 1>tj e- 
rie tot grilaje cu acela 1 o < 1 

, Scena pentru muzică va fi âmenâ- 
jjată'."în trepte iar ferestrele’ zidfte 
î-n sticle de ’nevad'a feprezetttîhd trei’ 
guri de galerie ce vor ti iluminate 
fluorescent. Deasupra un îampud -r

ni ii mari localuri din valea Jiulur 
au fost renovate, t'rlntre acestea 
țîpi;nt>m '- ..Gi-ria". ..Pf.pgresul" Ln- 
țjeni, Strcijd". Vulcan, Bufetul 6<3 
l îicam bufetul expre1 , ll.ii la hoi", 
„Trei brazi" Petroșani ăi' .Hț,ple.’ Re
novările au" constat în .majoritatea 
cazurilor în îțeparații capitale, dota- 
re*â cu mobilier nou, ichiipbarea ’lîi.s- 
talaiiilo.r ejectrice, sdrtjtare etc. E 
vorbă adică de îmburî^tă’țiri meni
te" sii faciliteze ăsegatarea liftei" de
serviri care sa -.atisfacă cefințele 
consumatorilor.

Și .< surpriza pentru tiiieretui pe- 
troșănean : la slîrșitul lunii decem
brie vom destbidi? On cafe-bar mo
dern Î11 siibsoliil GaȘei dă cultură.

Despre preocupările conducerii 
Tiu tiilui d< alimentație publică p<- 
linia apro\ izionării umtăiilor ne-a 
ybrbll iov. Ciolofân Constantin, di
rectori 1 comercial al trustului : ' ■ 

Diversificarea- Si îmbogățirea

presoare, instalațiile de săpare « 
puțului auxiliar la Livezeni ; baia- 
larapăr.ia de la Paroșeni; depozitul 
de lemne -si carburanți la Dîlja -— 
în ’toțal numărup-Obiectivelor indus’l 
triale aflate- în execuție pe santie? 
rele TC M.M rrdicîndu-se la cea 
200 lucrări ! Este o cifră mare mcii-
< nici prin ea In-ăsi amploarea dez
voltării i mtinue a < apacimiu d.- 
producție a unităților noastre gaf- 
bonlfere.
• Această cifră ascunde însă în e 1 
si germenele greutăților din munca 
șantierelor TCMM, dispersarea 
mare a forțelor’și materialelor, uti
lajelor, imposibilitatea do a cuprin
de TOATE obiectivele la o capa
citate optijfhă de execuție 
face,, căndaca 
rile sînt puse-în execuție, totuși un 
rjumăr nîult -inai mic, sînț terminate 
la termenele prevăzute in contrac- 
t, le încheiate intre constructor si 
beneficiar. Si aici, ne-am apropiat 
de problema Mpftcipală a șantierelor 
t.C.MM.: acujn, la sfîrșit de - an, 
bilanțul predărilor de obiei tive in
dustriale’nu-ește mulțumitor — mul
te lucrări, cu termenele deja tre
cute, nu sînt încă gata.

j -Eoț.o: N. Moldoveanp

Ultima lună a anului .— decem
brie-bale la ușă mareînd încheierea 
anului '67, prefigurînd iminența lui 
'68. Această ultimă lună ește perioa
da!’ bilanțurilor,; a ultimelor ,,soco- 
teil" cu anul ce se încheie și de 
ultime completări pentru pregătirea 
realizării planului pe anul viitor.

Colectivul grupului de șantiere 
Ț.C,-M.M„ care ridică obiective în- 
dușfriale pentru dezvoltarea conti
nuă a industriei carbonifere, face 
și el asemenea bilanțuri

Principalele grupuri de obiective 
industriale au fost anul acesta lu
crările de la minele Livezyni, Pa- 
roșeni, Uricani urmînd apoi Dîlja, 
Lenea, l.upeni, Aninoasa, Petrila ; 
gama lot cuprinzînd amenajări de 
puțuri, turnul i de extracție, 
lăpțppi'ii, atșlipre 
de compresoare, depozite de, măte- 
Tiale si carburanți, drumuri de ac
ces necesare atît minelor Vechi cît 
și celor aflate în deschidere. Prin
tre- obiec tivele mai mart se numără 
un turn d- e-Stracț'u-, o bai-e-lampă- 
rie si un atelier mecanic aflat în 
plină construcție la Uricani; un 
depozit dc materiale si' turnui de 
răciri-,;Sud" 'la Aniiioa -g stativ de 
yentywoare. tufhiil -.1 instalația d- 
eștrache la I.onea ; Stafia de com-

S-a făcut iaruă de-a ,mi»jiSleă.: Vremea plimbări
lor și a ,,escapade)dr"’ia „iarbă verde" s-a sfîrșit 
deci pentru o bună perioadă de timp. Totuși, re
laxarea se impune. După citeva zilt de muncă 
intensă, cu ocâzia Uttui eveniment fericit, cu 
prilejul..... care se ivește în viața îiecăruia, dorim 

’relaxarea, deconectarea de preocupările cotidie
ne, într-un cuvînt, să petrecem cîteva ceasuri 
înlr-o ambianță care să satisfacă cerința de re- 
< reere, să ne ofere momente cil mai plăcute. 
DMi totul e’riresi nimic extravagant, cum nu e

IrfȘtalatori de f< 
șantierul I.L.H.S 
montează o por 
țiune din con 
ducta ce va aii 
menta cu ap> 
localitățile dit 
partea vestică « 
Văii

la aceste :u 
crări, echipa in 
stalatorului Brin 
duse Aurel iș 
depășește iuni 
de lună sarcinile 
de plan cu 30— 
40 la sută,

meniurilor ne ștu în centrul alenbui. 
Avem create posibilități pentru a 
asigura meniuri, preparate diverse; 
am făcut pași însemnați înainte pe 
linia aprovizionării cțȘi-băuturii. Dis
punem de un stoc de 11 500 de litri 
'b- vin, pînă la 31. decembrie Vom 
primi încă 25 000 de litri-; averii 
în slocur-ll^j- zilnice; îțrtre 50-000- - 
iiiOOOO litri d<? bere — <ltn care 
'-‘0 UOO 24 OoO se deSlac îmbutelia
te. Pînă la sfîrsitul anului vom fi 
asigurați cu peste 6 800 S®Ste. de 
Pepsi-cola. De asemenea, avem pro-, 
misiuni pentru 30 000 kg de citrice. 
In qeneral, deci-'pMșpective bune..

Ne interesăm de localul cel taai 
căutat- aî ' Petroșatiiului,’ r'esStaurătuii 
Mirrerel. , ’. a

'și instalația de
stația de cotri-

> A

8 .■

trebui.es


2;?.
(feț

STEAGUL ROȘU

eULTURA-ARTA
TIHIȘOARA

răspuns cu amabilitate

MARIA DINCA

PE ECRANELE CINEMATO-

LĂDDĂROASE

onoare,

CULTURA MUZICATĂ INDIANA

'pare'

CULTURA MUZICALĂ CHINEZĂ

IOAN CHIRAȘ
Teodora JURCA

se-ijforc 
deodatd 
in baf(ă.

Trei broscMe-odălâ 
Ies din bill ta lata,

este Subjn- 
fțoscă. Pe 

tine prinde 
despre face- 

apora lie o înăteție co.

N. R, Rîndurile de iață Iac, 
cunoscut cititorilor, repertoriul 
actualei stagiuni al Operei de 
stat din Timișoara, a spectaco
lelor care vor ii prezentate în 
Petroșani. Cititorii care doresc 
să facă unele propuneri referi
toare la repertoriu sînt solici
tați să se adreseze prin scri
sori redacției ziarului nostru.

O ■ c( veută din filmul Sofii! mectci ului suflete

26—30 NOIEMBRIE a. c.
IA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA

In urmă cu cileva zile iubitorii muzicii clasice din Va- 
Iga Jiului au aplaudat, pe scena Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani spectacolele susținuți- de colectivul Ope
rei de stat din Timișoara. Dorind să intormăm cititorii asu
pra repertoriului ce-l vor audia in cursul acestei stagiuni 
ne-am -adresat artistului emerit NICOLAE BOBOC, directorii! 
operei timișorene, care

cina uimea asta, 
ne-ai îmi năpasta l- 
te hwl t&resc 
cotonogesc!

Bind alarma „miorc. 
Brcjdște-le 
Și toate 
Uștiiiilyc

solicitării ziarului, 
informez cititorii u« 

conținutului repertoriului 
In lunile următoare melo»

Greciei, căreia îi vom 
ghid muzical apaite.

Țgc iși iac tustrele, 
planuri ca acele...
Dar cum sunt, o clipa, 
ipîlflit de-aripă

Viovu . . ui <>iaca 
fBrascrg .:um sci {iacă I) 
-iii o-, i,aia mari 
tain așo, se

Cîrid ar da, grăbită, 
Barza să mâ-nghită 
Cu ioarteca ptea, 
Clurițiil î-uș tăia.

„Precum afi aflat opera tifaișo* 
reană a deschis o stagiune perma
nentă la Petroșani, așa cum avem 
la Reșița și Arad. In cadrul aces
tei. stagiuni s-au prezentat deja 
cileva spectacole. Din experiența 
acumulată pînă acum, in urma 
spectacolelor prezentate la Gasa de 
cultură ne-am convins ca, în Valea 
Jiului este un public sensibil, re
ceptiv care răsplătește călduros e- 
forturile noastre. Sala modernă, 
scena spaț'loasii, fosa pentru orches
tră încăpătoare, în care-și poate găsi 
loc o formație mijlocie, acustica 
bună, sînt argumente suficient de 
convingătoare care ne fac să reve- 

în fiecare lună, în mijlocul 
acest important cen-

V.diCan Michelangelo 
gat .pe nesimțite de 
plafonul Capelei Six 
viață legenda biblică 1 
lea lumii, 
pleșitoare Ea este gn imn pasio
nat înălțat forței si Immuseții li- 
zice și spirituale a omului năzuind 
spje măreția supremii, rămînînd 
simbolul unei epoci irămintate de 
creație si năzuință spre adevăr - 
Renașterea. Toate acestea sînt re
date in film cu o deosebită forță 
și vigoare. In acest fel filmul „A- 
go'nic și extaz" devine și un mij
loc de răspîndir.e în masă a como, 
rilor culturii și artei universale.

Pentru muzică o deosebită impor
tanță prezintă cartea chinezească 
intitulată Cartea cîntecelor (sec. IJC 
î.e.n.), o colecție de cîntece popu
lare foarte interesante în care se o- 
glindește viața poporului chinez în 
zorii existenței sale istorice. Con
cepția desgre muzică la ,chințsy. este

consemnat
M- CHiOREANU

„Agonie și extaz*
NOIEMBRIE - 3 DECEMBRIE a. c.

A CINE MATOGRA FUI „7 NOIFMBRIF"

Muzică iridiană poate fț urmărită 
Cu m.-a iniile ușurință, datorit.i lu
crărilor teoretice care s-au păstrat 
pină azi. Dominat do spiritul reli
gios, indianul leagă muzica de idee'a 
religioasa, In naiv itatea sa, el crede 
că mimica a fost dăruită de Biahtno, 
figurai religioasă cea mai- desăviiișită. 
Așmiîăimtbr religiilor străvechi, ve- 
cheal religie indiană pornește de la 
totemism (divinizarea naturii, cultul 
soarelui, cultul strămoșilor). Din
tre instrumentele specifice indieni
lor amintim vina (instrument cu 7 
coarde, asemănător cu chitara de 
azi), nagasîra (un fel de oboi), cor
nul de război, goarna indiana ele. 
Indienilor li se atribuie descoperirea 
primului instrument cu coarde și 
arcuș „revanastron.nl" (strămoșul 
vjorii de azi). • *.

De o veche tradiție muzicală s-au 
bucurat si popoarele Babijonujpi șt 
Palestinei. Dar cea mai strălucită 
cultură a antichității a fost cultura 
mulScală <F 
închina un

GRAPELOR PETROȘANENE 
„Șeful sectorului suflete"

Noua producție a 
studioului cinemato
grafic „București’', „Șe
ful sectorului supele", 
•adaptare cinematogra
fică după piesa cu a- 
celași nume de AI. Mi- 
rodan, -este -o comedie 
de ăctifftlitate care dez- 
bale prohii in.i fericirii 
omuiiii a eliberării 
sale dc prejudecăți <4; 
egoism. . .

Magdalena, o tinărâ 
c|iiini-.!ă aflată intr-un 
moment de răscruce, 
susține un original dia
log cn propria sa con
știință. Și . imaginațiaStudiul istoriei . lumii antice ara

tă că multe realizări ațe științei,, 
tehnicii și arlM își au în<--putid în 
țările Orientului antic - - îri China 
și India, în vechiul Egipt ft Ițiata* 
tul Babilonian. In Orientul antic au 
apărut cele mai vechi, sisteme de 
scriere — păstrîndi.i-se remarcabile 
lucrări lirice si iu tlțțf> gG
nuri literare — fapt care a -impul
sionat și dezvoltarea muzicii. Cul
tura muzicală egiplyanD a apărut 
cn 4 000 ue ani î.e.n. și de a< eea 
poate fi considerată ru .una dintre 
cele mm vei Iu din lume Procesul 
de afirmate a i nituri) ..egiptene. j 
fost fpartț lent \ ea M încetineală 
se explică în muie pgrte prin a- 
ceea că, cultur.a, știința, muzica se 
găseau 111 întregime îl! inimile preo
ților, care mi aveau interesul de a 
le face accesibile poporului. De a- 
iee<i w,i*icl| ma ir tumilj i 
aineolă de mistm fiind considot.ită 
ta un dar al zeului That. Alături dc 
muzica legații de religie (cîntece 
despre cultul morților, Imnuri • d-> 
slavă pentru zei, ■rmiăcimii) s-au 
dezvoltat și. cînlr-rele populare, în 
majoritate cîntece de muncă, Baso
reliefurile, flirt urile murale,. papiru
surile SI celelalte d<>\. zi replenh 
ne arată că în Egiptul antic s-a dez
voltat și muzica instrumentală, prin 
folosirea unor instrumente ca lian
tul, flautul dublu, troinpela, toba, 
sistra (instrument special construit 
pentru cultul zeiței Isisl, harpa 
(singurul instrument cu coarde de 
o’jgine egipteană).

instalațiilor, absolut necesare, rid, 
carii decorurilor, care lipsesc îi 
II•?. mit l-’ -. r.îv.u, .1 acestei pi ot»l< 

me precum și găsirea unei solnțf 
pentru cazarea, în. condiții mai con 
jortalulii a colectivului care sg di 
plasează >n orașul dv„ rje-ar h de 
un regi ajutor în 
ne-am propus r' ș-p 
Valea Jiului".

interviu

cărui dragoste posesi
vă, egoistă o deperso- 
nalizează, Magdalena 
își va recăpatg inde
pendența începînd o 
viață nouă, adevărată, 
fără concesii. -■ .

Șeful sectorului su
flete — nu . personaj 
simbolic lesne de des
cifrai, < vtigă adeziu
ni a |>< in Id, lie nobile 
pentru care ni 11ițează: 
un climat moral sănă
tos, dragoste, și prețui
re în relațiile dintre 
oameni, sinceritate și 
devotament, 
demnitate.

bogată a eroinei îm
prumută interlocutoru- 
lui, adică propriei ei 
. onstiințe, înfățișarea 
unui bărbat integru, 
In'eijgenl, spiritual pe 
rare II numesle „Șeîul 

lumini suilele". Va 
trebui să treacă destul 
de mull lîmp pînă cind 
M...:da!<-na va desco- 
peri că seini st'cloru- 
lui suiîcte seamănă 
leii cu Gore, meteoro
logul pe care l-a cu
noscut cindva. Despăr- 
țindu-se de Horațlu, a

Dragi . ■ an,. \ I.I Ilhi-I I ■ „no 
’Păsările, călătoare ? ' •

■ h trec în toamnă- surd
Spre senin i și spre - Căldurâ,,,. . 
Și din, nou in .tarii,
Abia, coio.cn primăvara. - 
DarT cum știe fiecare, 
Maiț sinii păsărele care, 
\n mintea a. ■ (mi ■.n-m/mm- 
Utrrn rece de iu munte.
De aceea pentru ele, 
Pentru-acesie păsărele
Ce„îgăseȘci -ca,: greșii mpicnre, 
Vreți să faceți liecure
Cite o căsuță mică
Din placaj .său scînduri.că ? 
Cu grâiintc s-o-urestrați
Și m pom s-o așezați?
Iar, cinci fluturi albi de gheață 
.Vriil zbuța-ntr-o dimineață, 
Păsarelele-or veni .. • '

-Și. ariiunțc-ur ciuguli i 
Ciripind în graiul lor 
Moștenii de la părinfl 1 ș • 
„tjite ce copii cumințț

Dn~ brosffoi cu cătie 
Sting mai Ia q, pgfte. 
tlw stț, lalmagpascatn 
Șjorbu om.-imasi a.

1

(W«C4ă

Inspirat dig roțiianul omonim al 
lui Irviifg Stone, filmul a fost rea
lizat cu piilejul împlinirii a -100 
de ani de la moartea lui Michel- 
angelo Buonaioii pictor, sculp
tor," arhitect și poet italian, năs- 
< ut la Caprese Tasana, 1475 1564.
O introducere cu caracter docu- 
mc-nt-ir expune cele mai reprezen
tative sculpturi ale lui Miqhelan- 
gelo. Apoi filmul redă munca ti
tanică’a lui Michelangelo la pri
ma sa fre-ocă. de amploare.

Adus la Roma de către Papa 
lulius al il-Jea mai mult cu for
ța pentru a împodobi cu o lucra
re plafonul Capelei Sixtine de la

za iudă, 
de ciudă i

ca ru ia i s-a u d edîca t: nu - 
imnuri și legende, s

, muziqa chinez®, sistemul de 
ei a format din 5 sunete din 
lipsesr șcmiionuiile (penlato- 

Acoste rapoi turi nu erau nunlai 
acustice, 

jfndire i ngș 
merică. legată <k> constelație, lie 
„imtimpuri etc. ;s w.

Dintre instrumentele specifice chi
nezilor amintim Rin ul (instrument 
cu 23 coarde), fifa (cu 4 coarde, a- 
-viu.motoare i întâiei), pre, um și ins
trumente do suflat de tipul naiului, 
tj nitului și oboiul.

/cutate baletele „Giselle" de A- 
dolphe Adam (pe 20—21 decembrie 
•j, < .|, in care voi evolua Elena Da
cian și Sergiu Stefanski, „Fîntîna 
din Bahcisarai" de Boris Asăfiev 
si „Coppelia" de Leo Delibes.

; fyiwi )i* mull gif state de spec
tatori, vom continua să le prezen
ta ni in tot cursu 1 s t<igiunii. iutr-i111 
viitor apropiat revenim cu opereta 
„Liliacul" de' Johann Strauss, „Ța
ra surîsului" de Franz Lehar, „I.ă- 
sați-mâ sa cînl" d< Gherase Den 
cirino și altele.

Prin rimlurile țțe fața am cân
tat sa facem cunoscut, prin inter
mediul ' ziarului local, repertoriul 
pe care intențiorîăm ' să-l - prezen
tam la Petroșani".

Tov. Mihai Tulea, directorul ad
junct al operei :

„Profit de discuția la cale am 
participat spre a ridica cîteva țșro- 
bleme care ne preocupă în legă- 
tură cu stagiunea noastră în Valea 
Jiului. In cțirînd vor începe înehe- 
ierea unor abonamente la specta
colele ‘ noastre, la cage sperăm Că 
vom avea iriultl amatori. Vreau 

ăsă mîi r<Sfcr însă Ifi cîi'".a pioble- 
qie organizatorice care se impun. 
Avem lini'le greut.ifi în ceea fv 
'privește minuirea decorurilor. ăJi- 
liînd seama de acest neajuns ron- 
siderăm Că ar fi oportun din par
tea conducerii Căsoi de cul*urd să 

V studieze. po ihihtu* , .amenajării

antichității
m'ai evoluată ca la celelalte popoar- 
aiîtice. Astfel ei con-dderă ca mu 
zică s-ar datora primului lor împă 
ut 1 e-liii
melons,

Ju
D baz.i

care
o nid).

: rezultatul upei preocupări 
gi simholDaii ,o axă do,<

mm, 
publicului din 
tru industrial.

Răspunzînd 
voi căuta să 
supra 
nostru 
manii din localitatea dv. vor . a- 
vea prilejul să vizioneze multe 
spectacole valoroase. Printre aces
tea se înscriu operele „Lucia do 
Lmnmeraoor" de Gaetano Doni
zetti, „Cavaleria Rusticană" do Pe
tro Mascagni, „Rigoletto" de Giu
seppe Verdi.

Spre deosebire de spectacolcli- 
prezentate pînă acum, opere și o- 
perete, începînd din luna decem
brie a. e. vom Venî fn turn&u șl 
cu cîteva balete. Astfel, vor fi pre-

h
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Ce e nou încercarefind e una nu e alta
promițătoare

ALIMENTAȚIEI

(Urmare dirt pag. 1)

Petroșani

întrerupe aiimeir

tVÂM’ROMCl

Petroșani
ANGAJEAZĂ URGENT

APROVIZIONARE

REVIZOR CONTABIL PRINCIPA!

27 noiembrii conform

la sediul întreprinderii.Informații suplimentare

Eminescu nr. 2
26 noiembrie

Teatrul mu

pronii
:perant>

întreprinderea de panificație 

și produse făinoase „Jiul“

geamuri p-arc — dup( 
vede' ți în clișeul ală 

e și mai interesant

ȘEF SERVICII

Anunță consumatorii din orașul Petroșani că în zftia dd

teatrală, rnu

Doritorii se vor adresa pentru informa

populară rd-

HK'lllKl '■’! A.'
statici riii, cartierul Ster

Aste mam.

■ muncitori calificați ca mineri, 
ajutori mineri și • vagonetari

R muncitori necalificați, apt pen
tru subteran.

purtat de ape". Muzică

decembrie 1967 între oreie 7—46 se

de. lumini în culori, 
> nord a restauran- 
enajate 5 compact!■ 
n grilaje cu motive 
semeiiea, vom per

la U.R.U.M.P. a fost conceput și 
realizat un tip de stîlpi hidraulici 
pentru abataj ele frontale din mi
nele Văii Jiului, stîlpi care pînă 
în prezent s-au achiziționat doar 
din import. Slilpii au fost supuși 
încercărilor în laboratorul ■ Institu
tului de mine iar pe baza rezulta
telor acestor încercări i s-au adus 
noi îmbunătățiri.

încercările industriale sint în 
curs în prezent intr-un abataj fron
tal la mina Lupeni. Rezultatele în
cercărilor sini pozitive.

Stîlpii au o lungime de 1 200 mm 
și o putere 
tone.

tarea cu energie electrică în vederea executării lucrărilor

1GRAMUL i :

MII; 5,05 Program 
eață; 5,30 Sport;

muzical de elimin
5,50 JURNAL

8.25 MUZICĂ Șl
Emisiune matinală < 

1,25 MOMENT POETIC, 
licrofon, melodia preferată: 
BULETIN DE! ȘTIRI; 9,03 La 
fon. melodia preferată; 9,30

portantă de cca. 20

din cenușa deznădejdii. Dar acest 
lucru depinde și de militarii de la 
A.S.A. Tg. Mureș.

Pentru Dinamo Bacău campiona
tul este ca și încheiat. Pînă acum 
ei au cîșligaț totul acasă și au pier
dut totul în deplasare; Au însă 14 
puncte. Este greu de crezut că vor 
putea furniza o surpriză, pe malul

lată-ne ajunși la ultima etapă a 
Campionatului diviziei A de fotbal. 
Privind configurația clasamentului 
înaintea acestei etape, observăm că 
lupta cea mai îndîrjită se duce in 
partea a doua a clasamentului, de 
unde fiecare echipiă privește mai 
sus. De aceea am și uzat de acest 
înțelept proverb popular, adaplîn- 
du-1 ia cel mai popular dintre spor
turi — fotbalul. Ultima etapă a tu
rului diviziei A programează azi în 
trei orașe din țară doar trei întîl- 
niri, urmind ca partidele Dinamo 
București — „U" Cluj, Steaua --- 
Petrolul, F.C. Argeș—Progresul și 
„U" Craiova — Rapid să se dispu
te prima în 29 noiembrie, următoa
rele două în 10 decembrie, iar ulti
ma în 17 decembrie. Firește că în 
această etapă fiecare dintre comba
tante va căuta să obțină tin rezultat 
cit mai bun pentru a ierna fără gri
jă, departe de periferia clasamentu
lui. Fa va avea menirea fie să lim
pezească apele de toamnă ale cla
samentului, fie să le tulbure și mai 

vom edifica exact asupra 
acestor lucruri abia în 17 decembrie, 
o dată cu consumarea partidei din
tre ..U" Craiova și Rapid. Așadar, 
mîine doar orașele Brașov, Cons
tanța și Petroșani vor găzdui me
ciuri de divizia A.

In partida cil A.S.A. Tg. Mureș 
stegarii brașoveni vor încerca chiar 
și acum în al 12-lea ceas să mai

pună ceva puncte la zestrea destul 
de redusă pe care o au. Purtătorii 
lanternei roșii vor proba virtutea 
phoenix-ului încercînd să renască

Cu luni in. urrrlă. călătorii 
are ațteptdtiAa^^^^liiîA'țstui 

țin Sterminâs^’aihi'iJriității riii 
aveau unde sc adăposti de 
ploaie, vini etc. Nit de ■ mult, 
insă, a fost construit și aici 
un adățxrst din. beton, dar ini 
e terminat nici acum-, nici 
măcar 
cum se 
lurat. Cc

s suplimentare la secretariatul și birou 
nnrsanal ala avmiaaiârii

Condițiile de studii, vechime și salarizare 
HCM. 328'1967.

mării unde Farul știe să... lumineze 
pentru cauza sa.

Ultimul nostru meci acasă, va a- 
duce pe gazonul din Petroșani, echi
pa textiliștilor din Arad. Se știe că 
arădanii au jucat in afest tur de 
campionat mult mai bine în depla
sare decît acasă. Partida se 
anunță, firește, destui de disputată 
știut fiind că U.T.A. are o bună car
te de vizită lehnico-spectaculara. 
Tar căreia nu ne îndoim că băie1’’ 
noștri îi vor puica face față cu 
succes. Jiulișîii se află inlr-o bună 
dispoziție de joc și ei doresc să-și 
îa‘Ta revedere de la înflăcărați! lor 
Suporteri după un joc bun, după o 
victorie în favoarea lor, pentru ca 
ia primăvară să ne reînfîlnim prie
teni. Pentru aceasta este nevoie și 
de ajutorul nostru, al tuturor spec
tatorilor, încălzindu-ne cu „Haide 
Ji-ul !".

încercarea
«

hidraulici Ia 
din pregătirii 
nul viitor cind uzina va 
livreze 
puțin 1 000 stîlpi hidraulici precum 
și cîteva mii de grinzi în consolă.

„cum autobuzele nu mai opte-c 
■■ici. $i-au schimbat stafia ui 

■dtă parte. Deci, cind era sta- 
lipsea udtipustul, șt invers. 

. sioritiin", nu'! Poate ca to- 
'■■•si Stalul p"i,ulai l'riiani nu- 
i-rciiiid <u conducerile I.C..O. 
Petroșani șt E. .M. Ulivatii se 
\ or 
■aia

buletin 
muzical 

5,35 Pro- 
ț-i (conti- 

AGRAR; 
ACTUALI- 

cotidia- 
3; 8,30

de punere în funcțiune a unui nou punct de alimentare,

angajeazaOra exactă. Cum va 11 vremea ?
Gimnastica de înviorare
Emisiunea pentru oph - ine ». . coAu ta «nu 
„Meteor XL-5" Aplauze pentru colegii noștri. Poșta 
copiilor.
Emisiunea pentru rate.
Concert simionic. hi program: Passacaglia și „Toc
eai, ta" de Tudor Ciortea. iniei pretează orchestra sim
fonică a Radiotelevi/iunii. Dirijor Emanoil Elenesau.
Fotial: Bulgaria — Portugalia. Transmisiune de ia 
Sofia
„Dorul meu 
mânească.
Curierul artelor. Emisiune de actualitate 
zicală și plastică.
Magazin 111.
Telejurnalul de seară.
Desene animate. '
Spectacol muzicăl-dițtrdctiv . pmzeptat de 
zical din Galați.
Filmul artistic „Cartouche". 
Teleturnalul de noapte, , 
Telesport. 
închiderea emisiunii. .....

pentru cei
10,10 Revista literară radio;

11,00 BU- 
Crcnica e- 

<ie operă 
Sfatul im 

populare; 
ȘURI; 12,20 

45 
Buletin mâteoroio- 

c.i ; melodia 
preferat; 

a orciies- 
Tăl,15; fX- 

-- Con- 
15,00 BULETIN DE 
n gt »o-riitier; 15 05 

ri; 15,15' Afiș radio- 
Einisiuiiile cultural ale săp- 
i; 15,31 ri dii >p< te;

de a produce stîlpi 
U.R.U.M.P. face parte 
a ce se fac pentru a- 

trebui să 
exploatărilor din bazin cel

Prichindel (emisiuri 
mici)
10,40 Cîntece albaneze; 
LETIN DE, ȘTIRI; 11,03 
conomică; 11,30 Recital 
Teodora Llicaciu; 11,45 
dicului; 12,00 Melodii
12.15 BULETIN DE 
Succese ale muzicii ușoare; i 
RADIOJURNAL 
gie; 12,55 Intîlnire

3 populară și interpretul 
.13,30 Parada soliștilor și 
trelor de muzică ușoară;

- PEI 1; 11 Pli )l IERI A 
cursul nr. 2;
ȘTIRI.. Buletin 

„ Rapsozi popula
fonic. ! 
tămînii; 15,30 Arii din 
15,45 Muzică ușoari dc Aurel Gi- 
TOV; 16,0’0 RADIOJURNAL.
Sport Buletin meteorologic; 16,15 
Dii < mo ra f< Ic lori lui ostru; 
16,30 DOCUMENTELE PLENAREI, 
AM PROGRAM AI VIITORU-
LUI; 17,10 ANTENA TINERETU- 

'' LUI; 18,00 BULETIN DF ȘTIRI; 18,03
Cronica economică; 18,30 Orizont 
tiiuțific; 18,45 Chită Ana Pacatiuș 
. ’ Ulii ■ StălieSCU-RomâHeȘti; 19,00 
ADIOGAZETA DE SEARĂ; It 30 
, n il „o,. j . mne c ■ -
ă; 20,( a BLJ1 • i If DI ȘTIRI ’0,03 

.ddio-maqazin sportiv; 0,15 M. 
'odi i m Inc ■ '0,40 1 VTR 1 RA-
UiOFONIi’ „Casa". Scenariu ra 
dioionic de Smiiian Rozman; 21,23 
.Muzica; 2,1,30 Emisiune literară; 
21,4- J’b'r 1< ' tilCMUR-
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
22.15 Cînt ■ d Bongusto; 22,30 
MOMENT POETIC; 22,35 Vă invi
tăm la dans; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55— 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

tELEVISUK



STEAGUL RO$U

MBIZA CIPRIOT!

Un nou apel al lui U Thant și 
Rezoluția Consiliului de Secu.

problemele litigioase iu legătură cu 
• ^CijSfcu prjîp foipsirea forței. El a cp- 

rut, de asemenea, .respectarea drep- 
turildr suverane ale popoi ului ci
priot si a rezoluțiilor anterioare alei 
Consiliului de Securitate în proble-, 
ma Cipruliii. Un apel sum aS la mo
derație si cooperare în ' eforturile 
care se desfășoară în prezent pen
tru înlăturarea frizei l-a lansat și 
i eprezpntantul S.U.A., Arthur Cjold- 
berg. Lordul Caradon (Anglia)' a 
propus ca apelul secretarului gene
ral' in vederea reducerii forțelor ar
mate necipriote de pe insulă pîna la 
couipleta lor retragere să primeașSă 
aprobarea. unanimă. a Consiliului 
de Securitate în, vederea traducerii 
sale în practică cît mai grabnic. I 

Ședința a fost suspendată pentru 
consultări.

La reluarea ședinței C >n$4iubij 
de Securitate s-a anunțat că s-a... a- 
rîoptat o rezoluție1 care cere Cipru
lui, Greciei si Turciei să se <'-bțiim 
do la orice : acte căre ar chice la * a- 
gravarea Situației.

V£W YORK 25. — Trimisul .-peclal Ayerpres, R. Uu plesoi, 
transmite : Ca urmare a menținerii stării de Încordare clin Cipru, 
secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat în cursul ditpă- 
ornier.ii de tineri un 'mu ane: președintelui Republicii Cipru si 
primihir mjrnYri ui Grecie/ $> Tutelei, ■ u semen, g, Consiliul de 
Securitate a lost convocat in ședință de urgență, In cererea le
pre'cntantuliu cipriot la O.N.U. . •'

ca- 
di- 
si 

de

In apelul său, U Thant arată că, 
potrivit informațiilor primite din 
partea ’reprezentantului său perso
nal, Jose-Rolz Bennett, secretar ge
neral adjunct al O.N.U. pentru pro
blemele politice - speciale, situația 
este c-ît se poate de serioasă. „Se
cretarul general al O.N.IJ. adresea
ză din nou în termenii cei mai 
teqorici un apel celor trei state 
rect implicate - Cipru, Grecia 
Turcia -- pentru a da dovadă
cea rtiai mare, moderație în special 
în >.< est moment critic, pendu a e- 
vita orice act de folosire a forței 
sau <imeniii|areri < u je< urgeiea i.i 
forlă, pentiu a manifesta o atitudi
ne ponderată în declarațiile publice 
cu plivim- ia problema Ciprului și 
la relațiile reciproce. In mod ine
vitabil, acei care vor acționa in cili 
chiț? se vor face vinoxați nu numai 
de încălcarea fățișă a obligațiilor 
asumate în baza Cartei Națiunilor 
Unite și a rezoluțiilor în 
problemă

■ ritate, ci 
prinderea 
declanșa" 
U, Tliant.

Seiretariii genera] al O.N.U. sub
liniază că actuala stare de încor- 

hdare >po«ti> li atenuată,, și pericolul 
unui conflict poate fi înlăturat da- 

. că părțile în caută vor cădea de 
acord cu reducerea pe etape, pîriă 
la completa retragere, a forțelor ar-

această 
ale Consiliului de Secu- 
vor purta, totodată, răs- 

războiului care se poate 
—- declară în continuare

mate necipriote prezente pe insulă 
— cu excepția celor aparținînd 
O. N. U. — forte al -căror număr 
depășește îii prezent nivelul stabilit. 
„Aceasta va crea condițiile demi
litarizării Ciprului și va reprezenta 
pin pas doisiv m tedoeș a-iguta- 
rii păcii pe insula", declară autorul 
mesajului, apelînd în continuare 3 
toate păi Iile interesate sa .iieepto 

,’ aceste măsuri,să- respecte suvera
nitatea, independența si integritatea 
teritorială a Republicii Cipru și să 
se abțină de la orice amestec: militar 
în treburile interne ale acestei țări- 

In -edinla Consiliului d'- Securi
tate, care a început în jurul orei 
.4,00, ora Bucii rușii ului, au luat <•</- 
vîntal'reprezentanții Ciprului, Tur
ciei și Greciei-, precum si ai U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei, Reprezentantul 
cipriot, Rossides, a cerut adoptarea 
de către membrii Consiliului a unei 
.rezoluții care să afirme necesitatea 
respectării integrității letiio-riale, . a 
suveranității și independentei poli
tice a Ciprului. Reprezentantul Ta:- 
ciei, Orhan Erlapțp.și cel al Greciei, 
Dimitri Ritsios, au negat răspunde
rea guvernelor lor penlru ro<—ntelo 
incidente care au dus la actuala si
tuație de încordare din Cipru atri- 
huincl-oș r-eleilalte părți. , * ș-

Reprezentajitul U.R.S.S.,N.I-’eao- 
renko, a cerut părților să manifeste 
modei ații-, să «acționezi- in mod ra
țional țși să nu încerce să, rezolve

VIETNAMUL DE SUD

NEW YORK* 21 — >imisăJlspe
cial Agerpres, R. CăpleScu, trans
mite Ln zbali.-riie din i-imil' U-l< 

.principale ale Adunării generale a 
O.N.U., ' cărora, după -cum se știe, 
ii sint repartizate <--a urni m<u> 
parte a punctelor de pe ordinea de 
zi a sesiunii, continuu să -•* des
fășoare într-nn ritm intens — tu 

. ultimul timp au existat și unele 
ședințe suplinrentare, prograțpatt 
,u ■ ui -.1,1 ru — p- i.li u <i asigu
ra încheieiea lucrărilor în timpul 
stabilit. Ț . ::

In Comitetul politic ău loc , îu 
continuaie discuțiile în legătură cu 
problema încheierii unei < on Venin 
pentru interzicerea folosirii arme
lor nucleare. Printre vorbitorii-, ca-, 
re-au luat cuvîntul vineri la acest 
punct, ș-au numărat reprezentanții 
Etiopiei. IJiiqani-i, Ahu-riei s, R.S S' 
Bieiorușe, care au subliniat, ca și 
uiți < i- ■ I. .;.iț i i .i ■. u-.-lucn.-.i m J-
sură ar putea Constitui un pas 

.portant pe calea dezarmării
clean-. 1 ’ ’’’ ’

Comitetul pentru probfem^lȚ
conomice si filianciăre a început 
vineri, ir,- prezența secretarului 
general al O.N.U., U Thant, si a 
membrilor piisiunii oficiale insărci- 
Rctle de „conferinței celor 77" de 
la Alger sa înainteze Adunării Ge-

nerale a O.N.U. „Carta de la - Al
ger", dezbaterile privind comerțul 
mondial .si dezvoltarea,

('omiteto! perdru problemele so
ciale, .jnanitare si culturale a în1 
ceput <, dezbatere care se anunță 
interesantă si anume aceea a si
tuației, sociale în lume, în timp ce 
comitetpl pentru teritoriile sui) tu
telă si neautonome examinează 6 
serii- de aspecte legate de modul 
iu căi— este iiidepiniitâ -clar.ili-i 
cu pr-ivire la acordarezi indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale problema Omanului, proble
ma Adenului, activitatea mteiese- 
] economice .străini? si a interese- 
lor dw altă natură care împiedică: 
aplicarea declarației.

I

im;
mu

CO5MOS-193h
ștMOSCOVA 25 tAgerpres). 

—'Un noti satelit • artificial âl 
Ptimîntiilui - „Cosmos-19 a 
fost lansai sirnbăță în Utiiu-' 
nea Sovietică. La bordul sa- 
leliluiw este instalai aparală] 
științific' destinat continHam1 
cercetării spațiului cosmic, pp , 
baza piogrămulti'i uitiințat îh 
martie 1962,

Chile
• in Santiago de Chile șase greviști au fost uciși și 

zeci au fost răniți '
• Cea mai mare mină din țară* va rămîne

RIO DE JANEIRO .25. —--Cores- plexul sîieru^^ș
pondentul Țkgerpres, V. Oro/', trans-;- ț îu induții’iti 
mite : Șase morți, zeci de răniți si ’ /rierălă de i?i d 
peste 150 de arestați, acesta esfe m oamenilor Oîîbii 
a4â’ dup^f-cum tam mai anuhtat, bi- 
lanțul ciocnirilor petrecute joi în 

’capitala; Chilians între detașamen
te ale trupelor de asalt și -greviștii 
caro protestau -cohtra ■ prgfeetupi 
de lege guvernamental privitor la 
salarii’.; Greva de- 24 -de ore decla
rată la chemarea Centralei unice 
a oamenilor muncii din Chile a pa- 
ralizaC aprggpe în întregime acti
vitatea în comerț/’ transporturi si 
bănci și .industria-.miriieră. CompJe- 
xtil Ghuquidamata —; cea mai mare 
mina de,4fiipiu,?ia suprafață,din lu
me — aparținînd trustului ,no-rd- 
american „Anaconda", va rămîne 
paializat.i peste termenul grevei, 
conform hotărârii greviștilor. A în
cetat di asemenea, munca la mi- 
nete de '.’fier ;și cărbune, la com,-

ntra 
htaental 
d-b- par- 

i o rde- 
,a a -sporului de

oier nice lupte în regiunea 
platourilor înalte

proiectil®" xfe 
ce urmeaâ ’iă î 
labenl Pr i btu 
cere deJ’Zece la
salarii de 25 la sută ce urma să 

, fie aplicat anul viitor, precum și 
interzice! ea grevelor care ar re
vendica majorarea salariilor pdștețf 
.......Li • -iJ.it.i guv.-iii l'e lir.'- 
gă faptul că procentul de sporire 
a salariilor este inferior celui-, so
licitat de organizațiile , sindicale, 
guvernul îl reduce și pe ' acesta, 
mărind astfr I discrepanța intre cîs 
figurile sdîariațildr și' continua creș
tere a costului vieții. In capitală, 

, trupele, de asalt au deschis fgg a- 
supra qrevistiloi <e instalaseră Ba
ricade in diverse < ,litiere penlru.. 
a împiedica circulația autobuieldi 
și tramvaielor. Este pentru a âîsua. 
oară de la instalarea la putere a* 
..... . • I nului rrai . md--p Jitia pr

imata ș intervin cu arme < ' „Ira 
aus arii revendicative din țara. 
Ev-piiimeritele sftigeroase de joiWbor 
slăbi și mai mult pozițiile democraț- 
creștinilor în pertUfecUrd vulo 
alegeri.”

s

fel,

SAIGON ,25 (Aqerpres) -- Aqen- 
țiilt de presă - nwial >/o desf ișura- 
j ■... un >i ;u.-...i I,i- luni.■ iu i o,pu
nea platourilor ■ înalte- î-jitre forțele 
rimei 1 "'.ano-c.-uqon<si g unilățde 
Ftonl ulm National ti * !-Iil,< iui.- Xst- 

în te IIU’W I D.- k To I iti ioțfi
.-a-l ■ i.- i ■■> „la, at m.ii limit, 
poziții snu-ricane precum și o ta
ts I to spec i ,lt ‘ uitat
alo i e<iui-u lui s,ii'ioiio/ n i ,.Un
important < >n\ ii al prunei ‘i\i/ii 
dâ infanterie motorizată a S U A. a , 
cgSfWt’fntJ-o ambuscadă, la 4 km d®? 
orașul Pleiliu (loralitatea in < are '33 
nîeridanii au principala bază , de

„aprovizionare" din regiunea sep
tentrională i Vietnamului de sud), 
.-1 ne zigehjiii Ftance' Presseffi-n. a- 
propiere de Pleiku, patrioții sud- 
vîetnamezi au atacat; de dsătaewea 
două comȘpanH de -infanterie ampri- 
> ană Ei -ui instalat alte xiruMi do 
luptă ÎÎO km de huj.ț,l ț - 
tiilui, pentru, a’ opri eventualei^ în
tări) i americane. Iji sprijinul unită- 
!il'-i .<i,i--i i< jm <i -osiț -I -nvi.-itm,. 
In cursul 'nopții de vinr’u, FN.E. .

■ ș ajâcat și un -’important post saj- 
goiiez din provincia Phubc Long, 
ia nuin.fi .42 km--de Șai>jon.

La Calcutta continuă incidentele
între demonstranți

aLtWTA 25 (Agerpres) — In 
oi asul Calcutta capitala statului in
dian BericfăliU de vest vineri lup, 
cî-teva ore rle aparentă acalmie, au 
continuat J-etnoiistiuțiili: și chfrajnle 
între parti'/ajnii testului guvern de 
stinge Și unitățile polițienești 
mare Jemoirtr >tie sfurlențeasr ă 
avut loc îh ’apropierea gării 
dali" din p.u teu de est a Cakuttei 
Agenția’Rețjtei anunță că,politia a' 
deschis tocul împotriva studenților. 
Studenții s-au apărat, arimcind în

încheierea sesiunii G.4.T.T.
GENEVA. - Vineri seara, la Ge

neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a '’4-a sesiuni a părților contrac-

I 9 OTTAWA Portul Moni- 
\ real continuă să fie paralizat 
r îti îtitiegîfrn eu urmare a gre
ci vei declarate de 2 500 de do - 
| clțeri care > intrai în a doua 

. sâptă&iinâ. - '

inundații 
în Columbia

Pieile abiimli m dm ultimele 
trei s iptunnni au provocat inun
dații in ( olumbid. Mu de familii 
au ramas țăr.a adăpost, igr 26 de 
persoane au .pierit. :

9 WASFllNGTON Adminis
trația națională pentru problemele 
aeionauticu și cetretatea spațiului; 
costiile a pnMîcat vineri patru lo- 
togralu îp ,-culqn ale Pămîntuluî 
luate s.miMla trei uta d< satelitul 
american „ATS-3". y

căl-
adîricurile 

acestei me- 
precizie de 
ciecît cu a-

și politie

’W
„Seai-

tante ale Acordului generai pentru 
tarifele Vamale si comerț (G.A.T.T1 

a fost instituit un comitet pentr u 
comerțul produselor- industriale și 
s-a căzut de acord să se creeze, un
comitet pentru agricultură.

polițiști i u pietre si (ărămizi Doi 
studonți <m losl iciși și multi alții 
răniți. Intr-unui din cartierele unde 
jutoiitățilc au declarat vineri inter- 
>r.i In de ■ irculație a av ut io< ■ „b ■ 
demonstrație a studenților. Poliția 
a deschis lor pentru a împră tia p< 
demonstranți V ?nția france Pre 
se relevă că îh urma ciocnirilor din' 
Bengalul tio vest au murit os pi, 
tin zece persoane. 300 au fost răni
le, iar 1 .300 de manifestanți au fost 
aresjati.

, AlOSCQVA - 25 (Agerprcsj 
Um unți so\iciici, profeso
rul V., Troiț-ln șj inginerul V. 
KroliUcn, etn -elaborat' o nouă 
metodă-.ge - măsurate, a radia
țiilor l, < > e radio die Lunii. 
Can lihnea curentului de 
dură ț^rovenH diil 
Luau cu ajutatul 
tode se tace cu o 
Zece ori ■■ maj-'mare<‘
iiporiii metode!')! utiUzate pînă 
iu prezent, z-iufel, cei doi sa- 
\ iviți -oojeiiri au descoperit 
existența unui - important or
ient ne , liir/iirg emanat din a- 
dțițnarjriie sal elimini natural nț 
PăinînluliTi. Concentrarea me
die " tt ’ eiofteni o ® r radîoaY'7’l' 
diiY substțUița Lunii depășesc 
de n ?■ in I . t.ceu.rareo celor 
de pi. oănui 1 o' > jeta s-o 
calculat temperatul u adîncu- 
ulor I imli, care la adnicimi 
de Ț'i - 3t> metri se ridică la 
aproximativ 11/00 grade' C.

--4

9 ATENA. — Vineri seara, 19îmitri ' Pouleas a prezentat ju
răminte] in tata regelui C onstagitin, în <ali ile ii< ministru al 
muncii. El ii îrilocuieșt. p<? b-ănnis Xydopâ;ijlos, care a demisionat 
in dimineața aceleiași zilș. . ’

Adeziune la reuniunea araba
Alte țări arabe și-au anunțat- 

• hotărîrea de a participa la 
niune arabă la nivel înalt

o reu-
pentru

Adoptarea unui plan de austeritate 
în Spania 7:

Guvernul;-spaniol, reunit sub pre
ședinția generalului Franco, a a- 
doptat un plan de austeritate des
tinat să evite creșterea prețurilot,

sa frîneze .consumul intern 
restabilească echilibrul balanței de 
plăți, in urma devalorizării mone
dei naționale.

Șl M-

examinanm situației actuale din 
Orientul Apropiat, întîlnirea pro
pusă de ,u < -ed.ntele R A,U < amai 
Abdel N i,-cr *mrs< olidaie din 
iordania, -Kuweit, Liban, Sudan. 
Yemen si Arabia Saudită cilati.- 

aqenh'il.- ML’V, și U.P.!,, au 
făcut cunoscut că aceste țări vdr 
pârtii ipa la noua reuniune .proiec
tată „dacă 
toate țările

ea va 11 aprobată d--> , 
arabe"./’’ -3 'Ț

9 NEW

,,Goana** după aur Ia bursa din Londrei
Febrilitatea irescut vineri după-amiază Ia Bursa din Londra, 

după i.e Bancă Elveției a anunțat suspendarea operațiunilor de vînza- 
re anticipată zi aurului. ,,Goana" după aur a continuat pină la închide
rea băncilor, mu/ările depășind în cursul zilei, potrivit afirmațiilor -e’X- 
perților, cifra de 100 tone înregistrată în ziua precedentă.

YORK.’; — Oamenii de 
știință americani apreciază că', o 
bacterie cultivata în urina iirriană 
ar putea servi, eventual, drept hra
nă pentru cosmonaut! în timpul 
zborurilor interplanetare de lungă 
durată. .Cultivată . în urină, ea re- 
iace inverș operațiunile metabolis
mului uman, transtormînd ureea în, 
proteine.’ ,Ț.- -3’ --'ă:,: ă'?'’'33’3
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