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1987 Luni la amiază s-au* Încheiat con* 
vorbirile dintre tovarașuL Nic'oîae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și tovarășul Luis Corva- 
lan, secretar general al CC al P.C. 
din Chile

A participat tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al <_ C, al P.C.R. '■ 

’ In curs»} .'onvorbirUo! a , avut 
Joc o informare reciproc® hi legă
tură cu activitatea celor dduă 
paitide, precum și un schimb'-de 
vederi' privind unele problem* ale 
situației internaționale actuale/ și

DE ASIGURARE

fiecare 
undev « 
al ii do 
si .soli- 

niuJta

vice»— una ’ 
muie care iac 
o . relație, nu 
ești plătit, că 
DUCF EFECTIV
!da£e SAU' VALORI. 
Ș's CREAT. SCAUNWL
-F..I TI. Și n-ai dreptul -â-i Iove i, 
brutal coarda demnității omenești.

Organ al Comitetului orășenesc Petroșarii al KC.R. și al Sfatului popular orășenesc mn ■■riiati . iii Ai, ■>

Poale cineva 
că [aptele sin I 
ar estor rîndu ri

de cinjava afară 
persoane în birou 

fiecare să luăm li

întoarcere, consolidarea construc
ției stației intermediare de întin
dere, schimbarea rolelor de c indu
cere a cablului tractor la.' toți pi
lonii, înlocuirea completă a cablu
lui tractor sînt numai clteva din 
lucrările care au necesitat , zile și

In cadrul sectorului electromeca- 
c .ii minei Aninoasa lucrează pes- 
100 de membti de partid, care la 

cu rile lor de muncă se afirmă 
ept oameni de nădejde, exemple 
aintate în îndeplinirea sarcinilor 
• producții'. Dînd pildă de abnega-

intpnșificat
de descfudpre io, .erizorrtul 5|;. 
îndeosebi spre puțul auxlha

■țzile' în ur
mă, ceva trebufi-'b* Ța Notariatul 
de sțat. Constatarea poale să sur
prindă pe cineva ■ ziua aceea a 
fost, o ii veselă. As fi vrut să-i 
spun fiecărui vânzător .disi magazin 
fiecărui funcționar de Ia 
ghișeu p&blic: „știi, există 
niște oameni îndatoritori, 
îndatoritori, nu >1 puliti'țea 
citii,dine®’.’- lor te urmăresc 
vreme dincolo de pragul lor si te 
obliga la <i r oniporlare 
in relațiile cu semenii tai 
p^naivitate tele 
nu <• naivilale 
modul in care 
nul tău atunci 
servicile, lui .si. bții

Atinsă

transport prin
■ complexul sud,

multor deficiențe de proiectare și 
execuție care'au existat mai ales la 

< onArucțid noului luniiuiar. Membrii 
de partid, * Iovan Livia', Costinaș 
Petru, Kakosi Arpad, Demoni Pe
trii împreună cu tovarășii lor de 
muncă au Executat, lucrări diticile 
de maro a'toțiloate la lunicular;, 

'Corectarea pantelor șinelor ae
riene din 'tațiile 'de încărcare» si

pune alături un alt fapt lă 
utentic. Mă aflam in biroul

Trebuia să- 
. lingă tui ne se 

la — o temele trecu- 
ani. Funcționara care 
era iritată. Faptul că 
sesizai zmrul despre 
ce i s-a făcut, o e- 

pe un 
o fwfmăg de 
nervoase a 

htittida pe recta- 
m.ii știam ce să cted; 
din biroul contabilitate 

alb de ani șau. femeiai

Luis Corvalan
mișcării comuniste si muncito
rești.

ii- aceeași zi, tovarășiiȚȚȘlicdlais' 
Ceaușescu a oierii un dejunȚîu ciqL 
stea tovarășului Luis CorVaîafi și 
a soției sale. .

v.. participat tovarășii Alexan
dru Drăghici si Paul Micule cu-Mi- 

, zii, ,membri ai .. .Comitetului
tiv, ai Prezidiului P. imanent, se
cretari ai C.C. al P.C-.R-., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P C R.
’• Dejunul a avut loc într-d atmos- 
ieră calda, tovărășească.

ca' a- lor 
", -Credeți, 

ce spun, nu ? Dar 
oameni buni. Intre 
te primește seme- 
<ind ai nevoie di-

dispoziții- 
uik, .-©ftȘle o toarte 

muniie -țările 
lui simț ale

care-l mai făcuseră cu insistență 
numb iunt ționarele din biroul 
anticameră) si ne-a liniștii cu o 
vorbă si cu un zimbet — „(medial 
mă inapoiez si n-o să va ia< sa 
pierdeți prea mult din timpul tiv,". 
I n funcționar pe care-l doare tim 
pul nostru pierdut, Care face . din 
semenul său egalul său intru dem
nitate c.mene.isrâ si caic Irisinld 
rtiballernilor același respect țâță 
de om.

N-arii scris rindurile I «-.a in
mod expre- pentru a .lăuda, un om 
sau pe lunctiobarii unei instituții 
publice. d<-i ar merita acel Im rii 
-Voi pune alături 
fel de 
rentabilitate at T.A.P.l 
verific p rcclamație. 
aila reclamant 
tă de -15 de , 
dădea relații . 
i n salariat a 
o nedreptate : 
nerva vădit Replicile spuse 
Ion care nu la-,., nici 
îndoială asupra stăm 
iancționarei. o 
mantă. Nu 
funcționara 
are pârul 
care -i venit să-și caute dreptul ei 

e tentai să spună 
minore, că antonii 
se entuziasmează 

si s<- indignează cu multă ușurin
ță, Dar nu e asa. \iu ales un loc 
prin Care trec zitnlc 7erl. poată Sute 
de cgtălen, chiar dacă locul acesta 
nu e. să zicem, administrație- de 
clădiri sau ghișeu postai; si am 
ales o situație in care putem ii 
pu:-i îiecare dintre noi și in'care 
răceala reiui ce t OBLIGAT să ne 
servească, produce asupra noastră 
același efect : jignește demnitatea 
noastră Cele două situații repre- 
zlijțl două fețe ale educației Ci-

Saji ’ Ml * <

* -

SUB TENSIUNE - 
is nouă stație de transformare

ieri a tost pusă ->ub tensiune o lidua stație de trauslw- 
mare.: de 400 KVA. Noua stație . a lost amplasată m partea 
nord-esticâ a orașului: Petroșani/ pe strada Voievodului, în- 
trarea fi iu iuncțiiine . on tribute, ia îmbunătățirea al «Jentăr.i 
cu energie electric.': a orașului, j

De asemenea. in cartierul Aeroport st- află in construe 
tie o sită stație de 3$ KV. Intrarea ei m tu acțiune va asi
gura alimentarea eu energie a zonei industriale din .această 
parte a Văii Jiului,



STEAGUL ROȘU

SPORT • SPORT

BASCHET
Știinja s-a impus

lenliil Gdrnett

DUMITRI' «HJEONJsA

DE PESTE HOTARE

troșani si

D. CÂTA

ip> buu nivel 
dintre rompo- 
‘ formalii oii- 

deosebit.: Măn-

In rîndurile 
da rezultatele tehnice 
cl asamentfele pr Unei eta, 
pei F.R.H." și cîteva 
asupra compoitării echi:

și a III-a ale „Cupe! 
' ș! 3 decembrie intră 

în cadrul aceleiași 
echipele de juniori

jocul dinamic <iț celor 
Și, bineînțeles, vletoria 
si fazele dm < are s-au 
trei goluri : MIN. 40-

cletian c<i ex<r

le-a reușit. Și aceasta, re» 
cauza nervozității băieți- 
care au ratat multe ocazii 
de favorabile".

FRAGA. Participînd 
niterâațiopa l de lupte 
ne de la Fraga, 
Ion Âlionescu s-a situat pr
inții (la categoria 57 kg) 
companie deosebit tio valoroasă. 
In turul 4, Alionescu l-a învins pe 
lampionul sovietic Saiadov, iar în 
turul 5 a terminat la egalitate cu 
Tnorun (R.D.G.). .

Soția echipa clubului Poștelor, 
care au învins-o cu scorul de 

-6 (9 -3).

breaslă, Șl. lacou 
afectat de înfrînqere 

arădani. Ne spune

Sa
J>^.^^ll L*l»lil>i> 3>l fost IIP
KbliMtp, ’ ■! sp' ctrttftilo68e, 
"tuni- ales în i viih-niă parti- 
diXSiilht.i J - Minerul,'H?-

C • iu 1 S în c efu t~- în t i dfa-'"‘aa ' d dmîh a- 
re a echipai studențești care după

rău dar 
să fac o reinarcă pentru 
el nu mai este jucătorul pe 

ipăraț 
contraatacat peri- 
sesizat că Jiul îi

la InMtite Timisca- 
ntul, ei punctînd 

< istiollld solul 
punct. ,
Vil-a Știința sfe 
8 echipe, avînd 
Lpa.il mi-i 4M‘“ 

■u studenții pe»

Auidin. autorul

SOFIA. Disputat la Sofia, meciul 
dintre echipele de fotbal ale Bul
gariei și Portugaliei (campionatul 
european giupa a Il-a), s-a inc he- 
iat cu; rezultatul de 1—0(0 -0) în 
laș narea jucâtorîîoi bulgari A mar
cat Dermendjiev, în minutul t>3. A- 
cumnlînd 9 puncte, echipa Bulga
riei s-a calificat în faza următoare 
• i i onipotiliei.

rîHV'gi
CMwsJovaCiei

2.-1, Miko —’ 
Korpa — Mi-ko, 
- Miko 2—0).

teritorială. Cei 
Covaci Smidii, 
de la Jiul, Gor- 
Leretei Șchiopii

PIIDAPliblA l diția din <«est im 
« campionatului maghiar de fotbal 
'.-a încheiat < u victoria 1 formației 
Fercnciaros Budapesta pari- o. to
talizat 5 ' de pun< te din d- .....
ciuri (24 victorii, 4 țoctin egale si 
2 înftîagerl). Pf locurile urniătoâî 
te ,-au clasât in ordine: Ujpcst 
Dozsa 44 puncte C.yoi 39 puncte, 
Va as " puri' ‘ f itabaiîya 2'! 
puncte. Hfenved 28 puncte, etc. Au 
retrogradat echipele Romii. și. Eger,

lîii tritjilgiil exi’fi- 
Ș Covaci —. Fdronesdu ~- 
acesta din urina aduce «11 •;

SOFIA. Echipa română de rugbi 
Rulmentul Bîrlad a susținut cel, 
de-al doilea joc din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în Bul
garia. Rugbiștii români au întîlnil

fbrtnatii:
Talpai, St. >1 er,

Sandu, Li-

spectatori au fost puțini, I-a reți
nut acasă, poate, numai r aldina că
minului (dacă a fost și aceasta), 
pornirii cu lipsă curentului electric 
pînă la ora 19 (bine s-au mai ținut 
de cuvînt cei do la I.R.E.H. caro 
promisesem ora 14 1) fiu le'-a oMr-il 
posibilitatea vizionării meciului din
tre Bulgaria — Portugalia. Pe t<?- 
Jherârii spectatori . însă, pe care fri
gul i-a cam învinețit la față, i-a în- 
călXit ' tBtUsi: 
dotiă echipe 
Jiului, lată 
înscris tele
în plina dominare jiulistă, Șchiopu 
intră în posesia unei mingi pe aripa

prima ii-prizu conduceri - eu 10 
puncte diferență. In repriza a' doua, 
lupenenii au o revenire puternică, 
reduc substanțial din handicap și 
numai experiența echipei studen
țești a făcut ca ea să cîștfge în 
final eu 27“-24„„ i- ga .a

De-a lungul celor patrii partide 
J-ăii fciriaicat B seamă de jucătorii 
dintre care amintim pe Fodot și 
Popoiui de la Științg I, Diig C. și 
lovan d» la l'tilajul vi upio ,pe în
treaga formație* liberul Lupeni 
niăi <<le- pentiu Jnibițm ci <ni>- a 
luptat îinpotrix a fi.i mat iei Știința I

Terdiiul de jet redus a influen
țat negate i alitateu tehnica a par- 
tideloi, ' ' , , t , p

i.d băieți. clasamentul primei e- 
tape >i ,,Cupei F.R.H." se ptezihtS 
astfel: I. Utilajul; 11. Știința Iți 
III. Minerul l.upeni; IV. Știința II.

La 17 decembrie și 7 ianuarie se 
țor desfășura tot la Lupeni eta
pele a II-a 
F.R.H." I.d 2 
în întrecere 
competiții și 
șj junioare.

A fost alcătuit lotul do 20 de jil* 
datori în vederea jocului retur cu 
ietliipa R. D, Germane, în cadrul 
preliminariii™ turneului olimpic de 
fbtbai, meci t are se i i desfășura 
ia 6 decembrie: la București.

Lotul mprinde pe: Haidu, Ada- 
maclie, Coman țportatl); Sătmtttc®» 
till, 1\ ,iu< es< o, Niiolae, Batbri, 
C. Dan, Mocanii. Doi<*anu (fi,nddși)ț 
Șnerglîeli K-oszk® Nuițw c-ileț VI 
(ijiijlocași|; Pîrc&lffb, Sasu, Constan
tin, Dobrlh, I. Iond'scu, Knllo si- Lu» 
cescu (înaintași).

1. Steaua
2. F. C. Argeș
3. Farul
4. Dinamo barau
5. ,,U“ Craiova
(i. U. T. A.
7. „U" Cluj
8. A.S.A, ig. Mureș
9. Jiu!

i&, Peiroitil
11. Dinamo București
12. Rapid
13. Progresul
14. Steagul roșu

t.n, . . t ’ ii < ’• o- iui divi
ziei B de vol I ului Fclupa 
stiiiit ■ "Pot..... -ui o primi
di/'sp.M d l.M.P. i.-pliM l.'rtl^tloi 
înainte Timișoara,_ câre,, ngai.u a ui 
linihiiili -ale ■ tțe . ' ii £Șl >fi ab 
valoSÎP cu ȘWte fie sdfviciu rn 4- 
chipa națională. Jocul a lost Irit- 
rnos; însă studenții n-au putut face 
față atacuiiloi - i-ținule alo adver
sarilor, fiind nevoiți s& cedeze Cu 
3—0 (Li IB, la 14 și la t’>). Echipa 
antrenată de profesorul Eronini 
Ceacti s-ci ‘-trddiiit sa practice un 
j, , bun si puți ' a lipsit să c îstig s 
stilul al fiotlea. Dar maturitatea vo
leibaliștilor 
ra «i-a spus gȘvî 
decisiv m fihal și 
la diferența do tin

I Înaintea etapei a 
aștiă pe locul 6 din 
lin job mai puțin, 
tul d? onorabil petitr 
tro-ăheni, d ică ținebi cont de po
sibilități!.' lor. Poate returul «ă ne 
«duca mai multe puncte Și liu doar 
5 diti 1 ! uosibiic (au uti loe mâl 
puțin),

Iul \i..toriei pentru șcliip'â sâsț.Tri-L, 
bunele aplaudă, se încălzi s< Jiu- 
listll «e îmb ățișc
,J Arădanli, ies -la atac. iX.dnilif se re
man ă Ia un șut p iert t los la colț 
al tînăruluj Florth Duțmtr«si u, apoi 
același r>umitre«ru li •piific..:fi“-n3jl'irh 
lui Pop, acesta l un 1 linge pe 
cireapia aproape tie poarta si insrtie 
un n.,1 mult i . luviitat, anulat de 
aibițtu pe hietA că mlhifAi depășise 
linia porții șl de a.-<,|r, • i.-
t^pp ’ ’ ’i

L iii concluzie, v.ictorie meritată a 
jjuliștilor după un „joc bun și <> in
sistentă domina re 
itiai burii i Tâlpâi, 
Georcțvvici, Achi m 
nea fbxt-eplionăl), 
și Pop de la U.T.A 

: Au jnra.t urmâloAîel 
JIU) : Zamlff : 
f lOorcjbvicli Vlihai

, - Minutu4„90 al jntîlniriî dintre Jiu! 
și U.T.A. Fluierul arbitrului Iile 
prăgîjici din București anunță ,1 in.1- 
lul meciului și totodată linaiul tu
rului campionatului Diviziei A de 
fotbal. Jiuliștii se îmbrățișează, sînt 
bucuroșii. Dominarea lor insistentă 
de-a lungpl întregii partide le-a' 
adus, curii era: și normal, victoria. 
Iși iau la revedere cil plăcere de la, 
spectatori. La rîndul lor, aceștia îi 
aplaudă pentru.joc :și rezultat.

: Cinci, minute după, meci.. Larma 
stadio.hului s-a stins. Dout la cabine 
sd discută < u apririderd. in tabara jiu
listă - entuziasm. 1! roci pe arbitrul 
Ilie Drăcțhici să-și spună pentru ci
titorii noștri părerea despre joc ■ 
,,Nu nii-a pus pi oble me deosebite. 
Jitii a jucat mai bine, a dominat 
mi|oritalt>a timpului „i .i mental 
victoria. Gorriea i-a salvat pe ară
dani di’ la o inlfinqe’e categorică. 
După Gorriea, Talpai a fost tel mâi 
bun de pe teren. îmi pare 
trebuie sa fac o ielnarcă 
Libardi 
can- îl știam. Aradatiii s-au 
organizat si au 
culos. Dar n-au 
joacă Ia ofsaid".
, Co n tratele de 
de la Arad e 
ca și ceilalți arădani. Ne spune că 
Jiul a cîstigat prin voința cu care a 
abordat partida, dar ne previne că 
în îneciul retur nu ne va fi ușor la 
Arad. „Asta o știm, este de acord 
antrenorul Jiului, Șteian Coidum, 
dar pînâ atunci mai e muît In re
tur avem și noi 7 meciuri acasă". 
Nea Fane iși d<î parerea despre 
meci: „Evident că sînt mulțumit 
de rezultat, dar nu și de jocul bă
ieților mei. Au jucat tot timpul ner
vos. Aceasta i-a făcut să nu se,,poa- 
ta concentra în fazele finale și „să 
nu marcheze mai multe goluri. Sto
ker este vinovat pentru golul lui 
Pop pe caro nu l-a marcat strict. 
Din echipa mea remarc pe Talpai 
în mod deosebit, pe Sandu și Co
vaci. Arădanii au venit cu intenția 
să piardă la un scor cît mai ștrîns, 
iucru ce 
pet, , din 
lor mei 
deosebit

In. urma acestor declarații, croni
carului îi mai' ramîne puțin de 
spu -. S-a consumat deci ui ultima 
duminică de toamnă a acestui an, 
ultima etapă a țuriilui campionatu
lui Diviziei A de fotbal. S-a consu
mat ultimul mori acasă din acest 
sezon al echipei noastre și totuși

STOCKHOLM. In finala pe echi
pe femei a campionatelor interna
ționale de tenis do masa de la 
Stockholm, selecționata t’.R.S.S. a 
întrecut cu 3—1 echipa României 
(Radnor a -- Mîhalca 2 9 Alexan
dru — Grinberg 2—0, Gunberg, 
Rudnova --- Mîhalca, ’ Alexandru 
2-0. Rudnor c, — Alexandru 2- 1). 
La masculin, a cîștigat echipa lu- 
gdSlăvibi învingători’-»- cn 3 ■ 1 în 
meciul < ii tonnaliri 
(Korpa --1 Stepanck 
Siirbek 2—0, Sutbek 
Sțănek L' G, Kept.

la turneul 
gieco. ro.rna- 

sportivul român 
situat p< locul 

într-o

RESTANTELE:
Dinamn București ,,U" Cltij 

(29 Noiembrie),■ Răpiri - Jiul (9 
d'‘( • inbir. >: St....... . Pe|l.,)1!| si
F.f C. Argeș Progresul (10 de
cembrie); „tj“ Craiova - Rapid 
(17 decembrie). '

dreaptă, face ctțiva păși, pasează 
lui Peț'esâu, acesta îl Vede bine pla
sat pe Pop, ii trimite > ilonul și, 
lăs&t liftei, Pop îl expediăZti îjfJÎM-’ 
•|iil din sțînga . al porții lui Zamfir, 
stok-e i Zâmlll dH i,|u. „..
M1N. 52 dlipă cîteva „ocazii bune 
de’id egala, ratate dd^înaintași saui 
apărate L excepțional de Cornea, 
AGiinir, se Jansgriză ,în vitG'ă pe ex
trema dreaptă, se apropie de poarla 
adversă și șuteaz.i puternic cu Aîn- 
gul la rădăcina ‘ barei, făcînd inu
tilă intervenția simpaticului portar 
arărfan.'MlN. 74 
lhilț liitțe
Naidip si

Sala sporturilor din Lupeni a 
găzduit sînibătă și duminică între
cerile programate de prima etapă 
a „Cupei F.R.H.', faza orășenească

■ seniori și-seniOarc. Au partici
pat următoarele ecuipe. Feminin : 
Licfeilî Lupeni, Utilajul Petroșani «i 
Șcdala sportivă Petroșani <u două 

(«nul IV și anul V). Mar

care s-a ridicat la
spectacular, cîteva 
fienfele celor dbtiă 
dențlindu-se în mod 
riiță Eva, Tudor Alice, Gyulai Lti- 
cia (Utilajul) și David Mariana, Rec 
Varga eta -1 i»<-rtă'îța Crețu. (l i
ceul Lupenii Și in celelalte părti- 
re ș-aa ferriștrcaț rinele jucttbare 
țlintre care amintim pe Lla Bata- 
baș și Elena Savin din echipa Ș< 
sp. ânul V și pe Botnrar Clara din 
echipa Șc, sp. $n IV. In "urma re 
Vultă'telojf înrfegistfjile, umui '
primei parti al iipei F R H," se 
fmitită astfel:. Iu Ș<. sp. ahttl A',- 

r , II. Șc. sp. an IV; III Utilajul;' IV 
& Vgi., >.l-riț-il Lțtpenm

- ■- *-;- 
îîp „Cu- 
siderefțh

MASCULIN Utilajul i^troșâiu
Mf’hfiMt1 ’Lilpîîni 33- 21; Știința 

- Șt,ținta 11 27-21; Ctllpjul - 
Știința II 22«- 11, Mineiul — Stf

. FEMININ : Liceul Lupeni — Și 
sp. an V B—26; Șc. sp. an IV — 
Utilajul 16—6; Șc. sp. an V — Șc. 
sp. an IV 15—11; Utilajul — Li
ceul Lupeni 18—10.

Cel mai disputat meci a fost cei 
gin tie Utilajul și Liceul Lupeni



angajează de urgență

29 noiembrie
Doritorii se vor adresa pentru informa'

29 noiembrie

ANGAJEAZĂ URGENT
28 noiembrie

ȘEF SERVICIU APROVIZIONARE.

REVIZOR CONTABH PRINCIPAT

CbiUfitidăj

REVIZOR GEST. I

muncitori calificați ca mineri, 
ajutori mineri și vagonetari

eXecuiînd lucrări de laborator.

ci și dih partea întregului 
electroipecanic.
necesar un aflevăral salt ca- 
în activitatea părții electro-

'c.AlJWi

Drmm, rliti j:ao '

In laboratorul do fizică al I.M.P. studentul Pastiâ loan, grupa 1 504, 
secția topografie,

Noiembrie : 
itblica : Șeful 
RILa . Cfisă- 
>NEA - - Mi-

V UI..UAN:
Cultural :

in.tri; HAR-
P AROSE NI 

H.olt seria I- 
un pumn dc

CONTABIL I
CONTABIL II

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

muncitori necalificați, apți pen 
fru subteran.

uetrem- vocaie va oferă solistele de muzică Ușoară și 
populară Coni Racolțea și Dorina Ioneșcu din București, 
acompaniate de orchestra Dezideriu Munteanu.

Conducerea T.A.P.L, Petroșani 
vă urează petrecere plăcută !

rutier; 15,15 MERIDIANE; 15,45 Din 
melodiile lui Mișu lancu; 16,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin meteo
rologic; 16,15 Sa învățăm cîhtecul: 
„Sîntem zorii noi" de Emil Lorescu 
pe versuri de Mihail Cosraa; 16,30 
DOCUMENTELE PLENAREI, AMPLU 
PROGRAM AL VIITORULUI; 16,50 
Estrada artistului amator; 17.10 
ANTENA TINERETULUI; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 Cronica e- 
conomică; 18,10 Caleidoscop mu
zical; 18,30 RADIOSIMPOZION : 
PROBI E' 1 ATICA INTELECTUALI
TĂȚII IN ETAPA ACTUALĂ; 
18,50 Jocuri populare; 19,00 
RADIOG AZETA DE st AR \, 19,30
O melodie pe adresa dumreaVoas- 
tui; 20,00 BUir.TIN DE'ȘTlRI: 20.03 
«adio-magazin sportiv; 20.15 Meh. 
<lii romăneșli; 21,00 Metronom '67; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 Gintă for- 
mațfș Los Guairenos; 22,30 MO
MENT POETIC; 22,35 Muzică de 
dans; 23,00 . Muzică ușoaiă; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
aogții; 2,55-3,00 BULETIN DE ȘTIRI,

inlormalli suplimentate — la sediul intreprinderii.

extracție a căror săpare va 
îfl noul an la minele BSr- 
și Livezeni, Realizarea rit- 
pianului de Investiții pe noul 

necesită, de asemenea, a pro vi- 
■Xploatăriloț cu 
— ciment, hol-

PEtroșaNt — ? 
Agonie și extaz, Re| 
sectorului suflete; PE' 
tone în stil italian; I< 
neruj : Dr. , Prătorius: 
Comisarul \; llT-EN] 
jSurcoufl tigrul celor 
BÂTENI : Castelanii; 
Aventurile lui Wetgm 
II; URlCANI : Pentru 
dolari.

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE ȘURI, 
5,35 Program muzical de dijniheâță 
(continuare); 5,50 JURNAL AGRAR; 
6,00 MUZICĂ SI ACTUALITĂȚI; 
3,25 MOMENT POETIC; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,60 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 I a micro
fon, melodia preferată; Mu
zică ușoară instrumentală; 10,10 
Curs de limba franceză; 10,30 Mu
zică de cameră de compozitori al
banezi; ; 11,00. BULETIN DE ȘTJRli 
11,03 Cronica economică; 'I 15 Arii 
din opere; 11,30 Muzică ușoara in
terpretată de formațiile I'.rnico 
Fanciotti și Roger Dann cel»; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Cîntece cio
bănești si jocuri; 12,15 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,2.0 Succese ale mu
zicii ușoare; 12,45 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,55 Inlîl- 
nlrfe cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Scriitori ai se
colului XX; 13,50 Parada soliștiloi 
și a orchestrelor de muzică ușoară; 
14,50 Trei orașe, trei cîntece; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI, Buletin meteo-

La miiia Bai băteni s-au creat 
condiții jjentfîi inienȘIffcarea rit
mului de execuție șl depășirea sar
cinilor trimestrului IV. Eforturile 
șei cer concentrate spre urgenta
rea executam galeriilor de cerce, 
tare de la orizonturile 700 si 798.

Lu mina Dilja u-cimn.i inlen- 
silicăte lucrările de deschidere de 
la orizontul 581, blocul V, ă ga
leriei direcționale de transport și 
a circuitului puțului orb nf. -1 de 
la orizontul 440.

Sarcinile anului viitor pentru 
sectoarele de învftsfiții jsîfit defini
tivate; există create toate condi
țiile pentru realizarea lor integra
lă. O deosebită atenție reclamă 
însă, îmbunătățirea activității de 

'investiții în cadrul E.D.M.N., com- 
.pletarea efectivului exploatării pen
tru executarea la timp a puțuri
lor de 
îndepe 
bățeni 
mică, a 
an 
zionarea optimă a 
materiale de masă 
tari, nisip — materiale care au 
lipsit în dese cazuri la exploatări 
în acest an.

. In 1968 sarcinile de investiții nu 
sînt mai mari dec.it în acest an. 
Exista deci condiții ca, pe baza ex
perienței acumulate sa se obțină 
realizări mai substanțiale 'în privin
ța îmbunătățirii calității lucrărilor 
de investiții, reducerea termene
lor de execuție, darea in funcție 
cu parametrii proiectați a noilor 
obiective, precum și a utilizării din 
plin a dotării tehnice de la lucră
rile de investiții — îndeosebi a 

‘■ fașinilor de
Asigurarea 

t apacitațiloi 
znte pentru 
tuie un obiectiv majm peffttu ex
ploatările miniere. Ca atare, recla
mă o atenție continuă, plină de 
răspundere din partea conducerii 
combinatului și a conducerilor -de 
exploatări. ■

Angajarea
28 1967.

Informații suplimentare, la teleion 1329.

se Tace în condițiile cerute de H.C.M,

î - - 
încărcat, 
rezervelor deschise, r 
dc producție prevă 
abil iiiînătorr coriști-

18,00 In direct... Transmisiune de 
Ia Cabinetul regional de In- 
formare ehnico-econoinică 
Bacău.

18.30 Pentru copii, Eftatilfl in pa* 
puși. „Circui" di < iierone 
f eodoresi u. Prezinte Urnirii! 
de păpuși din Brăila.

19,05 Pentru tinerelul școlar. Șco. 
și tradiții, „Insigna centena
rului". Film dedicat Liceului 
„B. P. Hasden" din Buzău,

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul nietcorologIF. Pu

blicitate.
20,00 Aventurile lui Tarzan.
20,26 Album de poezie : Variațluni 

pe o Iernă ailtuinnala.
20.40 Seară de teatru ; „Șeful sec

torului suflete" de Al. Miro- 
dan. Interpretează Teatrul de 
comedie. In pauză : Poșta te
leviziunii,

22.40 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea eralslmaii.

In urma amenajărilor efectuate, loca
lului i s-a asigurat na specific de 
tradifie locală și un interior intim.

| Redeschiderea se va face cu o M frumoasă și bogată EXPOZIȚIEI de artă culinară și cofetărie.
IN SEARA ACEJE1ASI ZILE SE VA ORGANIZA O PE

TRECERE FAMILIALA, CU MENIURI BEL1CJOASE. I.A P»E- 
î URI CONVFNABIII

folosind ți' aces' 
mijloacele mu u ii.poli

membriloi de paitia, și piui ei a 
întregului colectiv la muncă exem
plară. Tovarășul Jiftu Marin a scos 
în evidentă necesitatea activizării 
tuturoi membrilor de paftid, creș
terea rolului lor în întărirea disci

plinei, folosirea din plirt a timpului 
programului de lucru, meșterea taț- 
punderii față de sarcinii'' <1<- pro- 
fcliictie Alu paituipanți In dezba
teri au subliniat necesitatea inftn- 
slfjrărli muncii de educate a mem
brilor d,Ț partid
->ț,op toaU 
tlco-ddcicăti'. Prin r.-partrz.vmi de 
-.afclril lonmr-fe .li in- legate de 
țiroblemele pe ram le fMȚ ■ locul 
rl<-' mum >, membrii de p >~!id tro 
btiie deșfSsdary o mun a Smplu m 
îfl vederea ridicării Întregii adiVi- 
tăți do prâducțtb lă nivblid »ti|Jfn- 
p-lor reflectate de proiectul Direc
tivelor C.C. al P.C.R., cu privire 11 
perfecționarea conducerii / plani
ficării economiei naționuk- Operati
vitatea în rezolvarea p* rol om ol o 
pe care le ridică desfășurarea pro
cesului de extracție a cărbunelui, 
răspunderea pentru calitatea lu
crărilor, pentru folosirea eficientă 
a timpului de lucru, a mijloacelor 
materiale ale- întreprinderii, preocu
parea susținută în vederea intro
ducerii telinPii noi. trebuie să ca- 
iarteiizo/e ictivitatea fu i îmi r > 
muriisț.

Măsurile adoptate cu prilejul a- 
dunărîl păiitru dai ea de soamS si a- 
legeri precum și constituirea, cu 
acest (milei do organizații de bază 
-îti ateliertll riiet ariie, la Complexul 
sud și la ate'lietul eleCtfic, prin 
care se asigură muiidli do patllJ 
un caracter cuprinzător și mai multa 
profunzime, voi asigure îndeplinjrer 
acestor sarcini.

ții suplimentare la secreiariaful și biroul 
personal afe exploatării,

H 3 maiștri mineri, cu îndepliuirea 
condițiilor de studii

at-tiviiății organizației de'^nttid, u
. V>io,ie a conștiinței si iaspcin- 

deiii < immnlitiloi lață de sarcinile 
încredințate. Dat Trt cadtul adutiării 
generale p.mtiu darea de seăttă si 
alegeri ș-ă vorbit mai alo-, dospi.- 
sarcinile, ,ge viitor. Inginerul Cer
nita Alexandru, mecanicul șef al 
minei, a subliniat uoil.- sarcini c.îro 
stau în fața colortiv ului sectorului 
electroni ocările ft petioadd care 
Ui meaz

Astfel, în cel mai scutt timp Ire-' 
buie tdrininate lucrările de punere, 
la pufict a funlcularului AhindaSă- 
Corodști.L ftiocuirea CablulM TpUfT 
tător pentru goale, scurtarea cru
pului de piloni de deasupra Jig
nii în vederea ameliorăm pantei, 
îmbunătățirea i onstrucțiel cupelor 
și alte lucrări necesita in conti
nuare eforturi susținute nu mimat 
din partea colectivului de la funi
cular, 
sector

Este 
litațlv 
mecanice a minei pentru a fi în pas 
Cil dezvoltarea prodigioasă a teh
nicii noi. In final trebuie ajuns la 
automatizarea funcționării noului 
fiini, ulm do i i -ud, la automatiza
rea si controlul de la distanță al 
stațiilor de evacuare a apelor și a 
altar iljsțâlății tnlhiere.. Este, de a- 
semenea, necesară întărirea preocu
pării pentru calitatea reparațiilor și 
thtretinerii utilajelor miniere pen
tru deservirea la timp și îri condi- 
tiuni btine a sedtdarelfn produc
tive. z

Realizarea acestor obiective im
pune o . muncă politico-educătivă 
susținută pentru antrenarea tutuim

sfr. Mihai Eminescu nr. 2

eu sediul în Petroșani

TElEVUiUNE



<’rizii

nece-

Declarafia societății de

Convorbiri

INCA UN PROSES INTENTAT

locafa.

•NIGERIA

Autoritățile biafreze nu sînt

Tulburări 
în Malayezia

întrunirea unor membri ai guvernului Turciei

Congresul Asociației 
Franța-România

asigurarea 
a drepturi,- 
ccluțenilor 
de Cai ceh!

consa-
drep-

dV lit loc 
românesc 

realizat 
in regia

Trimisul special Agerpres, Romulus Că

Tiparul: I.PiH. Subunitatea' Petroșani

regio- 
fie realizat 
pare intre

VARȘOVIA 27. -- Coresponden
ții Agerpn-.. I. Diiimti.i-.cu, ticiu- 
mih I ,t 27 i ii inbiie pi merul

de Medi-
Științe si
‘ranței, a 
de priete- 
j medicale
WiMm «ws»

(Ageipres) . 
agenția V.N.A., 
teritorial R. I)

" :?ARiȘJ272 
gerpres, Al. 
•Duminică, la 
S-au deschis

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA': Petroșani ști.. Republicii tir. 44, Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.)

ro . 
mul 
rată' 
nani, 
stantinescu, 
special al orașului Leipzig 
prima mențiune specială pe» 
tru regie a juriului.

diul actual 
m de pos 
costeuta, precurm

printr-o " tradițională pmeteMe de 
poporul vietnamez, nu va permite 
ca cetățenii vietnamezi din Taie 
landa să fie transformați de ■autori
tățile din acesta țară in carne de 
tun la dispoziția administrației ma
rionetă de la Saigon.

• KUALA LUMPUR Ploile to
rențiale care cad de patru zile în 
peninsula Malaezifei n provocat 
mari inundații. comunică agenți
ile de presă. Sute de locuitori a i 
fost evacuați, iar ălți 400 OGO sînt 
gata șă fie evacuați ca urmare a 
1 e\ al .mii rialilor.

Comun i< ații Ic rutiere și i feroviare* 
au fost întrerupte și mai multe po
duri au fost luate de ape.

Ciprul ar putea develfi pentru ela 
o punte de legătură, în loc de'mmăr 
al discordiei".

BONN 27 (Agerpres). — intr-un 
interviu acordat corespondentului 
din Tel Aviv -al ziarului vest-ger- 
man „.Die Welt", premierul izrae- 
lian Levi Eslikol a declarat printre 
altele că guvernul mu ar ti dispus 
să ducă tratative Je tun i cu țările 
arabe, fără pi' recunoașterea lzr,ae- 
lului sa constituie o condiție prea- 
îaMfS. ■ • $

In continuarea dezbaterilor 
erate problemei restabilirii 
tarilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. au luat cuvîntul în ședința 
plenară a Adunării Generale de la 
sfârșitul săptăniînii reprezentanții 
Islandei, Columbiei, Biruiamei, Pa
kistanului, Congo (Brazzaville) și 
Iugoslaviei. Reprezentanții afro-asia- 
tici , înscriși la cuvînt, precum și 
reprezentantul Iugoslaviei au spri
jinit proiectul de rezoluție al celor 
11 țări care recomandă restabilirea 
imediată a drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. și înlătura
rea reprezentanților ciankăișiști din 
O.N.U. și din* celelalte organisme 
ale organizației. „Numai o astfel de 
hgtărire, au relgvjt oi, poate ti un

' CAIRO 27 (Agerpres) - Un acord 
a lo t realizat între |ml« meniinc 
ale Ligii Arabo în vederea convo
cării, la' 9 decembrie fi.-P. a unei 
reuniuni, arabe la nivel înalt. In 
prezent au lor consult.ui ir vede
rea sțlabilirii lotului do desfășu
rare a conferinței. Se preconizează 
orașele Cairo sau Rabat, a declarat 
luni Sayed Nofril, secretar general 
adjunct al Ligii Arabo, citat de. a- 
<mn1m M.E.N.

comisiei speciale a O.U.A.
LAGOS 27 (Agerpres) — Potrivi 

unei emisiuni a postului de radi, 
Biafra, anton ... biafrvz.e tiu ș’înt' 
de acord cu concluziile la care a 
ajuns comisia specială a O.U.A în
sărcinată să-și aducă aportul ia în
cetarea ostilităților militare intre. 
JUvernul de la Lagos si seresio-

BERLIN. La festivalul in
ternațional al ulmului docu
mentar ȘI de scurt metr<i|. ca- 

la
„Copilărie iu- 

in R. D. Viet- 
iui Pavel Con- 
obținut premiul 

si

n-a 
im- 
iz- 

RefSrihdu-se le rezoluția 
în problema Orientului 

Eban a afirmat că această 
„în ciuda imperfecțiu-

ă prezinte, în 
extraordinare 

a guvbttȘului izraelian, im raport cu 
privire la evoluția situației în ur
ma adoptării rezoluției britanice în 
Consiliul de Securitate si desemna
rea lui Gunnâr Jarring pa trimis 

, special al-lui U, Thant în Oiigntul 
.Mijlociu. • ■

La această grevă, declarată în 
semn df protc l i ța d< politica a- 
lariilor, au paiticipat. aproximativ 
7(> la șută din numărul total al an- 
gajaților, - v«;

ANKARA 27 (Agerpres). — Cyrus, 
Vance, trimisul special al președin
telui Johnson, care, a sosit luni di
mineață'" la Anfcafă, venind "de la 
Atena a avut în aceeași zi între
vederi cu Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul tun al afacerilor exter
ne. In uihi.i i onvorbinloi care au 
axul loc piecutn si a vizitei pe 
care Manlio Btosio, secretarul ge
neral al N.A.T.O., a făcut-o preșe
dintelui republicii, Cevdet Sunay, 
condiii. I<nii l.ii ■ i - i.i mii utnl in 
cadrul unei ședințe. Au paiticipat 
președintele Turciei, Cevdet Sunay, 
preinieiul Sulevman D nurul m mi
nistrul de externe Itisan Sabri 
Cagiavuii'.iil. Nu -a tăcut rnCi o 
precizare asupra' intrei ede.rii

NICOSIA 27 (AgeipreS). - O de
clarație a guvernului Cipriot dâță 
publicității duminică la Nicosia., â- 
rată că „repetatele explozii semna
late în ultimele zile în diverse lo
calități ale insulei au creat c situa
ție gravă, care ai putea determina 
guvernul să declare o mobilizare 
generală-', „fogiugm

In ultimele zile au avut loc îh 
Cipru peste 20 de fesplozii.

KUALA LUMPUR 27 (Agerpres). 
Aol.n ib.lil- inalav'.-; ii-m- au adoptat 
iiiusdiii' si-', ere penii u a puim ca
păt incidentelor sing.-; oșse care 
s-ău r jiyr>5^fâ?|ș>griv șpjecial in, in mia 
Penang, Jp-gsursitfo demonstraților 
impotrij .i dâ.vl<)oi i/arii .dolarului 
.malaveztan Pe Ungă restricțiile de 
circii Ia fie “'care sămîn în vigoare, 
în insula Peiiang au fost reîntărite 
patrulele ’iȘiIitare. La Kiiala Lum- 
pur fti fața, magazinelor, au fost 
inst'ă'late" forțe militare pen'-țru a le 
asigura protecția, deoarece de a- 
ceastă situație de tensiune profita 
nu numai persoanele ostile guver
nului, ci si gangsteri notorii. In ur
ina incidentelor do săptămâni tre
cută, cel puțirt zece persoane au 
fost ucise, iar alte 100 rănite. Po
liția a arestat aproximativ 550 
persoane

: HANOI 27 
cum anunță 
acestea, pe 
mim a lost iMborit cel de-.il 2'600- 
lea avion american. Numai în peri-" 
oada de la 16 la 20 no.lenib.rie, uni- 
tatil jfcfriSUi Popglajt Vietna 
'Îfteze <m distra- 64 Jfoaiat- ile.^bor 

în

— i oțespondentuT A- 
Gheorghiu, transmite : 
Hotel Lutetia din Paris 
Ittcrările Congresului 

Aso< iației Franța — România, or
ganizat <u prilejul celei de-a 20-a 
aniversări de ia înființare.
,J Fiancois Chăgot, director adjunct 
onorific l^Insțduti# pedagogic na
țional si director -mrroimc la Mi
nisterul Educației Naționale, a pre
zentat un bilanț al activi lății Aso
ciației, relevîjid succesele aces
teia în organizarea de expoziții, 
colocvii, conferințe consacrate Ro- 
mâniei. In continuare, a luat Cu
vîntul piof. A. Langevin, carp s-a 
ocupat de progresele dezvoltării 
i-cbnonin • . sociale -.; cultur.ili ale 
României Prof. Antoine 1 acassaqri 
membru , al. Academiei 
cjna, al "Xcademfoi de 
membru- al Institutului 
vorbit deșpre relațiile 
nie stabilite . intre cadrele 
du, Fi fota o R. i.î^B
, In sc dința ge dupS-dmi 
c^espld»u«§s|-^tsl mc 
lUl prezidiu al 4sor irTl.ie 
miletului .său de onoare.

: ATENA 27îJAJi'ipres). — i'.a'lTri- 
bunalul din Alena a început luni 
'dimineață un-gifoii proces, intentat 
de autoritățile militare din Gtezia 
linui grup de 16 persoane sub a- 
cuz.ilm iie piopaiimidă aiitigu-. erna- 
hientală și de „participare la acti
vitatea Frontului Patriotic", Cea 
piai mare parte a acuzaților, scrie 
agenția France Presse, sînt simpli 
Șnuncitori Sau meșteșugari.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Izrae- 
iului, Abba I ban, a sosit duminică 
seara la Tel Aviv, venind de la 
New York. El a făcut o declarație 
în care a arătat între altele, că „ 
ziția și atitudinea Izraelului n 
fost mochlii’ate de climatul de 
pralicitaie politică care a urinat 
lor șase zile de conflict și nici 
survenit uri eveniment cai< să 
plice vreo schimbare, în politica 
rueliană". 
britanică 
Apropiat, 
rez.oluție, 
nilor", leagă în mod Har pj oble ine 
retragerii foițelor izi uelieim mu te 
ntoriile ocupate în timpul războ
iului de stabilirea unui acord 
nai permanent care 
pe baza tratativelor 
Izrael si vecinii săi.

Marți, el urmează 
cadrul unei reurtiuni

Lucrările Adunării
Generale a O. A. U.

gar „Pogled", președintele Ciprului, 
Makarios; a declarat că O.N.U. poa
te avea, o contribuție substanțială 
în rezolvarea crizei cipriote. El a 
spus că existența bazelor militare 
britanice în Cipru este un Lipi neîn- 
bucurător. In ce privește forțele 
O.N.U., .nici prezenta acestora în 
insulă nu ne bucură prea mult, dar 
acestea ne sînt deocamdată 
sare.

Referitor la îmbunătățirea r 
Upr qrecs-jui'ce, Makarips a" i 
rut că „din cauza apropierii 
geografice și din alte considerente, 
Grecia și Turcia vor trebui să fie 
totdeauna „pe același vapor". Dacă 
ele voi accepta acest fapt evident,

HANOI 27 (Agerpres). Socie
tatea de Crucea Roșie a R. D. Viet
nam a dăt publicității o declarație 
în care protestează împotriva per
secuțiilor Ia care sîțit supuși cetă
țenii Vietnamezi din Tailanda. Sub
liniind că "scopul acestora este for
țarea cetățenilor vietnamezi de a 
se repatria împotriva voinței lor îb 
Vietnamul d< su’d, declarația arată 
că autoritățile tailandeze în< alcă 
acordul niHieiat iutie societățile do 
Crucea Roșie din R. D. Vfoțiiuui si 
Tarlanda, : care prevede 
securității personale si 
Tor ‘fundamentale țile * 
vie»tiamezi Societatea
Roșie a R. D. Vietnam isi exprimă' ale S.U A., ceea ce înseamnă 
speranța că poporul tailandez, legat m'edie’jî.3',pe Zi. '

.............. ........... .............. .... ................

Acti- 
vîtațeci, orașului Calcutta continuă 
să ■ră'frrfBă. paraMratiî. • datorită gre- 
\ei genera ie. cțecla-nșată în . urmă cu 
două zile Pe străzile orașului nu 
mai- circ ujă ni< î mi tel d- vehicul, 
in aWa masBțtlbr poliției șl a am
bulanțelor. ' " '

r asfri cisternă ame- 
ncan ,rCle\ eland", cu 
«i, lo-.imeo/ ac

(>>/&> tone și cu, an 
aMigm/ ionntii iîrm'"3? 

'țîtbnrjafi, a ilisffărtn 
duminică ia largul a- 
l.":h>r iu:-,,,:,, /.c. -I u rau 
19 Ll.M.’J'. vasui a lan-

-uedez Tug>- Ei lander H-a ii,H,e- 
iat ilzita .lâ’ Vai sor iți.

țpaltul oaspete sue’âWț'â' ai ut 
eoni orbim cu, premierul pgfonez 
asupra ungj. aspecte legate. ileSfeta- 

nil '...... il ’■«lițlȘlor In iler d
jibrîi^ile’ -sw'Măra a- 

?i fo legătură, cu 
unelpx plobk'tnAăle situași' mter- 
nationațe Ita timpul șederii m-Po- 
lbnia; premierul Erlander a lost 
primit de E. Q.cb.ab,' președintele 
Consiliului de Stat, și a avut <> con
vorbite cu S Jebrychowski pre
ședintele Comisiei di Stat a P1M 
niticării. I mu, piemimiil suecioz a 
fost primit de W. Gomulka; prim- 
secretar al.C.C. al P.M.U.P.

s |» ă 1* u t ă

sat un prim ,'S.O.S' ipnn 
radio, . anurițind i,că 1 in 
sala ma,inilor u izbuc
nit iu, mpenaiii și că 
babordul • începe șă lie 

■ inundat La zece mi- 
. mite a ro.d recepționat 
al doilea >i ultimii! me- 
sa] cate qhurița ,că In

Pînă acum 18 fări s-au pronunțai pentru restabilirea 
dreptur i lor legi ti me

NEW YORK 27,
plesc.u, transmite :

omni a< estel snimtil 
căpitanul a ordonat e- 
chipqjului Lg părăseas
că nava Un avion ja
ponez a ■ citcvu nave 
du plecat în căutarea 
vasului sau a supra- 
vietuitorilor acestuia.

Dramă fără precedent Ia Bogota
După cum anunță agențiile de presă, din cauza unui, insecticid 

puternic amestecat din greșdaîă în aluatul de pîine, fn localitatea 
Chiquinquiia din Columbia ■ a produs o tragedie soldată pînă în 
prezent cu 76 de morti, dinți, care 65 de copii, și alte 600 de

■ persoane se află în stare • gravii.'-S-a ordonat deschiderea unei an- 
" - " chete In aceștă dramă;fagi precedent" în, istoria, țăriii ":

act pozitiv al Adunării Generale". 
Reprezentanții Islandei si Colum

biei, făcîndu-se ?, ecoul nșa-numifoi 
teorii a celor „două Chine", -’-au 
opus excluderii răprezeuimitifor 
ciankaișiști din O.N.U. și au spri
jinit proiectul de rezoluți ■ prezen
tat de Italia si alte patru țari care 
propun, crearea unui. < omitot special 
irigări imit cu st.idieiea ace-t< i pro
bleme sub toate aspectele si să pre
zinte recomandări viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale.

In. cursul dezbateriloi de pînă 
acum, repi e/entanți -ii mini tiuiuăr 
de .18 țări s-au pronunțat pentru res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U

Aloi experiențe cu rachete sovietice
După cum anunță agenția I’ASS între 28 rioicmbue și 30 decem

brie Uniunea Sovietică va lansa rachete purtătoare care, vor avea ca- 
tintă regiuni .ale Qceaniilui Pacitic < a ra/e de 4o nnl< marini li vede
rea asigurării navigației, agenția procițeam ca a fosî împulerm < i 
■i-i Inie ci guvernul a,\'ieli<: roagă <iu<. --rriele tânlor cure cai
navdgabM jsau aeri'ene în Oceanul P cific -a o a indicații organelor co- 
respimzăicîare ca itaveie și avioanele lor să mi intre in zonele respec
tive /imic imrc orele 12 și 24 ora

După greva generala din Chil
SANTIAGO DE CHILE '<7 (Aqei- 

pres). —- Guvernul chilian a inten
tat proces1’ conducătorilor Centra
lei unice a oamemloi mumii din 
Chile îni legătură cu greva generală 
de 24 ore, care a avut loc "în în
treaga țară la.23 noiembrie. ‘ ■

La Calcutta continuă incidentele
• Mai mult de 250 ae persoane au lost rănite 
<D Activitatea orașului este paralizată

CALCUTTA 27 (A.i. ipii-r |. — I mu niței relevă aceeași agenție 
d.in;i'iKmt<i, rt>-^ii.in caitiele ale gru- 
splui Calcutta, capitala statulm, in
dian Bengalul de vest, ș»au; produs 
noi ciocniri, iu l-re demonstranți,,și 
poliție, n&țatpâză agenția France 
Rre-.- >e. In uriMa incidentelor, mai 
niult de 250 de persoane aii fost'Stă-


