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teii flal al hiitii Malisle «omânia
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64 punctul 1 

din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marca

Adunare Națională în a treia sesiune 
a celei de-a șasea legislaturi, în ziua 
de 17 noiembrie 1969, ora 10 dimi
neața.

Noua linie tehnologică
pentru fabricarea stilpilor

hidraulici de abataj
va produce la timp

Ing. GH. OLARI L
directorul U.V.M. Petroșani

Hărnicia și perseverența
reflectate in

CATURI ÎNMII
La E. C. Paroșeni

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu vor face 

o vizită oficială în Marea Britanie
La invitația primului mi

nistru al Marii Britanii. Ha
rold Wilson, președintele 
Consiliului de Miniștri al

Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Măncs-

cu, va face o vizită oficială 
în Marca Britanic, in perioa
da 24—29 noiembrie a.c.

Construirea fabricii de stil- 
pi hidraulici de abataj din 
Vulcan reprezintă un pas 
însemnat in creșterea teh
nicității U.U.M.P.. in crearea 
bazei tehnico-materiale pen
tru producerea de utilaj mi
nier indigen.

Programul de fabricație a 
utilajelor miniere in cadrul 
unei fabrici proprii Centra
lei cărbunelui Petroșani, vi
zează, în anii ce urmează, 
asigurarea pe plan intern a 
mijloacelor mecanice de lu
cru pentru mecanizarea in
tegrală a abatajelor, realiza
rea in continuare a utilaje
lor unicate și dc scrie mică, 
producerea de piese de 
schimb pentru repararea a- 
cestora. Incepind din anul 
1968. uzina dc utilaj minier 
a trecut la fabricarea stil
pilor hidraulici de abataj dc 
tipurile SAH-1, SAH-2 si 
SAH-3 cu pompă individua
lă fapt care a reprezentat un 
salt calitativ important fă
cut în ce privește capacita
tea dc fabricație cunoscind 
complexitatea acestui pro
dus în raport cu stilpii dc 
fricțiune care se fabricau in 
trecut in uzină.

Colectivul uzinei, sub în
drumarea tehnică a organe
lor Centralei cărbunelui Pe
troșani. continuă producția 
stilpilor hidraulici și în anul 
196'.) paralel cu desfășurarea 
importantei acțiuni de crea
re a liniei tehnologice de fa
bricație directa a noului 
produs. Proiectul acestei li
nii tehnologice dc fabricație 
a stilpilor hidraulici de aba
taj a fost elaborat de către 
un colectiv dc ingineri și 
tehnicieni din uzină in cola
borare cu T.C.P.M.H. De ase
menea, este dc consemnat 
faptul că execuția lucrărilor 
do construcții și montaj a 
revenit tot colectivului uzi
nei în regie proprie.

In ce stadiu se află noua 
linie tehnologică ? După 10 
luni de construcție ne aflăm 
in situația îmbucurătoare de 
a pune in funcțiune parțial 
linia de fabricație a fabricii 
de stilpi hidraulici de la 
Vulcan, după ce in lunile 
septembrie și octombrie s-au 
efectuat lucrările de rodaj 
și probe tehnologice. Cu a- 
ceasta colectivul șantierului 
și-a respectat angajamentul 
de a scurta cu o lună ter
menul de punere in funcți
une parțială a fabricii.

Este meritorie munca des
fășurată de către construc
torii și montorii noștri, care 
execută pentru prima oară 
o lucrare de acest gen și au 
primit cu entuziasm sarci
na dc a realiza un obiec-

a-tiv industrial modern 
vind o importanță deo
sebită pentru progresul mi
neritului din țara noastră. 
Noul obiectiv va avea o ca
pacitate de peste 15 000 bu
căți stil pi hidraulici pc an 
și va putea asigura de ase
menea reparații centralizate 
la un inalt nivel tehnic.

Dacă in prezent se poate 
raporta punerea in funcțiu
ne a unei capacități montate 
in mașini-unelte și mijloa
cele de lucru de peste 00 la 
sută din capacitatea finală 
de producție, totuși incă nu 
s-a atins același nivel de u- 
tilizare a acestor dotații. In 
prezent peste 70 la sută din 
manopera totală a produc
ției de stilpi pe trimestrul 
IV este transferată la Fabri
ca de stilpi din Vulcan, iar 
uzina din Petroșani iși re
duce zilnic numărul de re
pere ale sttlpului, transfe- 
rinuu-iv iu nuua unitate. De 
aici rezulta u sarcina prin
cipala u colectivului de pro
ducție din caorui taoricn 
stilpi hidraulici Oin Vuicjm, 
ac^va de a prelua in fabrica
ție, in trimestrul IV 1969, 
toate reperele stilpilor SAH 
și a stilpilor SVJ cu pompă 
centrala.

Anaiiztnd condițiile ue lu
cru create pină in prezent 
avem garanția că activitatea 
ce se desfășoară in continu
are va atinge nivelele scon
tate. Este necesară insă in
tensificarea muncii organiza
torice și aplicarea unei pro
gramări raționale a produc
ției, cunoscind că in noua li
nie tehnologică se pot crea 
condiții ideale de lucru cu 
randament sporit.

Munca in noua fabrică 
este de pe acum rodnică și 
sintem convinși că in colec
tivul nostru, in curs de for
mare. climatul ce se va men
ține, va fi acela al unei 
munci susținute. Pasiunea 
profesională iși poate găsi 
aici mai bine ca oriunde locul 
de afirmare; sint nelimitate 
posibilitățile de a crea, de a 
realiza produse superioare, 
competitive cu alte produse 
ale firmelor străine1 speciali
zate. In acest sens colecti
vului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Fabrica 
de stilpi hidraulici din Vul
can ii revine de pe acum 
sarcina să asigure integrarea 
fabricației noului stilp hi
draulic SVJ (stilp hidraulic 
Valea Jiului) în cadrul pro
gramului prevăzut, să asigu
re cantitativ și calitativ ne
cesarul dc echipament hidra
ulic de sus • pentru aba
taj la nivel... cerințelor in
dustriei noastre miniere.

Actori ai
Teatrului

din Petroșani

Pe cele 10 luni scurse de la 
începutul anului curent, sar
cina principală ce a stat în fața 
colectivului capabil și sirgu- 
incios al Exploatării Centra
lei Paroșeni — aceea de a fur
niza sistemului energetic na
țional cantitatea de energie 
dc care arc nevoie — a fost 
îndeplinită cu oportunitate 
exemplară. Producția de ener
gie electrică „pompată" în re
țea este de-a dreptul impresi
onantă : 1 863 000 000 kWh. La 
modul simolic, fiecare locuitor 
al țării a primit in acest răs
timp peste 90 kWh de la E.C. 
Paroșeni I Și producția dc ener
gic termică atinge o cifră meri
torie : 60 000 G calorii.

Cheia succesului a constat 
in preocuparea susținută pen
tru o folosire judicioasă a uti
lajelor și instalațiilor din flux,

în așa fel încit acestea să 
funcționeze permanent la pa
rametri normali. Mai putem 
adăuga că s-a pus un accent 
deosebit pe reducerea cheltu
ielilor de producție. Astfel la 
consumul propriu tehnologic, 
la Paroșeni și Vulcan, s-au re
alizat procentele de 10,29 res
pectiv 8,46 față de 10,3 și 8,6 
cit era planificat. La consumul 
specific dc combustibil Paro
șeni i au obținut o economie de 
6,555 g.c.c. pentru fiecare 
kWh, iar centrala Vulcan 2,674 
g.c.c.JkWh. Cu greu se pot 
face evidențieri la un colectiv 
caracterizat printr-o remarca
bilă omogenitate, totuși notăm 
pe operatorii de la cazane loan 
Itu și Dumitru Drăgoi, de la 
grupul de 150 MW, și pe opera
torul de la turbine etapa veche, 
Constantin Ncag.

Vizita primului ministru
al Republicii Congo (Brazzaville)

Alfred Raoul, în România

in turneu
In 11 noiembrie, un colec

ții de actori ai Teatrului de 
stat Valea Jiului pleacă in
tr-un turneu de 30 de zile prin 
țară. Pe scenele din Sibiu, Me
diaș, Sighișoara, Brașov, Turnu 
Severin, Rîmnicu Vilcca și alte 
orașe ei vor prezenta spectacole 
cu piesa „Motanul încălțat".

La F.F.A. „Viscoza“ Lupeni

Concert 
de muzică 
populară

Aflată intr-un turneu prin 
țară, orchestra de muzică 
populară*-;Placăra Prahovei' 
a Filarmonicii de stat Plo
iești, va concerta și la Petro
șani in sala Casei de cultură, 
joi 13 noiembrie. Iubitorii 
muzicii populare vor avea 
prilejul să intilnească inter
pret îndrăgiți ai folclorului 
nostru : Gabi Luncă. Geor- 
geta Anghcl, Ion Onoiu (a- 
cordcon), Ion Duca. Maria 
Văduva, Maria Crăciun-Ia- 
tan.

Adunări pentru

Saltul calitativ semnalat în 
activitatea de zi cu zi a colec
ții ' ii dc muncă al Fabricii 
de Lire artificiale „Viscoza" 
Lupeni se caracterizează eloc
vent in indicatorii de plan re
alizați după primele 10 luni 
ale anului în curs. La producția 
globală, producția marfă 
producția marfă vîndută 
încasată sarcinile prevăzute au 
fost îndeplinite in proporție 
de 100.9; 101.1; respectiv, 102 
la sută. Mai buna folosire a

oamenilor și instalațiilor din 
dotare, a făcut ca la fire vis- 
coză să se cumuleze pînă 
ora actuală un spor de 8,4 
ne, din care calitatea A 
menține aproape constant 
ultimul timp depășirea de
procente. Organizarea superi
oară a procesului de produc-

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, luni după- 
amiază a sosit în Capitală, in
tr-o vizită oficială, primul mi
nistru al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Al
fred Raoul.

Premierul congolez este în
soțit de Charles Assemcgang, 
ministrul afacerilor externe, 
Ambroise Noumazalayc, coordo
nator al Comisariatului general 
al planului, de alte persoane 
oficiale, consilieri și experți.

In întîmpinarea oaspeților, pe

se aflauaeroportul Bănoasa, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
faccrilor externe, Nicolae A- 
gachi, Bujor Almășan, Cornel 
Burtică, Nicolae Giosan — mi
niștri, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Alexandru 
Tujon, ambasadorul României 
la Brazzaville, membri ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Republi-

cii Socialiste România și Re
publicii Congo (Brazzaville).

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, cei doi 
șefi de guverne au trecut in 
revistă garda de onoare alinia
tă pe aeroport.

Comandantului Alfred Raoul 
și celorlalte persoane oficiale 
care il însoțesc le-au fost pre
zentate personalitățile româno 
venite în întîmpinare.

A avut loc apoi defilarea 
gărzii militare. Un grup de pio
nieri a oferit oaspeților buchete 
de flori.

(Agerpres)
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Continuare in pag. a 3-a.

anunță
Studenții universității serale de marxism-leninism anul 

I, II și III, de la toate secțiile (economie, filozofie, construc
ție de partid, sociologie și estetică) sint convocați pentru 
marți, 11 noiembrie a. c., ora 18, în sala mare a clubului 
Centralei cărbunelui Petroșani. Va avea loc prima expunere 
din programul de învățămint și se va prezenta programul 
pentru întregul an de studiu.

HO T A R î R E
privind organizarea și funcționarea cursurilor 

pentru calificarea și perfecționarea muncitorilor
și a personalului cu pregătire medie

Consiliul de Miniștri a emis 
recent o hotărire privind orga
nizarea și funcționarea cursuri
lor pentru calificarea și perfec
ționarea muncitorilor și a per
sonalului cu pregătire medie. 
Conform prevederilor hotăririi, 
cursurile vor lua ființă în în
treprinderi și alte organi
zații socialiste, precum și în 
centre pentru pregătirea perso

nalului necesar mai multor u- 
nități.

Cursurile de calificarea mun
citorilor vor fi organizate in 
unul sau două cicluri (grade) 
în funcție de complexitatea 
meseriei. Prin cursurile de ca
lificare de gradul I se vor a- 
sigura cunoștințe necesare e- 
xecutării unor lucrări mai sim
ple, iar prin cele de gradul II 
cunoștințe necesare executării 
de lucrări complexe.

Cursurile de calificare și de 
perfecționare vor fi organizate 
și vor funcționa de regulă, fără 
scoatere de la locul de mun
că a celor care le frecventează. 
In mod excepțional, pentru li
nele meserii (specialități sau 
funcții) care necesită o pregă
tire complexă ce nu poate fi 
asigurată concomitent cu acti
vitatea în producție sau pen
tru întreprinderile și secțiile 
noi, se vor putea organiza 
cursuri de calificare și perfec
ționare cu scoatere de la locul 
de muncă, cursanții respectivi 
încheind angajamente de șco
larizare cu organizațiile socia
liste.

La terminarea cursurilor se 
vor da certificate de absolvire.

In hotărire se prevăd, de ase
menea, dispoziții referitoare la 
personalul didactic de predare 
și de instruire practică ce va 
funcționa la cursurile de cali
ficare și_ perfecționare a mun-

citorilor și a personalului cu 
pregătire medie; personalul di
dactic va fi recrutat din rîndul 
celor mai buni specialiști din 
producție sau al cadrelor didac
tice de specialitate cu pregătire 
superioară. Instruirea practică 
la cursurile de calificare și per
fecționare va fi asigurată dc 
cei mai buni muncitori, maiș
tri, tehnicieni, ingineri și alți 
specialiști. Ea reglementează, 
totodată, drepturile materiale 
și alte înlesniri ce se acordă 
cursanților admiși la cursurile 
de calificare sau de perfecțio
nare.

Hotărîrea mai prevede și po
sibilitatea organizării de cursuri 
de recalificare pentru munci
torii și personalul cu pregătire 
medie, care, datorită unor mă
suri tehnico-organizatorice — 
schimbarea profilului sau reor
ganizarea unității, introducerea 
mecanizării și automatizării, 
crearea unor noi ramuri și 
subramuri industriale și a al
tor măsuri — trebuie să se 
pregătească într-o altă meserie 
sau specialitate. Totodată so 
dă posibilitatea calificării unor 
muncitori în meserii simple sau 
în domenii restrinse ale unei 
meserii (specialitate sau , func
ție), la care noțiunile teoretice 
pot fi însușite o dată cu de
prinderile practice, prin practi
că la locul de muncă fără 
cursuri teoretice. (Agerpres)
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dări de seamă
în organizațiile de partid

PENTRU REALIZAREA
Adunarea activului de partid 

din cadrul Grupului II de șan
tiere al T.C.H. pentru darea 
dc seamă a comitetului de 
partid a prilejuit o analiză 
multilaterală asupra activității 
q: sfășurate în ultimul an de 
colectivele șantierelor Grupu
lui, asupra măsurilor ce se cer 
luate pentru viitor in vederea 
intensificării ritmului de lucru 
la construcțiile social-culturalc 
din Valea Jiului.

Materialele prezentate în fa
ța adunării — darea de sea
mă si planul de măsuri — cit 
.și discuțiile purtate in contex
tul ordinei de zi, au reunit

intr-adevăr o pregnantă notă 
constructivă și tonifiantă pen
tru viitoarea activitate a co
lectivelor de pe .șantiere și, -în 
primul rind a organizațiilor de. 
partid din cadrul unităților 
Grupului II. Problemele dez
bătute au atins, prin conți
nutul și modul de abordare a 
lor, un înalt nivel politic, reu
șind să jaloneze ferm și con
cret orientarea de perspectivă 
a comitetului do partid, a tu
turor comuniștilor construc
tori.

Mai la obiect vorbind, ’în 
adunarea comuniștilor s-a cău
tat a se răspunde in principal

la întrebările: Care au fost 
cauzele care au generat nerea- 
lizărilc valorice actuale de 
producție ? Ce ne revine nouă, 
activului de partid, comuniști
lor și în general, întregului 
colectiv al grupului pentru în
dreptarea acestei stări de lu
cruri și pentru onorarea anga
jamentelor ce ni le-am luat '? 
întrebări legitime, dacă ne 
gîndim — așa cum se arată și 
in darea de seamă — că „pla
nul pe 10 luni ale acestui an 
nu a fost realizat cu circa 7 
milioane lei" și că „pentru re
cuperarea rămînerii in urmă și 
îndeplinirea planului anual pî-

Modificările legislației 
referitoare la divorț

Sistemul legal de ocrotire și consolidare a familiei a fost îm
bunătățit substanțial prin Decretul nr. 779/1966. S-a făcut, cu 
această ocazie, o reconsiderare a motivelor dc divorț prevăzute de 
art. 38 din codul familiei. Motivele dc divorț nu sint in actuala 
noastră legislație stabilite dinainte așa ca in uncie legislații an
terioare. Nu există motive de divorț stabilite de legiuitor in mod 
limitativ. Ceea ce a conr tuit o inovație a Decretului nr. 779/1966 
o constituie faptul că, re± vrindu-se la aceste motive, se stabilește 
că acestea trebuie să ducă la vătămarea gravă și iremediabilă a 
raporturilor dintre soți, astfel incit continuarea căsătoriei să fie 
vădit imposibilă.

Tot in legătură cu motivele de divorț, legislația noastră ac
tuală statuează că pentru a se putea pronunța divorțul instanța 
trebuie să stabilească vinovăția soțului pîrit în alterarea rela
țiilor familiare. Potrivit acestei prevederi nu se poate cerc des
facerea căsătoriei de către soțul aflat in culpă, adică de către 
soțul care prin comportarea lui a făcut ipiposibilă continuarea 
căsătoriei.

Prin modificarea unor prevederi legale referitoare la pro
cedura de divorț — acordarea unor termene de gindire mai lungi 
înainte de a se trece la judecarea cererii de divorț, stabilirea ta
xelor dc timbru intre 3 000 și 6 000, in raport cu situația mate
rială a soțului reclamat și altele — s-a realizat o reglementare

unică în materie dc divorț, menită a asigura cercetarea cu deo
sebită atenție a cererilor dc divorț și a preveni desfacerea cu 
ușurință a căsătoriilor.

Recent, prin Decretul 680/1969 au fost modificate o serie de 
dispozițiuni din Decretul 779/1966. Rațiunea acestor modificări 
rezidă din aceea că s-a constatat că există unele situații, foarte 
grave, cind nu se justifică menținerea unei proceduri prealabile, 

, cu termene de gindire, îndelungată și nici obligația plății unei 
taxe de timbru in cuantumul prevăzut pentru cererile de divorț 
obișnuite.

Aceste situații, limitativ stabilite de lege, sînt, potrivit aces
tui decret, următoarele :

— în cazul in care soțul pîrit suferă de alienație mintală 
cronică sau debilitate mintală cronică ;

— în cazul in care soțul pîrit este declarat dispărut prin 
hotărire judecătorească definitivă ;

— în cazul în caro soțul pîrit este pic at din țară de cel 
puțin doi ani, părăsindu-și familia ;

nă la 31 decembrie a. c. va tre
bui să realizăm 18 888 mii lei, 
adică in fiecare lună 9 500 mii 
lei". E drept au existat și cau
ze obiective care au contribuit 
la o astfel de situație necores
punzătoare, cum ar fi i preda
rea cu intirziere a amplasamen
telor din cartierul „Aeroport V 
extindere" și a documentațiilor 
de la microraionul 3 A Vulcan 
și căminele de nefamiliști; a- 
provizionarea întîrziată a unor 
materiale (fîșii de beton armat, 
țevi pentru instalații etc.); lip
sa unor efective.

Nu este insă mai puțin ade
vărat că au existat unele lipsuri 
interne ale Grupului 2 cum ar 
fi: slaba preocupare în asigu
rarea desfășurării normale a lu
crului pentru toate meseriile; 
ncfolosirea în toate cazurile la 
capacitate a utilajelor și mași
nilor; deschiderea cu intirzie
re sau de loc a foilor dc lucru 
in acord ale echipelor și bri
găzilor ceea ce creează nemul
țumiri în rîndul muncitorilor 
și perturbă buna desfășurare 
a procesului de muncă; indis
ciplina de producție; absențele 
nemotivate. Din acest ultim 
punct dc vedere, ne miră că 
membrii dc partid ca State Du
nă, Dumitru Vasilică, Georgeta 
Covătan, Petre Tâlpăianu. Aris- 
tică Tughin, Cristca Ciocan, 
Florian Olteanu, Nicolae Lun- 
gu. Nichifor Samoilă sînt cer
tați cu prezența, absentînd ne
motivat.

Tntr-o pronunțată atmosferă 
dc lucru. în mod aprins. însu
flețit, din partea fiecăruia din 
cele cinci șantiere, cile numă-
ră grupul 2, cît și din partea | 
T.P.S.P. Livezeni au luat cu- | 
vîntul comuniștii loan Tobă, I 
Oto Corceani, Cornel Vasian, | 
Dumitru Vișan, Ion Șuvainea, ■ 
Petre Găvan, Expunînd meto- | 
dele dc muncă folosite cît și I 
cerințele și greutățile ce le mai “

Iloria NELEGA
procuror

I. MARGINEANU

• Continuare in pag. a 3-a. Dimineața dc toamna, la Lupeni
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Eforturi maxime pe șantiere

pentru realizarea țelurilor propuse

rii s-au angajat cu hotârirc sâ 
nu-.și prccupețc.isoă eforturile 
și priceperea — de care în 
titra rinduri, de altfel, au dat 
dovadă - pentru ca la stir>i- 
tnF anului sâ poată spune din 
1o4ilâ inima ; „planul și anga
jamentele luate au fost inde- 
plinite".

Vorbind 
lui de partid, a conducerii și 

■si colectivului unității, ing. 
Dumitru Țurnă. directorul Gru
pului 2 dc șantiere, a arătat : 
,Dv foarte mult timp noi nu 
i-m înregistrat un ritm de lu
tru alit de scăzut ca in lunile 
iulie și august a. c. Aceasta s-a 
datorat in principal lipsei de 
front de lucru. Realitatea c câ 
am ajuns intr-o situație ncsa- 
tisfăcătoarc în cc privesc în 
special realizările valorice. Se 
înțelege, din cite s-au arătat și 
după cum știți, că avem de so
luționat probleme foarte grele 
în continuare, si nu numai va
lorice ci și fizice. Dacă ar fi 
să ne luăm după orice nor
mativ de durată pentru exe
cutarea construcțiilor, uncie o- 
biective — cum sint spre exem
plu căminul dc nefamiliștî și 
blocul do locuințe B 10 dc la 
Vulcan — nu ar trebui să le 
predăm în acest an... Obrazul 
nostru de colectiv care an de 
an și-a îmbunătățit activitatea.

Prcparația Pctrila

Modificările legislației referitoare la divorț
$ Urmare din pag. 1.

— In cazul în care solul pîrît a fost condamnat definitiv 
pentru tentativă sau complicitate la tentativă dc omor împotriva 
soțului reclamant, instigare la omorul acestuia, nedcnunțărca a- 
ccstor fapte ori favorizarea acelora care le-au săvîrșit sau a fost 
condamnat pentru incest sau pentru relații sexuale cu persoane 
dc același sex ;

— în cazul in care soțul pîrît a fost condamnat la pedeapsa 
închisorii de cel puțin 3 ani sau a suferit mai multe condamnări 
la pedepse care totalizează cel puțin 3 ani, pentru infracțiuni 
contra statului ori contra păcii și omenirii, pentru omor, pruncu

cidere, prostituție, furt, tilhărie, înșelăciune, delapidare și pentru 
infracțiuni de fals.

De menționat e faptul câ în cazul in care soțul reclamant a 
fost și el condamnat prin hotarire judecătorească definitivă ca 
participant la săvîrșirca vreuneia din infracțiunile menționate în 
ultimul aliniat sau în cazul in care a fost obligat să răspundă 
pentru foloasele ce a tras dc pe urma vreuneia din aceste .infrac
țiuni, acesta nu mai beneficiază de prevederile acestui decret, pro
cedura dc divorț fiind cea obișnuită.

In cazurile arătate mai sus și numai în acestea nu sc mai 
aplică dispozițile referitoare la termenele dc gîndirc de 6 luni sau 
de 1 an și se va proceda la judecarea cererii de divorț fără a mai 
fi necesară scurgerea acestor termene.

De asemenea, atunci cînd se cere desfacerea căsătoriei pentru

motivele arătate mai sus, taxa dc timbru pentru acțiunea dc di- 
yorț este de 200 lei.

Aceste modificări privesc doar procedura prealabilă — supri
marea termenelor de gindire — și taxa de timbru — reducerea 
acesteia la 200 lei, astfel că .și în aceste cazuri limitativ prevăzute 
dc lege, fondul cererilor dc divorț, va fi analizat cu toată atenția, 
fiind aplicabile dispozițiile articolului 38 din codul familiei, în 
sensul că sc va admite cererea dc divorț numai atunci cînd se 
dovedește imposibilitatea vădită a continuării căsătoriei.

în altă ordine dc idei, recentul decret vine în sprijinul con
solidării familiei și prin aceea că stabilește că in cazul in care 
prin recursul împotriva unei hotărîri prin care s-a dispus des
facerea căsătoriei, acesta, adică recursul, este scutit de taxa de 
timbru.

Prevederile acestui decret se aplică și cererilor de divorț 
aflate în curs de judecată la prima instanță în sensul că, la cere
rea reclamantului, atunci cînd există vreunul din cazurile arătate 
mai sus. sc va modifica termenul, fără a mai fi necesar termenul 
de gindire. Taxele plătite potrivit reglementării anterioare nu 
se mai restituie, chiar dacă divorțul este cerut pentru vreunul din 
motivele arătate mai sus.

Această modificare a dispozițiilor referitoare la divorț duce 
la consolidarea și apărarea intr-o și mai marc măsură a familiei, 
în același timp însă are menirea de a fi un instrument eficace 
în izolarea și dezaprobarea unor fapte antisociale, în întărirea mo
ralei și ridicarea conștiinței maselor.

A

însemnare Of, noaptea!
proverb 
„timpul

s-a 
L-au 
«pie

Un foarte vechi 
spaniol afirmă că 
trece, pietrele rămin". Locui
torii din „Aeroport" l-au apli
cat in cartierul lor și 
potrivit de minune, 
schimbat nițel, doar 
trele" au fost înlocuite cu ne
cazurile lor provocate de lar
ma petrecăreților nocturni 
înarmați cu tranzisloarc, mag- 
netofoane și alte aparate cîn- 
tărețe. Am omis gura, parte 
componentă a capului, utili
zată din belșug întru emite
rea celor mai neașteptate și 
mai prodigioase sunete și ex
presii.

Și faptele astea se întâm
plau (și se mai întâmplă!) în

0 ÎNTREBARE: „Ati permite setului dv. să meargă în Lună?“
Primul pas al cuceririi Lunii 

a Cosi făcut. Nu putem uita 
totuși acea noapte cînd astro- 
nauții au pus piciorul pe su
prafața Selenei. Cile emoții au 
încercat insă oamenii, în fața 
micului ecran, urmărind aven
tura cosmică ! Dar soțiile celor 
trei temerari ? Răspunsurile 
lor au venit prompt, după reu
șita experienței echipajului 
„Apollo-ll" Așa a încolțit insă 
și ideea unei anchete cu titlul: 
,, Doamnă ați permite soțului 
tiv. să meargă in Lună ?“ Iată 
cjteva păreri împărtășite presei 
de către soțiile unor personali
tăți, in specia] din lumea fil
mului :

Gîulietta Mass in a, soția regi
zorului Federico Fellini : „A- 
ccasta nu depinde de mine, ci 
dc el. Dacă ar vrea să meargă, 
probabil că l-aș întreba dacă 
nu vrea să mă ia și pe mine 
cu el“.

Ann Mofo, soția regizorului 
Mario Lănfranchi : _Nu, in nici 
un caz nul Îmi amintesc că

• asu în continuare 
lira —conform cal- 

i efectuat — să 
istă lună o pro- 
i .’>00 lei/saluriat, 

a fost atinsă 
adrul grupului 

sc va datora 
ici și puterii dc 
activului nostru 
îndeplinească cu

nu ne permite insă ca și aceste 
obiective să nu le dăm in fo
losință beneficiarului încă in 
acest an.

Din inițiativa și Iu chemarea 
comitetului dc partid, a comi
tetului do sindicat și U.T.C. cit 
și a conducerii grupului nostru 
in ultima perioadă dc timp a 
fost întronat pe toate șantie
rele grupului un ritm dc mun-

Lucrindu-si 
avem perspee 
culelor ce le 

duclivitate d 
cifră care nu 
niciodată in ca 
nostru. Aceasta 
desigur abnegații 
mobilizare a col< 
care luptă să-și ii 
cinste sarcinile cc-i revin.

In modul dc rezolvare a 
biectivelor noastre actuale tre
buie să ne gîndim printr-o pris
mă de perspectivă. Va trebui 
să creăm un larg front dc lucru 
pentru a avea un demaraj bun 
în trimestrul 1 al anului 1970, 
cînd va trebui sâ predăm 300 
apartamente față dc 26-1 cite 
am predat în perioada simila
ră a acestui an.

Scontăm ca pînă în 15 de
cembrie a. c. să ne realizăm 
sarcina fizică de plan, urmînd 
ca pină la finele anuîbi să pu
tem raporta și îndeplinirea in
tegrală a tuturor indicatorilor

faptul scrii și-n toiul nopții, 
doar sub protecția întuneri
cului care ascunde ce e ruși
nos. Cheflii — ignorind că 
în jurul lor se află numeroa
se blocuri locuite de sute de 
oameni jarc doresc fierbin
te să aibă liniște — urmează 
o rută neschimbată: de la 
restaurantul Paringul pină 
la „iatacul" lor. Locuitorii 
din blocurile învecinate cu 
numitul restaurant și pînă^Ja 
domiciliul „cinlărcțului" de 
ocazie ascultă neputincioși 
o „muzică" pe care n-o do
resc. E cel puțin ciudat cum 
de n-au auzit încă cei care 
au datoria să facă ordine. Și

acum cîțiva ani am participat 
la un spectacol de televiziune 
al lui Ed Sullivan, iar cu mine 
erau prezenți și astronauții, 
viitorii protagoniști ai primului 
zbor cosmic. După ce a discu
tat cu ci, Sullivan s-a adresat 
soțiilor lor. Toate au spus că 
sînt fericite. ..De ce**?, le-a în
trebat Sullivan. ..Fiindcă ceea 
ce va face, va aduce nemurirea 
familiei noastre", a răspuns 
una. „Fiindcă va pleca pentru 
mine1', a spus alta. Am ascul
tat cuvintele lor cu consterna
re și am înțeles că eu nu aș' 
trimite niciodată pc soțul meu 
într-o asemenea aventură. Chiar 
in acel timp, un impresar mi-a 
tăcut oferta de a semna un 
contract pentru primele concer
te pe Lună, insă nu am accep
tat Nu numai că nu mi-aș lă
sa soțul pe inospitaliera Lună, 
dar nici mie nu mi-ar trece 
prin minte să plec acolo !“

Flora Mastroiani, soția lui 
Marcelo Mastroiani : „L-aș
lăsa sâ meargă fără nici o ezi

de plan precum și onorarea an
gajamentelor luate".

Concluzionind cele dezbătute 
in adunarea pentru darea do 
-.unii. Iov. Tmian Blaj, prim- 

vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Petroșani, in
dica : .Dacă problemele pe ca
re le-ați tratat în această a- 
dunarc iși vor găsi rezolvarea 
așa după cum v-ați manifes
tat aici hotârîrca. am convin
gerea câ vrii îndeplini sarci
nile anuale dc plan și angaja
mentele luate.

In aceste două luni care au 
mai rămas pină la finele anu
lui aveți obiective mari dc rea
lizat. Se impune dc aceea ca 
problemele ce apar să fie re
zolvate operativ zi dc zi. iar 
la fiecare loc de muncă fieca
re salariat să-și realizeze și să-și 
depășească sarcinile co-i rpvin.

In această perioadă discipli
na de producție trebuie sâ fie 
substanțial îmbunătățită, aba
terile să nu fie tolerate.

Rolul de conducător al co
mitetului și al organizațiilor dc 
partid trebuie să se facă sim
țit cu tărie în toate celulele 
organizatorice ale procesului de 
producție, dc la echipa dc mun
citori și pînă la conducerea 
Grupului.

Sarcina ce o aveți de rezol
vat e într-adevăr marc, nu e 
ușor, dar printr-o mobilizare 
totală a eforturilor, veți putea 
reuși !* 

locuiesc pe acolo destui care 
ar trebui să audă...

Ca să râmînem în dome
niul proverbelor, mai amin
tim unul care ne învață că 
„sc găsește ac pentru orice 
cojoc". Asta înseamnă că tre
buie să fim optimiști. Mai 
înseamnă că petrecăreții zur
bagii vor fi aduși la ordine 
și respect de către cei în 
drept să facă și această mun
că educativă. Locuitorii paș
nici au încercat prin rugă
minți sau invocări — în nu
mele civilizației— să curme 
zilnicul spectacol neavenit. 
In zadar. Regularitatea aces
tei lipse de respect față de 
liniștea și odihna omului 

tare. Cu o singură condiție — 
in „LEM" să fiu și eu !*•

Lidia, soția Iui Rossano 
Brazzi : „Nu cred că ar fi ne
cesar, deoarece soțul meu este 
mereu cu capul în Lună. Atit 
este de distrat !*'

Irene, soția lui Amedeo Naz- 
zari : ..Nu. în afară dc aceasta 
consider câ astronauții sint oa
meni făcuți dintr-un alt aluat 
dccit aJ nostru oamenii „obiș- 
nuiți”. Ei sînt miraculoși, ex
cepționali. Cînd un lucru este 
privit in mod orbește, atunci 
nu se vede nici primejdia și 
nici nu devii pesimist. Am 
discutat despre acest lucru cu 
Amedeo și cînd a afirmat că 
s-ar alătura cu plăcere astro- 
nauților, eu cu fiica mea am 
hotărît să-l împiedicăm".

Antoanella Lualdi, soția lui 
Franco Interlenghi : ..Ar fi 
culmea să-1 trimit pe Lună, pe 
el care moare de frică cind 
intră în avion. Dar dacă, cine 
.știe prin ce întîmplare, s-ar 
hotărî totuși să plece, l-aș lă

La F. F. fi. 
„Viscoza" Lupeni
O Urinare dm yay. I.

țic a determinat și o creștere 
a productivității, de 0,9 la sulă. 
In ceea cc privește sulfura de 
carbon, însă, se înregistrează 
o scăderi- îngrijorătoare a 
cantității care trebuia asigura
tă, planul fiind realizat aici 
numai in proporție de 99,7 la 
sută. In cele două luni care 
au mai rămas din acest an. 
colectivul fabricii poate și tre
buie să remedieze situația ca 
atare. Bilanțul pe 1969 sc cuvi
ne să fie la înălțimea sarcini
lor și, angajamentelor asumate. 
Pînă în prezent secțiile constant 
bune au fost preparația chimi
că și finisaj textil. In coordo
narea muncii oamenilor pen
tru obținerea unor rezultate 
cit mai rodnice și-au adus o 
contribuție hotăritoare Tiberiu 
Farcaș și Marin Ispas, șefii in
stalațiilor preparație chimică 
și filatură, Erna Farcaș, mai
stru la secția finisaj textil.

i-a făcut pc cei care au în
cercat să aducă lucrurile pe 
calea cea bună să depună 
armele persuasiunii și să re
nunțe. Dacă le-au lăsat ce-ar 
fi să le ridice în sfîrșit cei 
care veghează asupra ordi- 
nei, lini.ștei și bunelor mo
ravuri ? In definitiv claxo
natul c interzis în timpul 
nopții iar răcnetul unui che
fliu e mai abitir decît cla
xonul unei mașini. Și atunci 
nu merită atenție ? Sau. ră- 
mînînd în limitele proverbu
lui, nu merită „cojocul" un 
ac potrivit pentru a fi adus- 
la sentimente mai omenești ?

T. S.

sa. Probabil că mi-ar fi o tea
mă cumplită pină se va întoar
ce, dar nu l-aș împiedica să 
facă ce-i place. Am văzul la 
televizor pc soțiile astronauți- 
lor. Zîmbeau, dar sint convinsă 
că tot timpul inima le-a bătut 
nebunește. Și cu mine s-ar în- 
lîmpla la fel. Asemenea acți
uni trebuie să se întreprindă și 
cineva trebuie sâ le realizeze".

Annie Girardot, soția lui Re
nato Salvatore: -Soțul meu 
este atît dc... lunatic. Aseme
nea acțiuni există in suficientă 
măsură și acasă. Nu este nevo
ie deci să meargă în Lună, și 
să se expună pericolului pre
zentat de această planetă mi
nunată, dar totuși misterioasă. 
La urma urmei, fiecare are 
„steaua" pe care o merită".

Sophia Loren, soția lui Carlo 
Ponti: „Nu, în nici un caz nu. 
Luna este prea nesigură. A- 
cești aslronauți s-au înapoiat. 
Cine știe dacă s-ar înapoia și 
Carlo al meu. Iar cu nu inten

Lucruri 
făcute... „cîș“
' Cind vezi un lucru făcut 
Istrîinb, necorespunzător, dc 
’minrtuiulă, se spune intr-un 
limbaj argotic că c un lucru 
„ciș". „Ciș"-ul acesta, in sem
nificația arătată. îl putem in- 
tilni din păcate — încă in 
multe compartimente ale ac
tivității zilnice.

Au fost, de pildă, montate 
„ciș" de către sectorul I.P.S.P. 
Livezeni confecțiile metalice 
pentru stația „autoservicc" ce 
se construiește in Livezeni, 
confecții care ulterior au tre
buit desfăcute și reajustate.

Se poate spune, cu deplin 
temei, că este un lucru „cis“ 
și felul cum sint expuse măr
furile în magazinul de încăl
țăminte „Select" dc pe strada 
Republicii din Petroșani. In 
loc de rafturi pline de pan
tofi, frumos expuși, ca oa
menii ce vin să cumpere să-și 
poată alege modelele după 
plac, li se prezintă doar o., 
„expoziție" cu cutii de car
ton (? !). De cc nu se pot 
pune pantofii la vedere ?... 
E o prezentare necorespunzâ- 
toare a mărfurilor, un joc 
de-a baba oarba, un lucru.. 
„ciș".

„Ciș" este și procedeul mul
tor conducători auto, care la 
semnul de circulație „opreș
te, asigură-tc. pornește" (tri
unghi cu virful în jos și cu
vântul „stop" înscris într-un 
cerc galben, cu marginea ro
șie deci semn obligator 
de interzicere) nu opresc au
tovehiculul cum cer prevede
rile legale — de a sc asigu
ra — ci troc nepăsători.

Faptul că există „liberta
tea" negoțului ambulant pe 
stradă cu semințe (duminica, 
în fața stadionului ori a ci
nematografului sint postați 
vânzători. cu toate că prin 
reglemctările organelor loca
le acest fel de a practica „ne
goț" nu-i permis. Mai este 
de mirare că sălile de cine
ma, tribunele stadionului, 
străzile „înfloresc" de coji de 
semințe, degradindu-se cură
țenia ?). e Ho asemenea un 
lucru jciș".

Unele magazine alimentare 
din Petroșani sint dotate cu 
mașini de tăiat mezeluri. 
Nicăieri însă nu sint folosite. 
Nu înseamnă oare aceasta un 
anumit spirit „ciș" din partea 
comerțului ? Dacă astfel de 
mașini nu sint necesare, apoi 
ele să sc scoată din dotare ! 
Iar dacă sînt dc trebuință, să 
fie folosite !

...Sînt atitea locuri unde 
se mai manifestă acest ne
fast „ciș" — atitudinea de 
delăsare, dc lucru făcut dc 
mintuială ori activitate 
„cuni o fi" și cu cit mai pu
țin interes, cu minimă preo
cupare activă și fără iiwesti- 
țic de inteligență !

Să luptăm împotriva spiri
tului dc indolență, incompe
tență și delăsare în muncă 
z'>-iiiride îl vom întîlni per 
tru a nu mai întîlni acble 
practici și acele - lucruri.. 
„cîs" !

M. ȘTEFAN

ționez să mă opresc la... un 
copil !"

Virna Lisi, soția inginerului 
Franco Percio : ..Dacă Franco 
ar dori, cu nu m-aș opune. El 
este un tip care adoră aseme
nea lucruri, .și eu le consider 
minunate. Uneori privesc pe 
fiul' meu cu invidie. în fața 
lui se află, desigur, un viitor 
foarte interesant. Plecarea in 
Lună va deveni un lucru nor
mal”.

Jane Fonda, soția lui Roger 
Vadin : „Nu l-aș lăsa. De ce 
să-l las ? Soțul meu in apropi
erea altor femei ? Nu s-a do
vedit că pe Lună există femei, 
dar nu s-a dovedit nici că nu e- 
xistă !"

Anita Ekberg, soția lui Rik 
van Nutter : „Dacă un bărbat 
alege ceva sigur, soția nu tre
buie să-1 împiedice in realiza
rea scopului propus. Dacă so
țul meu ar fi astronaut, aș fi 
nefericită dacă nu l-ar alege 
pentru zborul in Lună. Ar în

PREȚUIRE
Șl RECUNOȘTINȚĂ

Miercuri 12 noiembrie 1969, 
va avea loc, în sala de ședin
țe a policlinicii din Petro
șani, o ședință festivă in ca
drul subfilialei Uniunii So
cietăților dc Științe Medicale. 
Cu această ocazie, medicii și 
toți salariații Spitalului din 
Petroșani țin să aducă un 
sincer omagiu doctorului 
Constantin Lăpădatu, medic 
emerit al R.S.R., medic pri
mar chirurg, care la sfir.șitul 
Unei îndelungate și rodnice 
cariere devine pensionar.

Doctorul Constantin Lăpă
datu a fost inițial propara-- 
tor și asistent în Clinica chi
rurgicală din Cluj, unde a 
avut ca profesor pe marele 
nostru maestru, prof. dr. T. 
Tacobovicî. Tînăr asistent 
deși cu frumoase perspecti
ve în clinică, doctorul Con
stantin Lăpădatu a preferat 
să-și exercite profesia într-un 
centru minier, stabilindu-sc 
în Petroșani, din anul 1928 și 
activînd pînă în prezent. Tn 
toată această perioadă dc pes
te 40 de ani tov. dr. Constan
tin Lăpădatu a avut o bogată 
activitate de chirurg în cca 
mai mare parte a acestei pe

Migală și pricepere
Foto : E. Fritsch

semna că nu este suficient 
pregătit. Dar, trebuie să adaug 
că niciodată nu m-aș fi căsă
torit cu un astronaut și nici cu 
un as al curselor de automobi
le !"

Lyla Rocco, soția lui Alberto 
Lupo ; „Nu cred că soția tre
buie să hotărască in locul so
țului. Ar putea să discute cu 
el, să-i dea sfaturi, să-1 averii 
zeze, dar niciodată nu mi-ar 
trece prin cap să-1 împiedic 
să facă ceva cc a hotărîl el. 
Dc altfel, pot să adaug că, chiar 
dacă aș vrea, nu ar trebui să 
intervin, fiindcă Alberto fuge 
și de avion. Dacă pe Lună s-ar 
putea ajunge cu vagon dc dor
mit, probabil ar plc.ua la fie
care oră in această 1 ălătorie. 
Soțul meu este fricos, dar re
zistent !"

Jolanda Adtlolori, soția lui 
Anthony Quinn : „Nu, nu l-aș 
lăsa 1 El are prea mult tempe
rament pentru a putea între
prinde acțiuni care presupun 
calm, stâpînire dc sine și nervi 

rioade fiind șeful secției dc 
chirurgie și director al Spi
talului Petroșani. Apreciat 
și iubit do muncitori .și în
treaga populație a Văii Jiu
lui, doctorul Constantin 1A- 
pădatu a contribuit Ia ridica
rea de cadre medicale valo
roase, cure astăzi conduc sec
ții importante dc chirurgie în 
județul nostru.

Pentru întreaga sa activi
tate științifică și chirurgicală 
tov. dr Constantin Lăpădatu 
a fost distins cu titlu) de 
„Medie emerit al RS.R - și 
cu mai multe decorații, avînd 
totodată cinstea do a fi numit 
membru asociat al Societății 
Internaționale do Chiruroi^

Întregul corp modicul din 
Valea Jiului, toți cei care i-au 
simțit îndrumarea ori criia. 
cu emoție și recunoștință, 
țin acum, la încheierea acti
vității sale profesionale să-și 
manifeste dragostea și res
pectul față do doctorul Con
stantin LăDădatu — pildă gră
itoare do conștiinciozitate, 
dragoste dc muncă. atașa
ment față de oameni.

Dr. Iosif EȘANU 
directorul Spitalului Petroșani 

foarte tari. Dacă nu aș fi eu 
care să-1 temperez, sint sigură 
că la fel ca un copil, ar intra 
în costumul de scafandru și 
apoi ce s-o întimpla !"

Erminia, soția lui Nino Man
fredi: „Nu, nu l-aș lăsa din 
simplul motiv că acolo nu ar 
avea publicul lui și cc înseam
nă un comic fără public ? Dar, 
lăsînd gluma, cred că plecarea 
pe Lună nu i-ar trece deloc 
prin cap, fiindcă lui nici avio
nul nu-i place."

Mireille, soția lui Fcrnandel: 
i/Totul depinde de știrile pe 
care le vom primi de pe Lună. 
Dacă se dovedește că acolo e- 
xistă unele ființe primejdioase 
cu care pămîntcnii ar trebui 
să sc lupte, cred că soțul meu 
s-ar putea sacrifica și pleca 
acolo sus sâ... Ic arate DINȚII!"

Lee Kadziwill, soția prințu
lui Radziwill : ..în loc să tri
mit pe soțul meu, aș sfătui pe 
sora mea Jaqueline Onassis 
să-1 trimită pe al ci !"

S. M.

MARȚI 11 NOIEMBRIE

18,00 Lumea copiilor. Intre 
cuburi și creioane.

18.20 Film : Vitaminele.

18.30 Alina Maior — emisiu
ne pentru sludenți. „Bo
bocii".

19,00 Telejurnalul de seară.

19.20 Inlerinezo muzical.

19.30 Ce știm și ce nu știm 
despre om? Prima emi
siune dintr-un ciclu dc 
cultură științifică se in
titulează (1) Memoria a 
două treimi de secol.

20,00 Film artistic: „Caut o 
nevastă" — comedie 
muzicală.

21.30 Reflector. Tclefoilclon 
cotidian.

21.10 Teleglob. Imagini din 
Suedia.

22.00 Toamna muzicală clu
jeana. Reportaj muzical.

22,35 Telejurnalul de noapte.

22,50 Antologie lirică. Poe/.ie 
românească clasică și 
contemporană.

23.10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 12 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—(»,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 "Viața, 
cărților; 10,10 Curs dc limba 
germană: 10.30 Duete vocale 
și instrumentale de muzică 
ușoară: 10.45 Cfnleee dc Radu 
Paladi; 11.05 Srlcețmnî din o- 
pcrcte; 11.25 Din cinteccle si 
dansurile popoarelor: l?."0 
Muzică ușoară : 12.15 Croni
ca muzicală; 12.30 Inlilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 13.00 Radio
jurnal; 13.10 Mie magazin 
muzical; 14.10 Radio-școală:
14.30 Melodii dc succes; 15.20 
Radio publicitate: 15.30 Com
pozitorul săptâmînii; 16.00 
Radiojurnal: 16.30 Consultație 
juridică: 16.40 Album dc pie
se corale; 17.05 Antena tine
retului: 17.30 Itinerar muzi
cal do-a lungul Oltului: 18 10 
Revista economică; 18.30 O 
melodie pc adresa dy.; -19.00 
Gazeta radio: 19.30 Săptămi- 
na unui meloman: 20.05 Ta
bleta de seară: 20.10 Gintă 
Traian Hurgoi: 20.20 Emines
ciana: 20.25 Zece melodii nre- 
ferate: 21.20 Revista șlagăre
lor: 21.30 Moment poetic:
21.35 Revista șlagărelor: 22.00
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic: 22.20 Sport; 22AO Pen
tru • magnetofonul dumnea
voastră: 23.00 Concert rlc sea
ră: 0.03—5 00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Varietăți matinale: 7.00 
Radiojurnal: 7.10 Varietăți 
matinale (continuare): 8.10 
Tot înainte: 9.10 Curs de lim
ba germană: 9.45 Fragmente 
din opera „Elixirul dragos
tei" de Donizetti; 10.30 An
tena tineretului; 11.30 Anto
logie contemporană: 11.50 
Portrete muzicalo: 12.15 Cîn- 
tecele orașelor — muzică u- 
soară: 12.45 Concert de nrînz:
13.30 Ora veselă (reluare): 
14.03 Melodii de Vasile Vese- 
lovski și Paul Urmuzescu;
14.30 Muzeul instrumentelor 
vechi; 15.00 Știința la zl; 
15,05 Duete-din opere în in
terpretarea cîntărcților no- 
tri: 15,30 Cinteccle tinereții: 
16.00 Radiojurnal; 16.20 Mu
zică populară: 16,40 Arii din 
operete; 17.00 Am îndrăgit o 
melodie — muzică ușoară: 
17,40 Radio publicitate; 18,00 
Varietăți muzicale; 18.30 Curs 
de limba germană: 18,50 Va
rietăți muzicale (continuare):
19.30 Meridiane lirice; 19,50 
Noapte bună, copii: 20,35 Ar
te frumoase: 21,10 Teatru ra
diofonic : „Colecționarul de 
comori" dc Victor Eftimiu;
22.35 Melodii lirice; 23,05 
Discuri rare; 23,40 Piese in
strumentale dc compozitori 
români.

BULETINE DE ȘTIRI :

Programul I : 5,00; 6,00; 9.00: 
10,00; 11,00; 17,00; 18,00:20.00; 
24,00; 2.00; -t.00. Programul 
II : 6,05; 12,00; 14,00; 20,55: 
23.00; 0,55.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aerului a înregistrat valori 
cuprinse intre plus 12 grade 
la Petroșani și plus 5 grade 
la Paring. Minima a oscilat 
intre plus 2 grade și, respec
tiv, minus 2 grade.

PENTRU l RMATOÂKELE 
24 DE ORE : Vreme ușor in
stabilă, cu cer variabil. Tem
peratul a in scădere.

plc.ua
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Medicii de Ia spitalul distric
tual din Wayne (Michigan) au 
anunțat că au efectuat o OPE
RAȚIE DE GREFARE A BRA
ȚULUI unui muncitor de la 
salubritate, după ce acesta su
ferise un grav accident. In pre
zent, au afirmat ei, pericolul 
de respingere din partea or
ganismului a propriului braț 
reatașat a fost înlăturat, iar pa
cientul se simte bine. Se crede 
însă că bolnavul nu va mai pu
tea să se folosească în întregi
me de brațul operai.

A

Înființarea
unor combinate 

industriale
și de construcții 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 10 (Agerpres).— 
Consiliul de Miniștri al R.P. 
ÎPolonc a adoptat recent o ho- 
târire cu prh irc la înființarea 
combinatelor industriale și de 
construcții. anunță agenția 
P.A-P.

Potrivit noilor reglementări, 
combinatele reprezintă un com
plex de întreprinderi indus
triale. de construcții sau de 
construcții industriale, in com
ponența cărora intră, de ase
menea, unități organizatorice 
ale bazCi tehnico-științifice, de
serviri sociale, schimburilor 
comerciale etc.

După cum apreciază agenția 
citată, crearea acestor combi
nate este o necesitate impusă 
de concentrarea progresivă a 
producției și reprezintă o eta-

----- ★-----

Furtună 
în Europa 
occidentală

PARIS 10 (Agerpres). — O 
furtună asemănătoare celei ca
re a avut loc săptămîna trecuta 
în țările scandinave s-a abătut 
duminică noaptea asupra Euro
pei occidentale, pină acum pre
zența ei fiind semnalată in O- 
landa și Franța. Viteza vîntu- 
lui, anunță serviciile meteoro
logice franceze, a atins 160 km 
pe oră. Vase comerciale și de 
pescuit au fost blocate in por
turile de pe coasta normandă, 
iar în interiorul țării circulația 
rutieră a fost întreruptă din 
cauza ploilor puternice și vîn- 
tului care a smuls copacii și a 
dărimat mai multe clădiri.

-----¥-----

Cutremure 
de pămînt 

în Iran
TEHERAN 10 (Agerpres). — 

In cursul după-amiezii de du
minică partea de sud a Iranu
lui a continuat sâ fie zguduită 
de cutremure succesive, care 
nu au provocat victime și pa
gube materiale, anunță infor
mațiile provenind din 21 de o- 
rașe și sate ale acestei regiuni.

Seismele au fost resimțite, de 
asemenea, și în mica insulă 
La van, din Golful Persic, care 
a fost epicentrul cutremurului de 
vineri, cel mai mare dintre cele 
înregistrate vreodată in Iran. 

pă importantă in perfecționa
rea sistemului de conducere a 
economici, acțiune începută 
după ultimul Congres al 
P.M.V.P.

-----★------

Acțiuni de 
protest 
la Seul

SEUL 10 (Agerpres). — A- 
genția ACTC anunță că în ca
pitala Coreei de sud a avut loc 
un miting al studenților Facul
tății de drept. Intr-o declarație 
adoptată cu acest prilej, ci și-au 
exprimat hotărîrea de a conti
nua lupta politică împotriva 
guvernului de la Seul, protes- 
tind totodată împotriva arestă
rii și maltratării a 20 de stu- 
denți, participant la marile 
demonstrații populare împotri
va acestui regim.

Declarația adoptată de stu
denții Facultății de drept ex
primă opoziția lor față de a- 
mendamentul adus constituției 
de către regimul sud-coreean, 
act care constituie „o sfidare 
la adresa unei mari părți a o- 
piniei publice sud-corecne".

După cum se știe, amenda
mentul la constituție ii permite 
actualului dictator Pak Cijan Hi 
să candideze pentru a treia oară 
pentru funcția de președinte al 
țării.

VIETNAMUL DE SUD

Pierderi grele 
suferite de trupele 

americano-saigoneze
SAIGON 10 (Agerpres). — 

O unitate a forțelor patriotice 
sud-vietnameze a pătruns în 
zorii zilei de luni in interio
rul importantei baze aeriene 
americane de la Ban Me Thuot, 
din zona platourilor centrale. 
Acțiunea s-a soldat cu distru
gerea mai multor vehicule blin
date și scoaterea din luptă a 
15 militari americani. In regiu
nea de deltă, un convoi sai- 
gonez de blindate a căzut du
minică intr-o ambuscadă. In 
ciuda acoperirii aeriene ame
ricane, trupele saigoneze au 
suferit pierderi grele. Șase ve
hicule blindate au fost distruse.

In cursul nopții de duminică 
spre luni, unitățile patriotice 
de artilerie au bombardat 16 
obiective americano-saigoneze,

„N ORDEK
DIN NOU AMINAT

„Sărbătoare 
electorală"

O nouă scadență a fost fixa
tă realizării preconizatei Uniuni 
Economice Nordice — „Nor
dck". Acesta este rezultatul 
principal al recentei conferințe 
a primilor miniștri ai Dane
marcei, Islandci, Norvegiei, 
Finlandei și Suediei, precum 
și a conducătorilor unor orga
nisme alo Consiliului nordic.

l’c agenda conferinței, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat in 
somptuosul castel Karlbcrg din 
Stockholm, s-au aflat aceleași 
spinoase probleme abordate și 
cu alte prilejuri la diverse ni
vele. Este vorba in esență des
pre divergențele suscitate de 
integrarea agrară, uniunea va
mală și instituirea unor orga
nisme economice comune ale 
țărilor scandinave. La ultima 
întâlnire, cea dc-a șaptea la 
„nivel inalt", dezbaterile n-au 
mai fost "atît de furtunoase. 
Explicația rezidă, potrivit unor 
observatori, într-o estompare 
a entuziasmului multor parti
cipant față de planul „Nor
dck”. De pildă, dacă premierul 
suedez a venit la conferință 
animat de aceeași dorință vi- 
zind urgentarea creării Uniunii 
Economice Nordice, primii mi
niștri ai Danemarcei și Nor
vegiei au manifestat de data 
aceasta o reticență sporită față 
de adoptarea unei asemenea 
hotărîri. Atît Danomarca, cit 
și Norvegia, candidate la Piața 
comună, nu mai sînt atît de 
mult interesate de planul ,Nor- 
dek“, consMcrînd că o uniune 
economică nordică n-ar putea 
soluționa dccît parțial unele 
dintre dificultățile lor legate 
mai ales de desfacerea surplu
surilor de produse agricole și 
piscicole. în cercuri oficiale de 
la Copenhaga .și Oslo se avan
sează de cîtva- timp ideea că 

nouă dintre aceste atacuri fi
ind calificate de un purtător 
de cuvînt militar american de 
la Saigon drept importante. 
Bombardierele B 52 au efectuat 
în aceeași perioadă trei mi
siuni, care au avut ca obiectiv 
o scrie de zone ale provinciilor 
Phuoc Long și Tay Ninh, situa
te la nord-vest de Saigon, un
de comandamentul american 
presupune existența unor con
centrări ale forțelor patriotice.

O

Oficialitățile militare ale 
S.U.A. de la Saigon au făcut 
cunoscut, totodată, că în ulti
ma săptămînă, trupele america
ne au pierdut pe teritoriul sud- 
vietnamez 13 elicoptere. 

numai intrînd in Piața comu
nă cele două țări și-ar putea 
asigura debușee sigure de des
facere.

Dar. cum intrarea lor in 
Piața comună este deocamdată 
incertă, Danemarca și Norve
gia în așteptarea holărîrii Con
ferinței la nivel înalt a C.E.E. 
(aminată acum pentru luna de
cembrie), nu au abandonat to
tuși definitiv planul ..Nordck". 
Reprezentanții lor participă la 
toate intilnirilc, discută, fac 
propuneri, dar... numai ații. A- 
ccstc țări consideră că aparte
nența lor la ..Nordek" ar cons
titui un handicap pentru ne
gocierile cu „cei șase". Așa se 
explică, în parte, de ce adop
tarea planului „Nordck" a fost 
aminată sine die.

Principalele piedici în calea 
realizării planului „Nordek" 
decurg insă din nivelurile de 
dezvoltare economică' diferite 
ale țărilor nordice. Presa de 
specialitate a subliniat nu nu
mai o dată că, datorită deca
lajului existent, integrarea com
portă riscul instituționalizării 
unei situații avantajoase pen
tru unii parteneri în defavoa
rea altora și al adîncirii ine
galităților în ce privește dez
voltarea economică.

In calea „Nordek" există pie
dici și de altă natură, avînd in 
vedere că trei din cele cinci 
țări — Danemarca, Norvegia 
și Islanda — sînt membre ale 
N.A.T.O., in timp ce Suedia |și 
Finlanda sînt țări neutre. Un 
eventual acord în cei privește

realizarea planului ..Nordck” 
ar putea implica uncie condiții 
politico care ar avea efectul u- 
nci extinderi a influenței a- 
tlanlicc asupra Întregii zone 
scandinave.

Agenda diplomatică imedia
tă a țărilor nordice prevede o 
seric de noi întâlniri alo primi
lor miniștri. Ei se vor revedea 
in zilele de 25 .și 26 noiembrie 
la Oslo, apoi in lunile decem
brie și ianuarie. Fixarea aces
tui șir de noi reuniuni la „ni
vel inalt" denotă că tratativele 
asupra proiectului „Nordek' vor 
continua, dar aruncă o lumină 
clară și asupra dificultăților și 
disensiunilor ce-i separă pe 
parteneri. în rîndul opiniei pu
blice din țările scandinave se 
conturează tot mai pregnant 
convingerea că soluționarea 
problemelor economice din zo
na septentrională a continentu
lui nostru nu trebuie căutată 
într-o orientare unilaterală, ci 
pe calea unei largi colaborări 
internaționale. Rcfleclînd aceas
tă convingere obiectivă, cunos
cutul gazetar și scriitor norve
gian Joachim Ihlem declara 
intr-un interviu acordat revis
tei italiene „Rclazioni Interna- 
zionali" : „Experiența trecută 
demonstrează că cooperarea 
nordică poate să se dezvolte 
mai bine pe bază voluntară, 
prin intermediul unei cooperări 
raționale intre întreprinderi 
comerciale similare, în măsura 
în care se consideră oportun, 
fără să fim legați de tratate 
și de organe supranaționale".

Comunicat 
privind vizita președintelui
losip Broz Tito in Algeria
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

In comunicatul comun, dat pu
blicității după vizita președinte
lui îosip Broz Tito in Algeria 
sc subliniază că, in cursul con
vorbirilor cu președintele Ho- 
uari BoumedienC, au fost a- 
bordatc probleme Internaționa
le de interes reciproc, printre 
care cele referitoare la situa
ția din Orientul Apropiat și 
din .Vietnam.

Părțile au discutat, do ase
menea. aspecte ale dezvoltării 
relațiilor de prietenie dintre 
Iugoslavia și Algeria.

Programul noului guvern 
al Republicii Arabe Yemen

SANAA 10 (Agerpres). — 
Consiliul național al Republicii 
Arabe Yemen a acordat votul 
său do încredere guvernului 
condus de premierul Abdulah 
Al-Kurshumi, anunță postul dc 
radio Sanaa.

Premierul Kurshumi a pre
zentat . după aceea un program 
dc dezvoltare pe cinci ani in 
scopul redresării situației eco
nomice a Y’emenului. Planul 
menționează că statul va pre
lua controlul asupra comerțu
lui exterior și investițiilor și va 
promova^) politică de reducere 
a cheltuielilor militare și im
porturilor, în vederea asigură
rii stabilității financiare. Tot
odată. sc prevede instituirea li
nei bănci centrale a Yemenu
lui care va efectua toate ope

R. F. a Germaniei

Rezultatele alegerilor 
din Renania 

de nord-Westfalia
BONN 10 (Agerpres). — Du

minică au avut loc in landul 
Renania de nord-Westfalia 
(R.F. a Germaniei) alegeri mu
nicipale și comunale. Deși pe 
listele electorale au fost îns
crise 9,5 milioane persoane, 
participarea la vot a fost mult 
mai redusă dccît la scrutinui 
din 1964. Acest fapt este pus 
în parte și pe seama timpului 
nefavorabil, duminică asupra 
acestui land abătîndu-se o pu
ternică furtună.

Desfășurate la numai șase 
săptămini de la confruntarea 
pentru Bundestag, alegerile din 
Renania dc nord-Westfalia au 
confirmat poziția predominan
tă a Partidului social-democrat, 
căruia i-au revenit 46,1 -la su
tă din numărul voturilor ex
primate. Totuși, uniunea ,Creș- 
tin-democrată, aflată în pre

Cei doi președinți au reafir
mat politica de nealiniere a 
statelor lor și și-au exprimat 
convingerea că pacea va putea 
fi asigurată numai în condițiile 
cind relațiile internaționale se 
vor baza consecvent pe prin
cipiile respectării suveranității 
și independenței, neamestecu
lui în treburile interne ale al
tor țări, dezvoltării economice 
armonioase a comunității in
ternaționale.

Președintele Houari Bourne* 
dicnc a acceptat invitația de a 
face o vizită in Iugoslavia.

rațiunile financiare, moderni
zarea agriculturii și lansarea 
unui program de dezvoltare in
dustrială a țării. Guvernul va 
adopta, dc asemenea, măsuri 
drastice in vederea eliminării 
efectelor corupției care dom
nește in rindurilc aparatului 
administrativ și va proceda la 
reorganizări in rindurilc arma
tei și poliției.

în domeniul politicii exter
ne, premierul Abdullah Al 
Kurshumi, a subliniat că vor 
fi adoptate măsuri pentru con
solidarea și dezvoltarea rela
țiilor cu statele arabe. De ase
menea, și-a exprimat speranța 
că relațiile dintre Republica 
Arabă Yemen și Republica 
Populară a Yemenului de sud 
se vor îmbunătăți.

zent in opoziție, a înregistrat 
un spor de 2,2 la sută față dc 
alegerile din 1964, adjudecîn- 
du-.și 45,3 la sută din voturi.

Partidul liber-democrat, care, 
împreună cu social-democrații. 
alcătuiesc noua coaliție a 
pierdut 1,9 la sută din votu
rile obținute in 1964, dar și-a 
îmbunătățit simțitor poziția fa
ță de scrutinul dc la 28 sep
tembrie a.c.. primind dumini
că 6,1 la sută din totalul votu
rilor exprimate.

Un succes important a obți
nut Partidul Comunist Ger
man, care, pdntru prima oară 
de la crearea sa, în 1968, iși 
va trimite deputați în condu
cerea unei municipalități vest- 
germane. P.C. German a ob
ținut la Bottrov, centru indus
trial din regiunea Ruhrului, 
5,3 la sută din voturi.

in Filipine
Ca și în anii preccdcnțl, ziua 

alegerilor in Filipine este și 
de astă dată cea de-a doua 
marți a lunii noiembrie. Și in 
mod oficia), timp dc patru 
luni — in realitate dc la în
ceputul anului — țara trăiește 
in atmosfera așa-numitei săr
bători electorale. Rmd pe rind, 
micile orașe ca și metropolele, 
au primit vizitele succesive ale 
celor două caravane — avioa
ne, elicoptere, ambarcațiuni na
vale, automobile — care mo
nopolizează, pentru un timp, 
prim-planul scenei din locali
tatea respectivă ; naționaliștii 
președintelui Marcos și libe
ralii senatorului Osmena, re
prezentând opoziția.

Republica Filipine înseamnă 
11 insule insămînțatc intr-o 
mare dc corali. Dc la Lucon, 
în nord, la Mindanao, in sud, 
peste tot sint aceleași pete al
be și verzi cu prelungirile lor 
submarine. Cimpii maritime și 
orezării în terasă la Lucon ; 
mai spre sud, în golful Manila

Din presa străină
HHiiaaiiiaiiiiii

și dc cealaltă parte a orașului, 
marea lagună, lacul Taal, pur
tând in mijloc micul, dar pri
mejdiosul vulcan cu același 
nume. Peisajul e bogat și va
riat. dar mai ales original, ca 
și poporul însuși, adesea vio
lent, dar întotdeauna deschis 
și ospitalier. In afara dialect', 
lor regionale' și mai ales a 
tagalogului, idiomul vorbit in 
Manila și în împrejurimile ci, 
filipinezii folosesc o engleză 
americană cu un puternic .ac
cent spaniol. Fondul este indo
nezian și malayezian, dar o 
minoritate de 500 000 de in
dieni, arabi sau japonezi, apoi 
trei secole și jumătate de co
lonizare spaniolă și 50 de ani 
dc penetrație americană au 
creat una din cele mai mozai- 
catc națiuni din Asia.

Dc la începutul lunii iulie 
și pînă în ziua H. campania 
electorală devine prima „in
dustrie” a țării. Placarde pu
blicitare de eițiva metri înăl
țime te întâmpină la intrarea 
satelor și orașelor. Stâlpii tele
grafici, și la nevoie, arborii 
mai impunători sînt acoperiți 
de mici panouri în culori stră
lucitoare. Milioane de impri
mate sau ilustrate ce povestesc 
despre viața cutărui și culărui 
politician, macaroane, casche
te, umbrele, jucării pentru co
pii cu efigia președintelui Mar
cos și a senatorului Osmena 
inundă toate colțurile țării. ,A- 
ccste alegeri afectează energia ță
rii'. declara un senator. Tn Fili
pino. alegerile au devenit un rit. 
Banii, presiunile exercitate a- 
supra fracțiunilor locale, mari
le familii adesea legate de pu
ternice interese americane — 
nu sînt suficiente. Trebuie să 
te arăți și să încerci să se
duci...

(„Le Monde")

Pe scurt ■ Pe scurt ■ Pe scurt ■ Pe scurt
GREVA CELOR 147 000 DE 

MUNCITORI AI SOCIETĂȚII 
.GENERAL ELECTRIC', de
clanșată la 27 octombrie, con
tinuă.

Mediatorii numiți de autori
tățile federale pentru regle
mentarea acestui conflict de 
muncă au comunicat că n-au 
fost realizate progrese in apro
pierea punctelor de vedere ale 
muncitorilor și patronatului. 
Muncitorii revendică majorarea 
salariilor într-o manieră care să 
țină seama de creșterea costu
lui vieții.

(55^19
Andre Malraux, Francois 

Mauriac și Jean Paul Sartre au 
adresat președintelui Bolivici, 
Alfredo Ovando Candia, o scri
soare in care CER RECONSI
DERAREA CAZULUI ZIARIS
TE LL1 FRANCEZ REGIS DE
BRA Y, condamnat la 30 de ani 
închisoare de un tribunal mili
tar bolivian. Cereri similare- au 
fost făcute in ultimul timp de 
numeroase alte personalități din 
Franța, precum și de către U- 
niunea scriitorilor, care J-a 'ales 
pe Regis Debray ca membru 
al său.

In numărul său de luni, ziarul „Al Ahram" anunță că 
textul ultimelor PROPUNERI AMERICANE PENTRU RE
GLEMENTAREA CRIZEI DIN ORIENTUL APROPIAT a 
fost remis guvernului egiptean de către S. Vinogradov, am
basadorul U.R.S.S. la Cairo. Ziarul citat reamintește că pla
nul american fusese transmis guvernului sovietic de către 
A. Dobrinin, ambasadorul U.R.SJS. la Washington, și pre
cizează că un exemplar al acestui text a fost remis, de ase
menea, lui Salah Gohar, subsecretar de stat la Ministerul 
egiptean al Afacerilor Externe de către șeful serviciului a- 
merican de pe lingă Ambasada Spaniei din capitala R.A.U., 
care reprezintă interesele S.U.A, Ia Cairo.

Combinatul chimic de la Vra- 
ta este CEA MAI MARE ÎN
TREPRINDERE jbulgarA 
pentru producția de carbamidă. 
El folosește ca materie primă 
gazele naturale din regiunile a- 
propiate. Zilnic, peste 1 000 000 
metri cubi de gaze se transfor
mă in cadrul combinatului în 
1 800 tone de carbamidă și alte 
produse chimice.

65^29
La Londra a fost publicat 

un raport al serviciilor e- 
conomice ale Ministerului Să
nătății, intitulat : „MEDICA
MENTELE ANULUI 1990“. Do
cumentul menționează că, în vi
itorii 20 de ani. vor fi puse în 
circulație numeroase medica
mente care vor juca un rol 
principal în accelerarea proce
selor de asimilare intelectuală, 
precum și de combatere a obo
selii și frigului.

In raport se arată, de ase
menea, că transplantările de 
organe vor deveni operații de 
rutină, ele fiind considerabil 
perfecționate. Diabetul va pu
tea fi complet vindecat în 1975. 
In privința cancerului insă, pro
nosticurile experților britanici 
sint mai puțin încurajatoare.

Conducătorii acțiunilor de protest împotriva războiu
lui dus de Statele Unite în Vietnam au declarat că speră 
ca la manifestațiile ce vor avea loc in perioada 13—15 no
iembrie să participe aproximativ 500 000 de persoane.

După cum se știe, în zilele de 13 și 14 noiembrie ur
mează să albă loc ÎN S.U.A. UN „MARȘ ÎMPOTRIVA 
MORȚII". Intre autoritățile federale și organizatorii acestui 
marș au loc în prezent discuții asupra traseului pe care îl 
vor urma manifestanții. Aceștia din urmă doresc ca de
monstrația să aibă loc pe arterele din fața Casei Albe, dar 
autoritățile federale se opun, dînd instrucțiuni potrivit că
rora demonstranții nu vor avea voie să treacă pe nici o 
arteră situată la o distanță mai mică de 300 metri de Casa 
Albă. Ministerul Justiției a avertizat că vor fi folo'site po
liția, Garda Națională și chiar armata pentru respectarea 
acestor instrucțiuni.

SOFIA 10. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Duminică, Tirgul inter
național al cărții de la Sofia 
a fost vizitat de Todor Jiv- 
kov și de alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

La standul țării noastre, 
conducătorii bulgari au fost 
întimpinați de ambasadorul 
României la Sofia, Nicolae 
Blejan, și de reprezentanți ai 
întreprinderilor românești 
participante la tirg, caro le-au 
prezentat exponatele.

ELLIOT RICHARDSON, sub
secretar de stat al S.U.A., a 
sosit la Roma într-o vizită de 
două zile. In capitala Italiei, 
Richardson va prezida cea de-a 
doua întîlnîre a ambasadorilor 
S.U.A. din Europa. El urmează 
să aibă, de asemenea, întreve
deri cu unii membri ai guver
nului italian asupra probleme
lor care privesc N..1.T.O. și re
lațiile Est-Vest.

61^39

In urma tratativelor care au 
avut loc între delegațiile guver
namentale ale R. D. Vjetnam 
și R. P. Ungare, la Budapesta 
a fost semnat un acord in baza 
căruia UNGARIA VA ACOR
DA ÎN ANUL 1970 AJUTOR 
MATERIAL REPUBLICII DE
MOCRATE VIETNAM. Cu ace
lași prilej a fost semnat și acor
dul referitor la • 
mărfuri și de plăți între cele 
două țări pe anul 1970.

ANGLIA : Aglomerație pe 
marele pod londonez ca ur
mare a grevei de o zi de
clarată de personalul de de
servire a metroului, pentru 
revendicarea dreptului la in
demnizația de deplasare ca 
conductori de metrou.
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încheierea 
lucrărilor 

Consiliului Național 
al P.D.C. din Italia

ROMA 10. Corespondentul 
Agerpres N. Puicea transmite: 
Lucrările Consiliului național 
al Partidului Democrat-creștin 
din Italia — începute joi du- 
pă-amiază — au luat sfîrșit 
duminică noaptea prin alege
rea noului secretar național al 
partidului in persoana lui Ar
naldo Forlani și a direcțiunii 
P.D.C. Arnaldo Forlani, în vîrs- 
tă de 43 de ani, ministru de 
stat in actualul cabinet, con
dus de Mariano Rumor, a în
trunit consensul larg al repre
zentanților celor nouă curente 
din cadrul democrației creș
tine.

Quasiunanimitatea obținută 
de el este rezultatul a patru 
zile de dezbateri și tratative in
tense. Considerînd „în ansam
blu pozitivă" intervenția lui 
Forlani, reprezentanții autori
zați ai curentelor din P.D.C. au 
lăsat însă să se înțeleagă că 
adeziunea lor se referă doar la 
persoana secretarului național, 
nu și la conținutul și metodele 
preconizate pentru realizarea 
unei noi platforme de acțiuni 
programatice a partidului. De 
altfel, din cuvîntările rostite 
de exponenții de frunte ai par
tidului rezultă că „adevărata 
clarificare" a fost din nou a- 
minată.
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Pregătiri la Cape Kennedy
CAPE KENNEDY 10 (Ager

pres). — Echipajul navei spa
țiale „Apollo-12“ și-a reluat 
luni antrenamentele în ve
derea misiunii pe care o va 
începe la 14 noiembrie. Cei 
trei astronauți au efectuat 
exerciții de salvare la bordul 
simulatorilor modulului dc de
barcare și al cabinei de co
mandă. In cazul că aseleni
zarea nu ar putea fi efectua
tă corespunzător, , astronauții 
Conrad și Bean ar urma să 
detașeze imediat cabina mo
dulului de debarcare dc res
tul ansamblului și ar pune 
in funcțiune motorul ascen
sional pentru a se plasa pe 
o orbită circumlunară de în
tâlnire cu cabina de comandă 
in care sc va afla Gordon. 
La nevoie ultimul va trebui 
să coboare cu cabina de co
mandă pînă la o înălțime 
foarte mică pentru a face 
joncțiunea cu cabina modu
lului dc debarcare. Conform 
programului, tandemul cabinei 
de comandă modul urmează să 
sc separe în momentul in care 
se va găsi pe o orbită ia dis
tanța de 104 km dc Lună. 
Aselenizarea propriu-zisă va 
decurge intr-un interval de 
2 orc și 27 minute. Perioada 
cea mai dificilă a acesteia o 
va constitui parcurgerea ulti
milor 150 dc metri. Referin- 
du-se la antrenamentele de 
salvare, astronautul Richard 
Gordon a declarat că „in 
mod cert nu intenționez să 
revin pe Pămînt fără colegii 
mei. In cazul că se va defec
ta ceva am să cobor ime
diat pentru a-i lua la bordul 
cabinei de comandă".

HOUSTON 10 (Agerpres). 
— ,,Apollo-12" — cea de-a 
doua misiune spațială ameri
cană în cursul căreia se va 
realiza debarcarea unui echi
paj pe suprafața satelitului 
natural al Terci, este departe 
de a fi o copie a misiunii 
anterioare. Astronauții mi
siunii „Apollo-Il" au petre
cut 20 dc orc în Marca Li
niștii și au făcut o „excursie" 
dc două ore pe solul lunar. 
Principalul lor scop a fost 
acela de a ascleniza și a re
veni pe Pămînt. Recoltarea 
mostrelor dc sol lunar a re
prezentat un complement al 
zborului, asemănător pudrării 
cu zahăr a unei prăjituri.

Prin contrast, echipajul „A- 
pollo-12" are ca obiectiv prin
cipal explorarea științifică a 
Selcnei. Exploratorii lunari 
Charles Conrad („Pete") și 
Alan Bean vor rămînc in 
arida Marc a Furtunilor timp 
de 32 de ore. In acest timp, 
ei vor efectua două „marșuri", 
fiecare de aproximativ patru 
ore. Recoltarea de roci va fi 
„sarcina nr. 1” a misiunii. în 
acest scop, cei doi astronauți 
vor fi utilați cu instrumente 
speciale pentru recoltarea ro
cilor și saci pentru ambala
rea și transportul acestora. 
Totodată, Conrad și Bean vor 
mai realiza o premieră sele
nară — instalarea de apara
tură științifică a cărei sursă 
dc energic este o pilă atomi
că pe bază de plutoniu. Apa
ratura va continua să func
ționeze și să transmită date 
științifice pc Pămînt timp de 
un an. In plus, Alan Bean 
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și Charles Conrad au misiu
nea de a realiza „aseleniza
rea la punct fix", într-o zonă 
apropiată dc cea unde se gă
sește stația robot „Surveyor
s'1, care a rămas pe suprafa
ța Lunii din 1967. In sfîrșit, 
înainte de a se îndrepta spre 
Terra, astronauții vor ghida 
modulul dc debarcare spre 
Lună pentru a măsura efec
tele ciocnirii și exploziei sale 
cu ajutorul instrumentelor 
instalate la bord.
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greutate se rea 
dc o parte prin 

combustibilului 
iar pe de altă 

..pierderea" mo-

O
CAPE KENNEDY 10 (Ager

pres). Nava spațială „Apol- 
lo-12" va cîntări înainte de 
momentul lansării 49 531 ki 
lograme, iar in momentul a- 
merizării, după 10 zile, 4 9.'»8 
kilograme. Această diferență 
enormă de 
lizează, pe 
consumarea 
motoarelor, 
parte, prin 
dulului lunar și a altor părți 
constitutive ale ansamblului 
spațial. Ușurarea navei spa
țiale prin consumul de corn 
bustibil reprezintă mijlocul 
dc accelerare a vitezei de de
plasare a acesteia. Această 
accelerare se realizează 
urmare a faptului că, in vr - 
mc ce puterea de propulsie a 
motoarelor rămînc neschim
bată, masa totală a navei sca
de in mod corespunzător con
sumului de carburanți. Din 
întreg ansamblul : rachetă 
purtătoare, cabină de coman
dă, modulul lunar, după în
deplinirea misiunii, pe Pă 
mint va reveni doar cabina 
de comandă.
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