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In plus
de angajamentul anual
Inseram cu cîteva săp- 

tămîni în urmă o știre 
îmbucurătoare: Colecti
vul minei Aninoasa își 
îndeplinise angajamen
tul anual de întrecere, 
de a depăși cu 15 000 
tone cărbune planul a- 
nual.

In perioada ce a tre
cut de atunci, minerii

.““iii

Sudorul Ulea Pe
tru de la secția e- 
lectromecanică a 
E. M. Lupeni este 
unul dintre cei 
mai destoinici mun
citori. El dă întot
deauna lucrări de 
bună calitate și Ia 
timp.

aninoseni au continuat 
să muncească cu spor, 
cu hotărîrea de a în
cheia anul în curs, ulti
mul din șesenal, cu un 
bilanț cît mai rodnic. 
Astfel, pînă în data de 
ieri, colectivul minei A- 
ninoasa a adăugat la 
cele 15 000 tone depăși
re încă 2100 tone de 
cărbune. Sectoarele care 
au contribuit la această 
depășire sînt : III cu 
1 755 tone, IV cu 174 
tone și II cu 70 tone, 
depășire.

Ritmul însuflețit cu 
care lucrează minerii a- 
ninoseni, randamentele 
sporite ce le obțin con
stituie o garanție că 
„plusul peste angaja
ment" va atinge o cifră 
și mai mare.

VIENA 18. De la trimișii Ager- 
pres, P. Stăncescu și C. Varvara:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a ofe
rit joi la amiază nu dejun în cin
stea cancelarului federal al Aus
triei, Josef Klaus.

Din partea austriacă au partici
pat Bruno Kreisky, ministrul afa
cerilor externe. Anton Proksch, mi
nistrul prevederilor sociale, Cari 
Bobleter, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea română au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Mircea 
Ocheană, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului și Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

☆

Joi dimineața, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe

(Continuare în pag. 4-a)

ІоіекіоІ preiedinfelui Шіііііі й Miniștri 
al Шііііі SotialiJîe România, Ion Ііівдіів Maurer, 

la televiziunea aoiiriată
ÎNTREBARE: Cum apreciați 

situația actuală a relațiilor 
româno-austriece ?

RĂSPUNS: Permiteți-mi să adre
sez în primul rînd sincere mulțu
miri conducerii Televiziunii austrie
ce pentru posibilitatea pe care mi-o 
oferă de a mă adresa pe această 
cale opiniei publice din Austria.

Vizita pe care delegația guver-

necesități de import de instalații 
și utilaje industriale și în același 
timp lărgește sortimentul de măr
furi pentru export.

In România sînț bine cunoscute 
posibilitățile complexe ale indus
triei austriece, iar calitatea produ
selor ei se bucură de multă pre
țuire. Adăugind la aceste conside
rente și faptul că prin aranjamen-

LA PRÎNZ
> ȘI LA CINĂ

Intre prînz și cină, în aceeași 
zi. am străbătut o distanță enor
mă : de la Petrila și pînă ia Lo- 
nea. Zimbițt I Eu susțin că distan
ta mi' s-a părut enormă și argu
mentez.

La prînz, pe la ora 15, am luat 
masa la restaurantul „Transilva
nia" din Petrila. Vorba vine că am 
luat masa, fiindcă lucrurile s-au 
desfășurat ast fel:

— Ce ne recomandați ?
— sa vedem ce avem...

■ — Dați-ne cite o ciorbă, de ori
care o ft...

— Nu, nu avem decîl două por- 
tir-cde văcuță dar fără...

- ...Văcuță... 
’Exact...

••ț^rvind cite o jumătate „văcu- 
țâ":'fără „văcuță" (eram patru la

REGLEMENTAREA ACORDĂRII 
TITLURILOR ȘTIINȚIFICE

Micro însemnări

masă) și cite un grătar scara i/2, 
dar la preț întreg, (singurele spe
cialități ce se puteau îngurgita la 
ora prînzului in acest restaurant 
eu pretenții de clasa a ll-a) am aș
teptat cina cu ochii spre restau
rantul „Cărbunele" din Lonea șl 
cu stomacul in pioneze...

La cină, după prînzul „copios" 
de la „Transilvania", am servit ca 
aperitiv niște mici la ospătarul 
restaurant „Cărbunele", l-am ser
vit cu viteza de 30 de secunde per 
bucată pentru că erau atît de mici 
că nu depășeau în grosime o ți
gară de foi. Erau, cum se spune, 
scara % și mai era în local o or
chestră care scirțtia amarnic in vir- 
itîozie, iar la mese nici sare, nici 
scobitori, nici scrumiere.

$i am plecat, „sătul" cum am ve- 
1 riit, dar convins că o dată și o da- 

Яі> fă serviciul comercial din cadrul 
i T.A.P.L. Petroșani va trebui să răs

pundă de starea in care se află a- 
llmentația publică, de felul cum 
este aprovizionată

I. S.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat și printr-o Hotărire a Consiliu
lui de Miniștri a fost reglementată 
acordarea titlurilor științifice.

In Republica Socialistă România 
se acordă următoarele titluri științi
fice : DOCTOR; DOCTOR-DOCENT 
ÎN ȘTIINȚE; DOCTOR HONORIS 
CAUSA.

TITLUL DE DOCTOR se acordă 
persoanelor care promovează docto
ratul, obținind o înaltă calificare 
științifică de specialitate.

In vederea obținerii titlului de 
doctor se orgauizează doctoratul, 
ca formă superioară de invățămint 
de specialitate, în diferite ramuri 
ale științei. El constă intr-un stagiu 
de pregătire și in susținerea tezei 
de doctorat. Stagiul de pregăti
re se poate face cu sau fără 
scoatere de Ia locul de muncă. 
Admiterea Ia doctorat se face pe 
bază unui examen în cadrul căruia 
se verifică pregătirea de speciali
tate.

Candidații la examenul de admi
tere pentru titlul de doctor trebuie 
să posede diploma de examen de 
stat sau echivalentă în specialita
tea la care se înscriu sau intr-o 
specialitate înrudită din aceeași ra
mură de știință. Pentru specialită
țile economie politică, materialism 
dialectic și materialism istoric, so
cialism științific, pot candida, cu a- 
probarea Ministerului Invățămîntu- 
lui, și absolvenți cu examen de 
stal din alte specialități, dacă fac 
dovada că au activat cel puțin 3 ani 
in specialitatea pentru care candi
dează și au lucrări științifice în 
această specialitate.

Vor fi admiși la doctorat avînd 
calitatea de doctoranzi, candidații 
care au obținut la examenul de ad
mitere cel puțin media 7, în limita 
locurilor stabilite. Stagiul de pregă
tire pentru doctorat durează cel 
mult 3 ani pentru cei cu scoatere

de Ia locul de muncă și 4 ani pen
tru cei fără scoatere de la locul de 
muncă. In timpul stagiului, docto
ranzii cu scoatere de la locul de 
muncă beneficiază de toate dreptu
rile recunoscute angajaților. Ei pri
mesc o indemnizație lunară echiva
lentă cu salariul de preparator in 
invățămîntul superior, dacă au o ve
chime în producție pină lă 3 ani, 
sau de asistent, dacă au o vechime 
mai mare Doctoranzii din această 
categorie Sînt considerați în con
cediu fără plată de la posturile pe 
care le ocupă la data admiterii la 
doctorat, iar stagiul de pregătire 
constituie vechime în funcțiile din 
care provin.

Doctoranzii fără scoatere de la 
locul de muncă beneficiază, în ve
derea susținerii tezei, de un con
cediu plătit de două luni, o singură 
dată, în afara concediului de odihnă.

Stagiul de pregătire se desfășoa
ră în instituții de invățămint supe
rior și în institute de cercetare ale 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, sub îndrumarea unui condu-
cător științific de specialitate. Doc
toranzii sînt obligați să promoveze

(Continuare in pag. 3-a)

namentală română o face în țara 
dv. constituie o expresie a bune
lor relații 'de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit între 
România și Austria, a dorinței ce
lor două guverne de a le extinde 
și adînci în continuare.

Ne exprimăm satisfacția că schim
burile economice și cultural^ din
tre tarile noastre au cunoscut în 
anii care au trecut o creștere re
marcabilă și sîntem convinși că e- 
xistă bune perspective pentru dez
voltarea lor în continuare.

Considerăm că relațiile dintre 
România și Austria, întemeiate pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și alege singur căile dez
voltării sale sociale, politice și e- 
conomice, a suveranității și inde
pendenței naționale, a egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne, 
corespund intereselor celor două 
popoare și reprezintă în același 
timp o contribuție la cauza păcii 
și colaborării internaționale.

ÎNTREBARE: Cum priviți 
situația actuală a relațiilor e- 
conomice dintre Austria și 
România și care considerați 
că sînt perspectivele evolu
ției lor în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : Schimburile economi
ce dintre România și Austria au 
înregistrat în acest an o valoare de 
4 ori mâi măre decît cea realizată 
în 1959.

Dezvoltarea economică multilate
rală a României, construcția unei 
industrii puternice, la nivelul teh
nicii mondiale, și a unei agriculturi 
modeme creează necontenit noi

tul financiar din 1963 a fost rezol
vată ultima problemă bilaterală 
pendinte din trecut, credem că sîn
tem îndreptățiți să afirmăm că lăr
girea continuă a schimburilor noas
tre comerciale are premise sigure.

Este semnificativ în acest sens 
faptul că acordul de schimburi de 
mărfuri pentru perioada 1966—1970, 
semnat în cursul acestei vizite, pre
vede, ca primă etapă pentru anul 
viitor, o creștere cu 25 la sută a 
volumului listelor de mărfuri.

ÎNTREBARE: Cum priviți, 
domnule președinte, situația 
și perspectivele schimburilor 
culturale dintre cele două 
țări ?

RĂSPUNS : Relațiile româno-
austriece în domeniul cultural-ștt- 
intific cunosc o dezvoltare îmbucu
rătoare, concretizată în numeroase 
contacte pe plan universitar și ști
ințific, vizite reciproce de artiști, 
scriitori și ziariști, în interesante 
turnee de ansambluri artistice Si 
schimburi de expoziții. Sîntem con
vinși că în acest domeniu mai e- 
xistă numeroase posibilități care 
pot fi fructificate, contribuind ast
fel la o mai bună cunoaștere și în
țelegere reciprocă, la întărirea re
lațiilor dintre popoarele și țările 
noastre.

In încheiere permiteți-mi să mă 
folosesc de această ocazie pentru 
a mulțumi poporului austriac pen
tru primirea prietenească pe care 
ne-a făcut-o pretutindeni și de a-i 
adresa un călduros salut și cele 
mai sincere urări de fericire și 
prosperitate.

Strada Florilor din Uricani înainte de a fi acoperită de primul strat 
de nea din acest an.

IMMR-IA
Cind se vorbește des

pre succesele dobîndite 
de colectivul sectorului 
IV al minei Vulcan, nu 
impresionează atît cifre
le, cu toate că ele sînt 
de ordinul miilor, ci fe
lul în care ele au fost 
înfăptuite. Acolo, la su
te de metri sub pămint, 
înfruntind diferite pie
dici, presărate in cale 
de natură, întrecerea so
cialistă este mai cloco
titoare, bătălia cu adîn: 
curile mai dîrză. Din a- 
ceasta încleștare de fie
care zi ies învingători 
minerii, oameni teme
rari, în fața cărora îți 
ridici respectuos pălăria. 
E firesc ca munca de 
miner să se bucure de 
o înaltă apreciere, iar 
făuritorii succeselor din 
adîncuri de stimă și 
respect. Ei trimit fabri
cilor, uzinelor și termo
centralelor cărbunele dă
tător de lumină, căldură 
și energie.

Pentru a ilustra hărni
cia colectivului sectoru-

SECTOR
FAPTE 
FRUNTAȘ

(t Făuritorii succeselor > Cifrele vor
besc • Așa se nasc inițiativele ф Spre 
noi înfăptuiri

lui ГѴ al minei Vulcan 
să dăm cuvîntul lapte- 
lor. Cantitatea de căr
bune extrasă peste plan 
din abatajele sectorului 
Întrece cifra de 10 500 
tone. Cifra respectivă 
ori cît este ea de eloc
ventă, ar fi searbădă 
dacă nu s-ar ști că a- 
cest munte de cărbune 
a fost extras de mineri, 
că energia și căldura 
smulsă din adîncuri se 
împletește cu energia și 
căldura umană. Din a- 
ceastă căldură și ener
gie umană s-au obținut 
în abataje randamente 
mai mari cu o tonă pe 
post decît cele planifi
cate.

Pentru dobîndirea a- 
cestor succese a depus 
o muncă stăruitoare în
tregul colectiv. In aba

tajele cameră în care 
lucrează brigăzile con
duse de Sima Mihai, 
Sima Ilie și Șerban Ni- 
colae se aplică de mul
tă vreme inițiativa „două 
clmpuri pe schimb și a- 
ripă de abataj". La în
ceput a fost greu. Ba se 
întirzia cîteva minute cu 
perforarea și pușcarea, 
ba cu evacuarea cărbu
nelui ori armarea și ci
clul se da peste cap. Așa 
se nasc de fapt iniția
tivele. Cu timpul însă 
oamenii au căpătat ex
periență. Brigăzile s-au 
organizat mai temeinic, 
fiecare ortac știa precis 
ce are de făcut. Pînă și 
artificierii cunoșteau ora 
exactă cind trebuiau să 
puște în fiecare abataj. 
Asistența tehnică din 
nartea inginerului Pă-

trașcu Ioan, a maiștrilor 
Băncilă Gheorghe, ■ Sza- 
kacs Alexandru, Udroiu 
Gheorghe și altora a 
fost și ea la înălțime- 
Extragerea a două cîm- 
puri din fiecare aripă 
de abataj a inceput să 
fie realizată cu regulari
tate de către toate 
schimburile. O dată cu 
aceasta, viteza de avan
sare in abataj a atinș, 
și uneori a și depășit, 
220 m l pe lună, iar 
randamentele — mai bi
ne de 7 tone pe post.

Pentru' a întregi suc
cesele din acest an, co
lectivul sectorului IV al 
minei Vulcan se gindeș- 
le la noi înfăptuiri. In 
față ii stau doar sarci
nile sporite ce-i revin 
din obiectivele primului 
an al viitorului cincinal. 
Muncind cu hărnicie, 
imbrățișind metodele 
tnaintate, sprijiniți de 
tehnica modernă și bu- 
ctrrindu-se de asistentă 
tehnică permanentă ■ și 
calificata, nu încape în
doială că minerii din 
sectorul fruntaș al mi
nei Vulcan vor obține 
noi realizări.

C. D.



1 I

ȘCOALĂ
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COPII

COPILUL 
AL UNUI 
„V I T R E G"

BUN
TATĂ

Intr-o zi am primit Vi
zita unui tată care s-a 
plîns că are un băiat in 
vîrstă de 9 ani care a 
pornit pe rușinoasa cala 
a furtului.

Omul a fost ascultat 
cu atenție. A povestit 
că fiul său fură bani din 
casă și de la colegii de 
școală. A declarat că 
manifestările sînt așa de 
puternice la copil incit 
ele întrec posibilitățile 
sale de corectare și So
cotește că numai un in
stitut de reeducare mo
rală ar mai putea în
toarce copilul din dru
mul cel rău.

Cererea părintelui ne-a 
mirat și l-am îndemnat 
a revizui cu calm și 
simț de răspundere si
tuația, recomandîndu-i 
să-și sporească eforturi
le în munca de educa
ție.

După citva timp acest 
tată ne-a trimis o plîn- 
gere scrisă prin care 
cerea internarea fiului 
său într-un institut de 
reeducare morală. Re
dăm cîteva fragmente 
din această plîngere:

„...Acest obicei urit o 
pus stăpînire pe copii 
și cu toate stăruințele 
ți pedepsele aplicate, 
n-am fost in stare să-l 
schimb, ca să-1 fac sd 
se lase de ftțrturi... 
Mi-ат verificat conști
ința, am Încercat totul 
și trebuie să mă declar 
un învins, fiindcă pute
rile și posibilitățile me
le de părinte sînt nepu
tincioase față de încă- 
păținarea copilului... Im: 
dau seama că acest caz 
iese din comun și mă 
jenează faptul că nu pot 
îndruma spre bine pașii 
copilului... Este vorba 
despre un copil care 
intr-o școală corespun
zătoare se va putea în
drepta și deveni un 
membru folositor socie
tății, insă menținerea 
lui in climatul actual, 
fără îndoială, va duce 
la degradarea lui mo
rală...".

Din anchetarea cazului 
a rezultat că minorul 
Aurel O. este fiul din 
prima căsătorie al lui 
M. O. La divorțul din
tre M. O. și mama co
pilului, tribunalul popu
lar, constatînd că mama 
suferă de viciul beției 
și are relații cu diferiți 
bărbați, a încredințat 
spre creștere și educare 
pe Aurel tatălui său, 
care chiar a dorit și a 
cerut acest lucru în ca
drul procesului de di
vorț. Un timp copilul 
este îngrijit de bunicii 
dinspre tată. Dar M. O

cunoaște la un moment 
dat o femeie, care are 
și ea un băiat djntr-o 
primă călătorie. Se în
țeleg să se căsătorească 
și să crească împreună, 
în condiții egale, pe cei 
doi băieți, care sînt de 
vtrștă apropiată. Inter
vine căsătoria. Soții Se 
înțeleg bine. Si copiii 
se înțeleg bine. Ei le 
dezvoltă normal, fizic 
intelectual. Mbrg regu
lat la școală și obțin 
rezultate bune la învă
țătură. Familia are con
diții materialo bune- So
țul este funcționar în a- 
paratul de stat, iar so
ția este casnică.

De la o vreme însă 
soția începe să se plin- 
gă soțului, vecinilor, 
școlii, că copilul soțu
lui ei... fură.

Tatăl îl cercetează pe 
copil, acesta recunoaște. 
O dată a luat 3 lei, altă 
dată a luat 3 lei. Copi
lul este certat, este bă
tut, în casă se închid 
din cauza lui sertare, 
camere. La insistențele 
soției, școala îl dă e- 
xemplu rău în fața tu
turor elevilor și pe un 
trimestru din anul șco
lar 1964—1965 1 se sca
de nota la purtare (!) 
Soții ajung la concluzia 
că copilul este incorigi
bil și că prezența lui în 
familie este dăunătoare. 
..Că ei se vor îmbolnăvi 
de supărare, iar celălalt 
copil poale lua exemplul 
lui Aurel". în fata or
ganelor de anchetă pe
nală ei declară la uni
son că „nu pot pieri 
trei pentru unul".

Deoarece ancheta pe 
nală tace, tatăl încear
că și altă posibilitate 
de a „salva" noua sa 
familie. Ii dictează copi
lului o scrisoare către 
mama sa firească, pe 
care, aceasta, cu ocazia 
chemă îi la anchetă, o 
depune la dosar. Iată 
crîmpeie din textul scri
sorii, concepută de a- 
celași tată care în anul 
1962 și-a manifestat do
rința de a crește și e- 
duca pe acest copiii

„...Dragă mamă, eu vă 
rog, dacă vreți să mă 
luaji înapoi că tata pen
tru faptele multe ce 
/e-ат făcut vrea să mă 
dea la școala de corec
ției că eu, cu toate mă
surile care le-a luat ta
ta împotriva mea, am 
spus că toate sînt га- 
darnice și că degeaba 
mă bate că eu nu vreau 
să mă fac cuminte și că 
îmi place să fur... Con
dițiile pe care le cere 
tata de la dvs.: să mă 
ștergeți de pe numele

lui ți «d mă treceți pe 
numele dvs. Dacă dvs. 
nu vreți să mă primiți 
în condițiile care le-am 
scris, tata ia măsurile ce 
vi le-am arătat".

Mama firească doreș
te să ia copilul, dar re
fuză „ștergerea" lui de 
pe numele tatălui său. 
Astfel tatăl nu vrea »ă-l 
dea mamei și stăruie în 
cererea de internare în- 
țr*o școală de reeduca
re. Această măsură Insă 
n-o poate lua singur.

Cererea tatălui îndrep
tată împotriva copilului 
său este respinsă de că
tre organele de procura
tură. De ce?

Este Aurei un copil 
Incorigibil ?

Din ancheta făcută 
printre vecini și la școa
lă rezultă că copilul nu 
a manifestat nici ufia 
dintre faptele de care 
șe plînge tatăl său. Atît 
vecinii cît și tovarășa 
Învățătoare a copilului, 
luînd în serios cele spu
se de mama vitregă, a 
Observat atent pe copii 
și acesta, coraportîndu- 
se corect, a format con
vingerea lor că nu se 
atinge de obiecte sau 
bani ce nu-i aparțin. 
Tot aceste persoane au 
relatat că Aurel este un 
copil liniștit, disciplinat, 
învață foarte bine, iar 
in anul școlar 1964— 
1965 a luat premiul III 
Tovarășa învățătoare de
clară că în momentul 
de fată copilul este p₽ 
primul loc în clasă atît 
la învățătură cît și la 
disciplină, că este iubit 
de colegi și atașat de 
colectiv.

Dacă Aurel se poartă 
exemplar la școală și 
printre vecini, este de 
crezut că In familia lui 
nu poate să-șl corecte
ze mieile și putinele a- 
bateri de care se plîng 
părinții ?

Tatăl șău 
este un învins?

Ce a făcut tatăl lui 
Aurel pentru o-i corec
ta cele cîteva abateri ? 
L-a certat, l-a amenin
țat, l-a bătut, l-a recla
mat organelor de pro
curatură, a încercat lă-l 
„restituie" mamei sale 
firești pe care o știa vi
cioasă.

Dacă Socotește că nu
mai asemenea metode se 
pot folosi este firesc să 
se considere un învins 
pentru că, pînă unde ar

putea merge, cu corec
ția?

A încercat insă sâ 
afle care-i deosebirea 
între viața pe care o 
duce copilul în familie 
și aceea pe care o du
ce iu școală sau printre 
copiii vecinilor? Nu 
cumva copilul a găsit în 
afară căldura și încre
derea de care trebuia 
Să se bucure in casă ?

Mama vitregă a avut 
destulă înțelegere 
pentru copilul 
soțului său ?

Nu I Ea se declară 
mai apropiată de copil 
pentru că cu vorba el, 
fals blajină, a stors de 
la copil mărturisiri pe 
care apoi le-a prezentat 
tatălui ca pe niște fap
te grave ce reclamă din 
partea unui bărbat mă
suri energice.

Nu s-a sfiit să popu
larizeze așa-zisele „fur
turi" ale copilului în 
vecini șî la școală.

Nu S-a sfiit să decla
re că copilul a furat un 
stilou de la școală, fapt 
neădevarat. A procedat 
uman ? Dacă copilul ei 
ar fi făcut faptele pe 
care le-a făcut fiul el 
vitreg, ar fl procedat 
la fel?

Este necesară 
școala de reeducare 
morală ?

Comportarea copilului 
printre persoane străine 
de familie demonstrează 
că Aurel nu este un co
pil rău, că manifestările 
lui din cadrul familiar 
se datoresc lipsei de în
credere, de căldură, de 
omenie și dragoste cu 
care a fost tratat.

Ceea ce trebuie schim
bat In cazul minorului 
Aurel O. este tocmai 
ceea ce Spunea tatăl 
său: „climatul actual" 
Dar acesta nu se poate 
schimba prin internarea 
copilului într-un institut 
de reeducare morală, ci 
prin reeducarea părinți
lor.

Ii sfătuim pe părinți 
să-1 ofere lui Aurel în 
familie încrederea, căl
dura șl prietenia pe ca
re acesta ie-a găsit în 
afara fainiliei, astfel ca 
copilul să afle cît mai 
aurind că și el are în 
tamlHa tatălui său un 
loc de fiu bun, riu vi
treg.

MARIA PÂTRUICA 
procuror

ЭТЕАвИЬ ROȘU

Elevii Tudoran Mihai și Buzoiagu Elisabeta din clasa a IX-a a Li
ceului Uricani se numără printre cei mai buni elevi din școală. 

Iată-i consultînd notițele înaintea unei ore de curs.

Condiții există — 
se așteaptă calitate

Pentru a satisface mai deplin ce
rințele învățămîntului, Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân a trasaț q sarcină de mare im
portantă > -dotarea școlilor cu mate
rial didactic suficient și corespunză
tor sub raportul calității lui științifi- 
co-pedagogice. Pentru mărirea efi
cienței lecțiilor, în anul 1966 numă
rul sortimentelor de materiale di
dactice va spori la peste 1 095. Tu
turor cadrelor didactice ne este cu
noscută importanța folosirii materia
lelor ajutătoare ca: hărți, planșe, al
bume. atlase, scheme etc-, în pre
darea lecțiilor. Aceste materiale 
ajută Ia însușirea temeinică a cu
noștințelor de către elevi, ajută la 
formarea deprinderilor acestora. Pe 
lingă asigurarea condițiilor de stric
tă necesitate (mobilier, încălzire, cu
rățenie), școlile noastre sînt înzes
trate cu diverse aparate și materiale 
audio-vizuale. Existența în școli a 
laboratoarelor de fizică și chimie, 
a muzeelor de științe naturale, pro
filate exclusiv pentru lecțiile unde 
cunoștințele teoretice se pot îmbina 
armonios cu aplicarea lor practică, 
face ca an de an rezultatele obți
nute în procesul instructiv-educa- 
tiv să fie tot mai bune. Stimularea 
cadrelor didactice pentru realizarea 
de noi materiale și modernizarea 
celor existente, se face prin eviden
țierea acestora sau premierea la 
concursurile ce se organizează în 
fiecare an. Colective tot mai largi 
de învățători și profesori învață să 
folosească în procesul predării teh
nica nouă — audio-vlzuală — atît 
de necesară pentru ridicarea calită
ții învățămîntului.

Pregătirea teoretică și practică a 
elevilor școlii noastre se axează pe 
continua asigurare a condițiilor ma-

Carnet • Chid se
Ora de dirigenție. Se trec în „re

vistă" notele elevilor. In dreptul 
numelui Victor P. diriginta se o- 
prește mai mult, uitîndu-se atentă 
la fiecare notă.

— Victor, ce s-a îptîmplat de ai 
primit 2 și 3 la limba română?

Cel numit s-a ridicat, dar n-a 
spus nimic.

— Și la franceză ai note slaba 
— a adăugat profesoara.

Băiatul șl-a plecat capul și a în
ceput să joace nervos In mîlni un 
creion.

...Peste cîteva zile elevii clasei 
a IX-a A de la Liceul Lupeni S-au 
țnțninft în adunare generală. La

urmărește același scop
ordinea de zi figura un singur 
punct: discutarea situației la în
vățătură, măsurile ce trebuie luate. 
In ședință s-a discutat și situația 
nesatisfăcătoare la învățătură a e- 
levulul Victor P.

In zilele următoare ședinței, pro
fesoara Blro Elena, diriginta cla
sei, a făcut o vizită părinților ele
vului. Aceștia au fost surprinși do 
veștile neplăcute aflate cu privire 
la băiatul lor.

...In anul școlar trecut Victor a 
rămas repetent. In acest trimestru 
era amenințat cu corigențe la trei 
obiecte. In urma consultării carne
tului de note s-a constatat că ele

vul nu l-a prezentat profesorilor. 
Deci, aceștia n-au putut să-i trea
că notele primite. Dar nici părin
ții lui Victor n-au dat pe la școa
lă. Tatăl elevului, care trăia cu 
gîndul că băiatul său învață, s-a 
simțit vinovat de situația necores
punzătoare la învățătură a fiului său.

-- Am avut convingerea ■— a 
recunoscut tatăl — că hui meu în
vață și un timp nu l-am suprave
gheat. Mă voi strădui Să nu mai 
fac asemenea greșeli.

Perseverentă, diriginta a urmărit 
zilnic evoluția notelor lui Victor. 
Intr-o zi a stat din nou de vorbă 
cu eL

— Ai nevoie de ajutor ? — l-a 
întrebat.

— Nu. Pot învăța și singur — a 
venit prompt răspunsul.

— Atunci, dovedește-o i •— î-a 
cerut diriginta.

Curînd s-a văzut că strădania 
depusă a dat roade. In catalog, în 
dreptul numelui Victor P. notele au 
început să se schimbe.

Intr-o dimineață diriginta a con
statat că elevul a primit 9 la fizi
că, 7 Ia geografie, 6 Ia istorie șl 
naturale începutul este promițător. 
Controlul însă nu trebuie sl&bit. 
Nid din partea părinților nici din 
partea școlii. El asigură succesul 
dorit.

M. COSTEA

teriale la nivelul cerințelor. Sînt 
complet deosebite condițiile existen
te azi, de cele de acum 5 ani, de 
exemplu. In laboratorul Liceului 
Petrila există 286 sortimente de ma
teriale didactice, pește 150 hărți, 
planșe, mulaje, scheme etc. la care 
se adaugă un magnetofon, plkup-uri 
cu înregistrări din diferite genuri 
ale muzicii. Printre sortimentele la
boratorului se mai află: Un aparat 
de proiecție pentru filme, două truse 
electronice, o celulă fotoelectrică, 
un fotometru electronic și ajiele. 
Aplicînd la lecție principiul „elevii 
să vadă lucrurile despre care în
vață", ajungem la aflarea „secre- $- ■ 
tulul” captării interesului lor pentru • 
studiu, al reținerii cu mai multă 
ușurință și pentru mai multă vreme 
a cunoștințelor pe care le predăm. 
Conștienți de acest lucru, profesorii 
de fizică, chimie, științe naturale, is
torie, geografie, de la școala noas
tră, urmăresc dezvoltarea gîndirii 
logice la elevi prin întrebări bine 
alese, cerînd ca cele expuse să fie 
arătate Orientarea în acest sens 
duce la reducerea în mare măsură 
a notelor Slabe date elevilor, la ve
rificarea cunoștințelor. Această e- 
rientare merită subliniată și împăr
tășită ca un fapt pozitiv.

Se poate spune însă, că uneori nu 
se folosește întreg materialul didac
tic existent la o școală. Aceasta fie 
din cauza cunoașterii insuficiente a 
acestuia de către profesor, fie din 
cauza defecțiunilor ce survin dato
rită lipsei pieselor de schimb.

Chezășia succeselor în instruirea 
si educarea elevilor o asigură, pe, 
lîhgă existenta în școală a unei f 
baze materiale corespunzătoare, car/' 
drele didactice, chemate să desfă
șoare o muncă de calitate, să folo
sească cele mai moderne mijloace 
de predare, să se orienteze cît mai 
just în munca lor cu elevii. Numai 
așa rezultatele pot fi cele scon
tate.

GROZA LIVIU 
directorul Liceului Petrila

Concurs 
de matematică

Colectivul didactic al Școlii gene 
role nr. 1 Petrila a inițiat de curind 
un concurs de matematică la care 
au participat elevii claselor a Vll-a 
В și C .

După dispute îndîrjlte au 
desemnați cîștigătorii, cărora J 
s-au acordat premii constînd din 
cărți Și jocuri distractive.



Reglementarea acordării 
titlurilor țtiinfifice

PE URMELE 
MATERIALELOR 
PUBLICATE

gustoși, 
servire reprobabilă.

Răspunzînd la nota cu titlul de 
mai sus publicată în „Steagul roșu" 
nr. 4 962 prin cere se criticau unele 
lipsuri din activitatea bufetului din 

^halele pieții Petroșani, conducerea 
■i T-A.P.L. Petroșani ne aduce la cu- 

noștință că pentru îmbunătățirea de- 
servirii bufetului menționat s-au 
repartizat noi tacîmuri și alte obiec
te de bucătărie, care lipseau, iar 
lucrătorilor li s-au dat halate albe.

Vânzător cu atitudini 
necuviincioase

In „Steagul roșu" nr. 4 978 s-a 
publicat sub titlul de mai sus o notă 
despre un vînzător care a comis a- 
bateri grave și practici necinstite 
în deservirea cumpărătorilor. Con
ducerea Oficiului de legume și fruc
te din Petroșani ne-a informat prin- 
tr-o adresă că a hotărît scoaterea 
din muncă a vînzătorului respec- 
tiv- ‘

Foarte bine. Comerțul nostru so
cialize n-are nevoie de astfel de 
vînzători.

"'Ji&spuns în doi peri

„Steagul roșu" nr. 4 955' sesiza sec
ția de gospodărie a Sfatului popular 
Petroșani că în cartierul Livezeni nu 
există un afișier prin care oamenii 
muncii să fie informați asupra acțiu
nilor cultural-sportive din oraș. Sec
ția menționată a trimis redacției un 
răspuns în doi peri. „Sesizarea este 
justă. S-au luat măsuri ca în toamnă 
sau cel tîrziu în primăvara anului 
1966 să se monteze un afișier în 
cartier" — se spune în răspuns. Ig- 
norînd o cerință formulată în nume
le a mii de locuitori ai noului car
tier, lucrătorii de la secția gospo
dărie nu au întreprins nimic con
cret. Ei n-au uitat însă să-și „aco
pere" atitudinea birocratică prin 
mențiunea: „cel tîrziu în primăvara 
anului 1966",

In atelierul de tîmplărie de la iivezeni al l.OJ.L. se execută 
o nouă comandă.

Constructori evidențiat!
In luna octombrie, la grupul de 

șantiere nr. 2 din Petroșani au fost 
evidențlați In Întrecerea socialistă 
644 de muncitori și 92 de brigăzi și 
echipe. Printre echipele evidențiate 
se numără și cele conduse de Ti- 
ron Eugen, Bețivu Gheorghb, Popa 
Nicolae, Bortă Dumitru, Smaranda 
Ioan, Popescu Bruno care au obți
nut depășiri de 12-19 la sută față

Se așteaptă măsuri
In cadrul pregătirilor pentru Iarnă 

la preparația Lupenl s-au executat lu
crări însemnate. Au rămas însă nete- 
zolvate unele lucruri mărunte în a- 
parență,. dar necesare. Geamurile 
sparte de la secțiile zețaj și spălare 
nu au fost încă înlocuite cu altele 
noi, conductele pentru aburi slnt

' —.■■..■..■IUI ...... ..... . и .и . ............................

Mai multă atenție colaborării
Comitetul sindicatului din com

plexul C.F.R. Petroșani a organizat 
zilele trecute o consfătuire de pro
ducție în care s-a analizat îndeplini
rea sarcinilor de plan pe ultimele 
trei luni- Din referatele prezentate a 
reieșit că în cele trei luni planul de 
producție la revizia de vagoane a 
fost depășit cu 9 la sută, staționa
rea vagoanelor la încărcare — des
cărcare a fost redusă cu 7,32 la 
sută, iar muncitorii de le întreți
nerea căii au realizat o simțitoare 
îmbunătățire a stării liniilor de cir
culație-

In cadrul consfătuirii au fost re
liefate însă $1 cauzele care au de
terminat nerealizarea anumitor 
indicatori. De pildă s-a semnalat că 
mai continuă să plece trenuri cu 
întîrziere din 6tația Petroșani. A- 
ceste întîrzieri se datoresc fie com- 

de indicele mediu planificat. Date 
rită depășirii angajamentelor, con
structorii au reușit șă predea în lu
na trecută 80 de apartamente lâ 
Petroșani și 96 la Petrila. Pentru lu
na noiembrie, constructorii s-au an
gajat să termine finisajul la încă 
180 da apartamente.

NEGRUȚ MARIA 
corespondentă

sparte pe alocuri, iar la baia mun
citorilor ușile sînt defecte — nu se 
pot închide — lăsind aerul rece să 
pătrundă înăuntru. Pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri, cei ce 
lucrează Jn secțiile zetaj și spălare 
așteaptă să se ia măsuri.

FULOP GEZA

punerii cu Întîrziere a trenului res
pectiv, fie faptului că tocmai la ple
care s-au găsit vagoane defecte, 
care trebuiau scoase afară, fie me
canicului care a făcut alimentarea 
locomotivei într-un timp mal mare 
decît cel prevăzut. Dacă ar fi exis
tat mai multă colaborare între uni
tăți, trenurile ar fi putut pleca fără 
întîrziere. Atunci cînd o unitate, din 
anumite motive bine justificate, de
pășește timpul afectat unor opera
ții, celelalte unități, în loc să o 
ajute, tărăgănează lucrul spunînd:

— Tu ești vinovat de întîrzlerța 
trenului respectiv, tu să plătești în- 
tîrzierea, pe mine nu mă privește, 
Acăst „sistem de lucru" a fost 
combătut în repetate r înduri, dar 
el continuă să se manifeste. Astfel, 
nu se înțeleg cele două partize de 
manevră din stație. Șeful manevrei

(Urmare din pag. l-a)

în termene Stabilite, 2 pînă la 4 exa
mene de verificare temeinică a pre
gătirii lor de specialitate. Nota ml 
nimă de promovare a fiecărui exa
men este 7. Teza de doctorat tre
buie să reprezinte o valorificare a 
stadiilor și cercetărilor efectuate și 
Să constituie o contribuție merito
rie personală Ia rezolvarea unei 
probleme teoretice sau tehnîco-ști- 
IHțlilCe.

Hotătîrea stabilește denumirea ti
tlului de doctor in ramurile de 
științe în care poate fi acordat, pro
cedura prin care se conferă titlurile 
științifice și instituțiile de învătă- 
mînt superior șl institutele de cer
cetare ale Academiei Republicii So
cialiste Romlnia autorizate a le a- 
corda.

Aspiranții care nu au promovai 
pînă In prezent nici un examen se 
pot prezenta la examenul de admi
tere pentru doctorat. Cei care au 
promovat numai o parte din exa
mene pot fi înșcriși la doctoratul 
fără scoatere de la lpcu! de muncă. 
Ei sînt scutiti la examenul de ad
mitere, dar sînt obligați să susțină 
diferențele de examen ce se vor 
stabili de Ministerul Invățămîntului. 
Cei care au promovat toate exame
nele se pot prezenta pentru susț<- 
netea tezei de doctorat.

Se poate acorda titlul de doctor 
pe baza susținerii tezei de docto
rat, fără examen de admitere și 
fără îndeplinirea obligațiilor din 
timpul stagiului de pregătire unor 
cadre didactice (profesori și confe
rențiari din invălămîntul superior) 
șl unor categorii din personalul ști
ințific (directori, directori adjuncțl, 
șefi de secții, Șefi de sectoare și 
cercetători principali) al institutelor 
de cercetare, Care ocup* în pre
zent posturile lor pe bază de ates
tare sau concurs și au lucrări ști
ințifice.

TITLUL DE DOCTOR-DOCENT în 
șliinte se poate acorda persoanelor 
care au titlul de doctor și s-au dis
tins printr-o activitate științifică în
delungată, avînd lucrări care să re-

I refuză să primească în „sectorul 
său" vagoanele scoase de către 
manevra П-a de la punctele de în- 
cărcare-descărcare pînă clnd mane- 
vranții nu primesc vagoanele ce 
le are manevra I, deși se vede des
tul de bine că cei de la manevra 
П-a nu au unde primi aceste va
goane. Numai după multe discuții, 
în care timp cele două partize de 
manevră își încetează activitatea, 
cei de la manevra I cedează și 
primesc vagoanele de la manevra 
П-a. E adevărat că, atunci cînd pe 
teren se află șeful de tur* sau ci
neva din conducerea stației, nu se 
întîmpl* astfel de cazuri, dar ar fi 
de dorit ca ele să fie complet li
chidate.

I. CRIȘAN 
corespondent 

prezinte o contribuție valoroasă la 
progresul științei.

Titlu) de doctor-docent în științe 
se atribuie de consiliile științifice 
ale instituțiilor de invățămint Su
perior pe baza unui memoriu atu* 
pra activității științifice desfășurate 
de persoana căreia se propune a i 
se acorda acest titlu.

TITLUL DE DOCTOR HONORIS 
CAUSA se poate acorda unor c0« 
tățeni români sau străini care s-au 
distins prin realizări deosebit da 
importante în domeniul științei, teh
nicii, culturii, prin servicii de mare 
însemnătate aduse patriei noastre 
și umanității.

Titlul de candidat în științe confir
mat șau recunoscut de Comisia su
perioară de diplome este echivalent 
de drept cu titlul de doctor, Iar 
titlul de doctor în științe, recunos
cut de Comisia superioară de di
plome, cu titlul de doctor-docent In 
științe. Titlurile de doctor obținute 
in țară pină în 1952 și nerecunos* 
cule pînă în prezent de Comisia su
perioară de diplome, precum șl titlu
rile științifice obținute în străinătate 
vor putea fi echivalate cu titlul do 
doctor sau de doctor-docent In Ști 
into, (inînd seama de activitatea ști
ințifică desfășurată dup* obținerea 
titlului.

Școala superioară do partid „Ște
fan Gheorghiu" se asimilează CU 
instituțiile de invățămint superior 
de stat, în ce privește drepturile 
de acordare a titlurilor științifico șl 
de organizare a doctoratului.

Sofii Precup 
în întrecere

La una din mașinile de rd- 
sucit ale P.F.A. „Viscoza" Lu- 
peni lucrează tovarășa Predlip 
Veronica, Numele acestei mun
citoare iigurează pe panoul e- 
vldențiaților subsecfiei, pentru 
frumoasele rezultate pe care 
te obține in muncă. Precup 
Veronica are două insigne 
cîștigate In întrecerea socialis
tă și este din nou candidată 
pentru titlul de fruntașă pe a- 
nul 1965. In toate lunile care 
au trecut din acest an, ea a 
fost evidențiată in întrecerea 
socialistă. In luna trecută, de 
exemplu, ea a dat peste plan 
253 kg fire răsucite față de 
media realizărilor obținute pe 
întreaga subsecțle.

*

Tot într-una din secțiile fa
bricii de fire artificiale lucrea
ză și tovatășul Precup Petru, 
soțul harnicei muncitoare Pre
cup Veronica. El este pornitor 
la spălătoria de bobine din 
secția filatură. Ca șl soția sa, 
el se străduiește să se situeze 
în fruntea întrecerii socialis
te. Schimbul în care lucrează 
Precup Petru a încheiat luna 
octombrie fără nici o bobină 
rebutată. Secretul acestui suc
ces constă în respectarea pa
rametrilor de funcționare a 
bateriilor de spălare — obiec
tiv principal al întrecerii mun
citorilor de la spălătoriile de 
bobine.

t PROGRAM DE RADIO
20 noiembrie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece de viață nouă și 
jocuri populare; 5,40 Piese vesele 
interpretate de fanfară; 6,00 Radio
jurnal. Sport; 6,22 Jocuri populare;
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7,18 Muzică ușoară interpre
tată de Sorina Dan,- 7,30 Uverturi 
la operete; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Muzică populară; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Utilitatea și limi
tele primului ajutor medical; 9,49 
Arii din opere; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică de estradă; 10,30 
Roza vînturilor,- 11,00 Sîmfonietta 
de Mircea Basarab; 11,26 Melodii 
populare la cererea ascultătorilor,- 

^Hl,50 Program interpretat de corul 
I Universității din București; 12,00 
j Buletin de știri; 12,13 Cu microfo

nul prin sălile de concert ale Capi
talei,- 12,45 Revista revistelor eco
nomice; 13,00 Selecțluni din opere
ta „Calul bălan" de Benatzky; 13,15 
Muzică populară interpretată de 
Nelu Orian,- 13,30 Clntece de ieri, 
interpreți de azi; 14,00 Buletin de 
știri,- 14,08 Concert folcloric; 15,00 
Valsuri nemuritoare,- 16,00 Radiojur
nal. Sport; 16,15 Arii din operete;
16,30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 17,00 Un maestru al liedului: 
Hugo Wolf,- 17,15 Radlositapozion: 
Căile principale de sporire a acu
mulărilor socialiste; 17,35 Căra din
tre aceste melodii vă plac mai 
mult? — muzică ușoară; 18,00 Bu
letin de știri; 18,03 In jurul globu
lui; 18,13 Recunoașteți aria ?; 18,30 
Știință, tehnică, fantezie,- 19,00 Ho- 
ria Ropcea (acordeon) și Eddie Cal
vert (trompetă); 19,15 Sport; 19,30 

O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Radiogazeta de seară;
20,30 Cîntă Betty Curtis și Eduardo 
Vianello; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Refrene de demult pre
zentate de Lie Crăciuneseu și Ale
xandru GrozUtă; 21,15 Pansați în 
ritmul preferat; 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,15 Un nou program cu 
Maria Calles,- 22,40 Din repertoriul 
Doinei Badea,- 23,00 Vă invit* ie 
dans orchestrele Cornel Popescu, 
Karel Vlah și Lester Lanin; 23,50 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II; 7,30 Radiojur
nal, Buletin meteo-rutior; 7,50 So
nata nr. 4 opus 13 In La major 
pentru flaut și clavecin de Vival
di,- 6,00 Dansuri din opere; 8,30 
Cîntee, joc și voie bună — melo
dii populare; 9,00 Buletin de știri; 
9,22 Dansuri de estradă; 10,00 Gin
ți fanfara reprezentativă a Arma
tei,- 10,30 Folclor muzical oltenesc; 
11,00 Buletin de știri, 11,30 Co
legi de liceu, 11,80 Fantezie pentru 

harpă de Saint* Sadns, 12,00 Toamna 
și... muzica ușoară; 12,30 „Dorul 
meu de l-aș cînta" — program de 
clntece șl jocuri populare; 13,00 
Buletin de știri; 13,08 Avancronica 
muzicii la radio; 13,40 Folclorul în 
prelucrarea compozitorilor ^noștri; 
14,00 Concert de prînz, 14,30 Un 
nume drag, o melodie cunoscută, 
15,00 Radiojurnal; 15,13 Pagini ale
se din muzica de pian, 15,30 Cîn
tece și jocuri populare; 16,00 Sui
ta simfonică din baletul „Cînd stru
gurii se coc'* de Mihail Jora; 16,30 
De ce? De unde? De cînd? (emi
siune pentru copii); 16,50 Valsuri; 
17,00 Radiojurnal, Sport, 17,15 Sce
ne vesele din operete, 17,30 „Zi din 
cetera cu foc" — program de 
clntece și jocuri, 18,00 Varietăți 
muzicale,- 18,30 Anunțuri, reclame 
și mutică, 19,00 Buletin de știri; 
19,05 In compania interpretilor Au
relian Andreescu Și Patricia Carii;
19,30 Ediție radiofonică Liviu Re- 
brăann, 19,50 Ritmuri tinerești — 

muzică de dans, 20,30 Cîntece și 
jocuri de pe la noi, 20,45 Cărți 
care vă așteaptă; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,15 Voci de azi; 21,45 Mic 
dicționar de muzică ușoară, 22,45 
Canțonete; 23,00 Buletin de știri. 
Sport; 23,10 Din creația mozartla- 
nă; 23,56 De la charleston la surf; 
0,50 Buletin de știri, 0,55 Calei
doscop ritmic, 1,50 Buletin de știri.

Cinematografe
20 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cineva acolo sus mă iubește; RE
PUBLICA : Hoțul de piersici, PE- 
TRILA i Spărgătorul; LONEA: Dom
nul, VULCAN: Merii sălbatici; 
CRIVIDIA: Brațul nedrept al legii; 
PAROȘENI: O stea cade din cer, 
LUPENI: Omul Mafiei; BĂRBA- 
TENI: Viată particulară.



4. STEAGUL ROȘI

Vizita în 
a tovarășului Ion

(Urmare din pag. l-a)

Maurer, Însoțit de ministrul comer
țului exterior, Gheorghe Cioară, și 
celelalte persoane oficiale româ
nești, a vizitat Uzinele optice 
„Reichert" din Viena. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de ambasado
rul Republicii Socialiste România, 
Mircea Ocheană, și de Rudolf En
der, șeful protocolului.

Oaspeții români au fost salutați 
la sosire de directorul întreprinde
rii, Franz Haslinger, care a făcut 
o scurtă prezentare a dezvoltării 
uzinei și produselor sale. Au fost 
vizitate apoi secțiile unde se pre
lucrează și finisează lentilele și 
prismele aparatelor optice.

Directorul tehnic al uzinelor. 
Ernst Poltenstein, a dat explicații 
și a răspuns la întrebările oaspe
ților.

La încheierea vizitei, în sala 
unde sînt expuse produsele uzine
lor, directorul F. Haslinger, a ofe
rit în dar premierului român cel 
mai mic și modern microscop de 
laborator al fabricii. Președintele 
Consiliului de Miniștri a mulțumit 
pentru acest dar și pentru amabili
tatea cu care a fost primit în uzină.

☆
VIENA 18. Trimișii Agerpres P. 

Stăncescu și C. Varvara, transmit:
In după-amiaza zilei de joi,

Solfflnilalea îflmînării diolomelor si nsigntlos
li міиі 0 onoare ai Italeaiiei B.l. RomâiiH 
onor oameni de siiielă mliti

MOSCOVA 18. Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite:

La 18 noiembrie, ia Ambasada 
Republicii Socialiste România din 
Moscova a avut loc solemnitatea 
inmînării diplomelor și insignelor 
de membri de onoare ai Academiei 
Republicii Socialiste România unor 
oameni de știință sovietici.

Au fost înmînate diplome și in
signe de membri ai Academiei Re
publicii Socialiste România lui
M. V. Keldîș, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., și aca
demicienilor A. N. Kolmogorov, 
A- N. Nesmeianov, V. V. Parin,
N. V. Țitîn, N. N. Semionov, A. V 
Paladin, precum și diplome și in
signe de membri corespondenți ai 
Academiei Republicii Socialiste 
România academicienilor A. L. 
Measnikov, I. G. Petrovski, V. V. 
Vinogradov și V. N. Cernigovski.

La solemnitate au luat parte 
I. N. Medvedev, vicepreședinte al 
Comitetului' de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru le
gături culturale cu țările străine, 
academicieni, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ziariști. Au participat, de 
asemenea, acad. prof. Elie Carafoli,

ÎN C1TEVA
TOKIO. Guvernul japonez a ce

rut oficial guvernului S.U.A. să li
chideze în cel mai scurt timp poli
gonul militar al forțelor aeriene a- 
mericane, situat în regiunea ora
șului Mito (prefectura Ibaraki).

Nemulțumirile populației din îm
prejurimile poligonului cresc da
torită fapftilui că avioanele ameri
cane care efectuează zilnic zboruri 
și exerciții militare pun în pericol 
viața locuitorilor japonezi.

WASHINGTON. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey, a anunțat că gu
vernul american a rechemat 
pe consulul general al S.U.A. 
la Salisbury, Roswell Mc- 
Clalland, și o mare parte a

Austria 
Gheorghe Maurer 
oaspeții români au vizitat galeria 
de picturi din Muzeul de istorie a 
artelor din Viena. Clădirea, con
struită în stilul Renașterii, cu 
sculpturi și picturi murale valoroa
se, adăpostește renumite colecții 
de artă, cuprinde tablouri ale’ ufifer 
vestiți pictori olandezi, francezi, 
italieni, germani, spanioli.

☆
Cu prilejul vizitei președintelui 

Consiliului de Miniștri Ion Gheor
ghe Maurer în Austria, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Viena, Mircea Ocheană, a ofe
rit joi seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au fost prezente persoanele ca
re însoțesc pe premierul român, 
precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Viena.

Din partea austriacă au partici
pat cancelarul federal. Josef Klaus, 
vicecancelarul federal, Bruno Pit- 
termann, președintele Consiliului 
național, Alfred Maleta, ministrul 
afacerilor externe, Bruno Kreisky, 
ministrul comerțului și reconstruc
ției, Fritz Воск, precum și alte per
sonalități ale vieții publice din 
Austria, ziariști austrieci și cores
pondenți ai presei străine.

In cursul recepției, Ion Gheorghe 
Maurer și Josef Klaus au rostit 
toasturi.

profesor universitar. Călin Popovici 
și membri ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Moscova.

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, M. V. Keldîș a 
spus, printre altele: „Considerăm 
aceste distincții nu numai ca o re
cunoaștere a meritelor noastre ci 
și ca o expresie a prieteniei și co
laborării rodnice dintre țările 
noastre".

Cu prilejul înmînării diplomelor 
și insignelor, Nicolae Guină, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova, a oferit un cocteil.

Minerii chilieni greviști 
obligafi de politie sâ reia lucrul

SANTIAGO DE CHILE 18 (A-
gerpres).

Autoritățile chiliene au aplicat 
prevederile legii securității interne 
împotriva minerilor aflați în grevă 
ție aproape o lună, în semn de 
protest împotriva proiectului gu
vernamental de exploatare în co
mun cu companiile nord-americane

RÎNPURI
personalului reprezentanței 
diplomatice americane din 
Rhodesia de sud.

ZANZIBAR. Guvernul republicii 
Zanzibar a hotărît interzicerea 
completă a comerțului cu Rhode
sia de sud. Această măsură a fost 
luata de autoritățile din Zanzibar 
ca urmare a proclamării unilate
rale a Rhodesiei de sud de către 
guvernul rasist al Iui Ian Smith.

HONOLULU. A luat sfîrșît 
primul zbor în jurul globu
lui pe deasupra celor doi 
poli, efectuat de avionul a- 
merican de tip Boeing, de
numit „Pole cat" (Pisica po
lului). El a parcurs distanța

VIETNAMUL DE SUD
O Forjele patriotice și-au intensificat atacurile 

Pierderi grele suferite de americani
SAIGON 18 (Agerpres).
Forțele patriotice din Vietnamul 

de sud și-au intensificat miercuri 
ІІйсигіІё asupra trupelor saigonezo- 
americâne. Bazele militare aeriene 
din delta fluviului Mekong, situa
te în apropierea localităților My 
Tho și Tan Hlep, au fost supuse 
unui puternic foc de mortiere. Pa- 
trioții au distrus cinci avioane a- 
mericane, șase care de luptă dizlo- 
cate în apropierea bazelor, provo- 
cînd, totodată, însemnate pierderi 
în oameni și materiale de luptă. 
Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, avioanele aruncate în luptă 
pentru apărarea bazelor au lansat 
bombe cu napalm în regiunile unde 
se crede că s-ar fi retras patrioții 
sud-vietnamezi după atac.

O puternică luptă a avut loc, de 
asemenea, la Hiep Duc, la 46 km 
sud de baza de la Da Nang, unde 
forțele de eliberare națională au 
atacat comandamentul districtual al

Rezulfafele oficiale ale alegerilor 
prezidențiale din Filipîne

MANILA 18 (Agerpres).
In capitala Filipinelor au fost 

date publicității rezultatele oficiale 
ale alegerilor prezidențiale desfă
șurate în această tară la 9 noiem
brie. In funcția de președinte a. fost 
ales Ferdinand Marcos, candidatul

]ніі ft!M României
STOCKHOLM 18 (Agerpres).
La 16 noiembrie 1965, Asociația 

de prietenie Suedia-Roriiâma a or
ganizat la Stockholm o seară de
dicată țării noastre. Cu acest pri
lej, deputatul Lage Svedberg, care 
în anul trecut a vizitat România, 
a împărtășit celor prezenți impre
siile sale de călătorie.

După conferință au fost prezen
tate filmele românești de scurt me
traj „Trotușul și oamenii lui" și 
„Delta Dunării".

a zăcămintelor cuprifere din Chile. 
Printr-un ordin al poliției, au fost 
atestați Alejandro Rodriguez și 
Manuel Ovalle, lideri ai Confedera
ției muncitorilor mineri din Chile, 
și s-a ordonat greviștilor să-și reia 
lucrul. A fost, de asemenea, decla
rată stare excepțională în princi
palele centre miniere afectate de 
grevă.

de 42 000 de kilometri în 62 
de ore și 28 de minute.

Primul zbor al unui avion 
in jurul globului a avut loc 
în anUI 1924. Pe atunci el a 
durat șase luni, avionul fă- 
cînd 70 de escale și zburînd 
cu o viteză medie de 115 ki
lometri pe oră.

SANTO DOMINGO. O mare de
monstrație de protest împotriva 
prezentei trupelor interamericane 
în Republica Dominicană a avut 
loc miercuri pe străzile principale 
ale orașului Santo Domingo. Apro
ximativ 1 500 de persoane s-au a- 
dunat în fata Palatului preziden
țial cerînd guvernului provizoriu 
ca la actuala conferință extraordi
nară a O.S.A., care are loc la Rio 
de Janeiro, să se pronunțe pentru 
evacuarea imediată a trupelor in- 
tervenționiste din țară. 

trupelor saigoneze. O oficialitate 
saigoneză a făcut cunoscut că tru
pele guvernamentale de la Hiep 
Duc au fost nimicite în întregime.

Agenția France Presse relatează 
că în timpul atacurilor lansate a- 
supra bazelor militare aeriene din 
Vietnamul de sud, începînd din no
iembrie 1964 pînă în prezent, au 
fost distruse și avariate la sol 181 
de avioane și elicoptere.

☆

Agenția Associated Press, citind 
declarația unui ofițer american din 
Vietnamul de sud, anunță că în 
cursul săptămînii trecute pierderile 
suferite de americani în Vietnamul 
de sud s-au cifrat la 81 de morți 
și 230 de răniți. Trupele americane 
staționate în Vietnamul de sud au 
înregistrat însemnate pierderi ma
teriale.

Partidului național, care a întrunit 
cel mal mare număr de voturi 
(3 625 437), în timp ce actualul pre
ședinte Diosdado Macapagal a ob
ținut numai 2 967 392. Vicepreșe
dinte al Filipinelor a fost ales Fer
nando Lopez, candidatul Partidului 
naționalist. Din cele opt mandate 
de senatori, 6 au revenit candida- 
ților Partidului naționalist.

„Eroul" de la 
a început să-și

SALISBURY 18 (Agerpres).
„Eroul" de la Salisbury a înce

put să-și scoată masca. In cursul 
unei conferințe de presă —, prima 
de la „proclamarea independenței" 
— premierul „de facto", Ian Smith, 
a recunoscut că el, personal, a or
donat tăierea legăturii telefonice 
de la reședința guvernatorului bri
tanic, Humphrey Gibbs. „Am luat 
această hotărîre pentru a împiedi
ca guvernul britanic să comunice 
Cu Gibbs" — a spus Smith, adău
gind că au fost, deja, adoptate și 
alte măsuri împotriva lui Sir 
Humphrey, „pentru a-1 lipsi de pre
rogativele și avantajele în baza 
statutului său de guvernator". I-au 
fost confiscate automobilele, garda 
sa personală a fost concediată, ca 
și polițiștii de pază, iar personalul 
de serviciu de la reședința sa a 
fost somat să părăsească serviciul. 
Pe de altă parte, însă, aghiotantul 
guvernatorului, căpitanul Chris
topher Owan, a adresat miercuri 
guvernului lui Smith demisia sa 
din armata rhodesiană, declarînd 
că rămîne alături de Gibbs care, 
„în condițiile actuale, nu poate fi 
lăsat singur la reședința sa". Tot 
în conferința sa de presă, Smith a 
anuntat că intenționează să con
voace pe reprezentanții șefilor tri
burilor africane și cei ai opoziției 
oficiale „pentru a încerca stabili
rea unui dialog cu ei".

Primele dificultăți în viața eco
nomică a Rhodesiei au și început 
să se facă simțite, de miercuri cînd 
au fost majorate prețurile la o se
rie de mărfuri ca : tutunul, țigări
le, băuturile etc. Au începui să fie 
extinse măsurile represive și asu
pra albilor care se opun acțiunii 
ilegale a Iui Smith. Astfel, după 
restricțiile impuse fostului prim- 
ministru rhodesian, Garfield Todd, 
agenți ai politiei l-au reținut și in
terogat miercuri pe Malcolm Smith 
(n-are nici o legătură cu premie
rul — n. r.), redactor șef al coti-

BERLIN

Festivalul intematiBual 
al filmului documentar 
li de scurt metraj

BERLIN 18, Corespondentul A- 
gerpres Ștefan Deju transmite:

La Leipzig se desfășoară în pre
zent sub deviza „Filmele lumii — 
pentru pacea lumii" festivalul in
ternațional al filmului documentar 
și de scurt metraj. La festival par
ticipă cineaști din 45 de țări, prin
tre care și din Republica Socialistă 
România.

Cinematografia română este pre
zentă la concurs cu patru filme, și 
anume: „Prima zi", „Păpușarii", 
„Fără morală" și „A cui e vinaî".

Argentina

0 „săptămînă de ddțiu 
și proteste"

BUENOS AIRES 18 (Agerpres).
Confederația Generală a Muncii 

din Argentina a hotărît organiza
rea unei „săptămîni de doliu și 
proteste" în memoria victimelor 
represiunii desfășurate de autori- i 
tățile polițienești împotriva munci
torilor care au participat la greva " 
generală din 22 octombrie a. c. In
tre 22 și 29 noiembrie lucrul va 
înceta timp de 10 minute în fie-, 
care tură la toate întreprinderile 
din centrele muncitorești. Se va 
organiza un marș al tăcerii, prin 
toate regiunile muncitorești din 
tară. Demonstranții vor Sosi ia 
Buenos Aires la 27 noiembrie.

Salisbury 
scoată masca
dianului „Rhodesia Herald", (autor 
al mai multor editoriale ceryțurate 
și nepublicate datorită opoziției 
față de actul declarării unilaterale 
a independentei. S-a aflat, de ase-, 
menea, despre arestarea în secret ■. 
și deținerea în închisoare — încă 
de vineri — a avocatului Leo Ba
ron, cunoscut apărător al multor 
lideri ai populației africane,

☆

Paralel cu creșterea opoziției în 
tară, în afara granițelor Rhodesiei 
de sud, se înmulțesc declarațiile și 
manifestațiile de protest. Astfel de 
manifestații au avut Ioc la Brazza
ville (Congo) și în Insula Mauri
tius. Declarații oficiale de nerecu- 
noaștere a quvernului Smith au 
fost făcute de primul ministru ja
ponez, Sato, și de președintele Re- 
nublicii Malgașe, Tsiranana. La se
diul secretariatului general al
O.U.A., de Ia Addis-Abeba, sosesc 
tot mai multe telegrame prin care 
se cere convocarea unei conferin
țe speciale a organizației pentrp 
discutarea măsurilor care trebuii, 
întreprinse împotriva guvernul.*! 
Smith.

☆

Președintele Zambiei, Keneth 
Kaunda, a cerut guvernului brita
nic trimiterea de trupe engleze în 
Zambia, pentru a asigura apărarea 
importantei centrale electrice de la 
Kariba, situată pe fluviul Zambezi 
— granița tării cu Rhodesia. A- 
ceastă hidrocentrală are o deose
bită însemnătate pentru industria 
extractivă și prelucrătoare de cu
pru a Zambiei. Președintele Kaun
da a declarat miercuri că, dacă 
Londra va refuza acest sprijin, gu
vernul său își rezervă dreptul de 
a cere ajutor militar din partea 
unei oricare alte țări, „la aleg 
Zambiei".
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