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• Recepția oferită de premierul 
Ciu En-lai cu prilejul aniversă
rii proclamării R. P. Chineze
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• Noi acțiuni agresive comise de 
trupele britanice împotriva R. A. 
Yemen

• In urma erupției vulcanului 
Taal

• „The Times" despre politica 
externă americană

TELEGRAMA
Tovarășului MAO TZE-DUN

Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU Ș AO-JI
președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
președintele Comitetului permanent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI
premierul Consiliului de' Stat al Republicii Populare Chineze

PEKIN

Comunist Român, 
Republicii Socia- 

prin dumneavoastră 
cu prilejul împlinirii

In numele Comitetului Central al Partidului 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
liste România vă transmitem dumneavoastră și 
poporului frate chinez cele mai calde felicitări
aJ 16 ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze.
' In anii care au trecut de la victoria revoluției și instaurarea pu 

terii) populare în China — eveniment de uriașă însemnătate istorică 
partidului său comunist, muncind 
adinei transformări revoluționare 
construirea socialismului. Ca re

populară Chineză este astăzi un

—- poporul chinez, sub conducerea 
cu energie și entuziasm, a înfăptuit 
și a obținut succese remarcabile în 
zultat al acestei munci, Republica
stat socialist înfloritor, în care industria cunoaște un puternic avînt, 
se dezvoltă agricultura socialistă, știința și cultura, crește nivelul de 
trai al poporului. Republica Populară Chineză aduce o contribuție de 
seamă la lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, la spri
jinirea mișcării de eliberare a popoarelor, la cauza păcii și progre
sului In lume.

Bucurîndu-se din toată inima de mărețele realizări ale Chinei Populare, 
poporul român urează poporului chinez, cu prilejul marii sale sărbători 
naționale, noi și însemnate victorii în opera de construire a socialismului.

Poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie frățească 
și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Chineză, bazate pe principiile marxism-leninismului, internaționalismului so
cialist, respectării suveranității și independenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interi^, avantajului reciproc. Ne expri
măm convingerea că aceste relații prietenești se vor dezvolta în continua
re corespunzător 
țărilor socialiste,

intereselor ambelor noastre popoare, unității și coeziunii 
cauzei socialismului și păcii.

CEAUȘESCUNICOLAE
secretar general 

al Comitetului Central 
alt ■ Partidului Comunist Român

V

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Secția construc
ții metalice de 
la Uzina de repa
rat utilaj minier 
din Petroșani adu
ce un aport hotă 
rîtor la frumoase
le realizări pe 
care le-a obținut 
în acest an colec
tivul de metalur- 
giști.

Unul din mun
ci t o r i i secției 
construcți metali
ce, apreciat pen
tru calitatea lucră
rilor efectuate, es
te sudorul utecist 
Coman Ilie (în fo
tografie, lucrînd 
Ia confecționarea 
unui împingător 
pentru puțurile de 
mină).

ACTUALITATEA
• Teatrul maghiar de stat din orașul Șf 

Gheorghe întreprinde un turneu prin Valea 
Jiului cu comedia muzicală în trei acte

„O fată răsfățată" tradusă de Kovacs Deszd și 
Sambari Sandor după Virgil Stoenescu. Un 
spectacol cu această comedie va fi prezen
tat duminică la ora 20, în sala cinemato
grafului din Lonea

• Slmbătă și duminică, la ora 19, Tea
trul de stat ,Valea Jiului" din Petroșani 
prezintă în noua stagiune 1965—1966 piesa 
„Passacaglia" de Titus Popovici. Regia ar
tistică a spectacolului este semnată de 
Marietta Sadova, iar scenografia de Liviu 
Ciulei, artist emerit

*■ • Teatrul de estradă „Barbu Delavran-

E PREGĂTIT 
PENTRU IARNĂ
SISTEMUL DE CAPTARE Șl DISTRIBUȚIE A APEI ?

Creșterea vertiginoasă a nu
mărului populației Văii Jiu
lui reclamă menținerea în stare 
de funcționare permanentă a 
surselor de alimentare și a 
rețelelor de distribuție a apei 
potabile. Această cerință se im
pune cu și mai mare ascuțime în 
anotimpul friguros, cînd înghe
țul provoacă greutăți în alimen
tarea cu apă a orașelor și loca
lităților. Măsurile pentru asigu
rarea unei funcționări continue 
și fără greutăți a rețelelor de 
distribuție trebuie luate deci pî
nă la sosirea Iernii.

Au fost luate aceste măsuri 1 
au fost înlăturate urmările ca
lamităților din toamna și primă
vara trecută ? Pentru a afla 
răspuns la aceste întrebări ne-am 
deplasat cu ancheta noastră la 
citeva din sursele de captare a 
apei potabile, precum și la stați
ile de filtrare a apei.

Ce a ieșit la iveală cu ocazia 
anchetei ?

„La Vulcan 
apa e asigurată”

Conducerea I.C.O. a emis un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice me
nite să asigure — printre altele — 
buna funcționare pe timp friguros a 
sistemului de alimentare cu apă. La

Cu calificați viii 
foarte bine

Recentele măsurători efectuate pe 
liniile de cale ferată din Valea Jiu
lui, cu vagonul de verificat calea, 
au scos în relief munca exigentă 
depusă de către colectivul secției 
L 5 C.F.R. din Petroșani. Astfel 
punctajul mediu a fost îmbunătățit 
cu 35 la sută față de vechile mă
surători, iar numărul kilometrilor cu 
calificativul „foarte bine" a crescut 
la 63, fată de 49 km cît ș-a preco
nizat prin planul de întreținere.

In perioada ce a trecut de la în
ceputul anului, la unitatea L 5 Pe
troșani s-au obținut realizări 
seamă și la alti indicatori de plan. 
Astfel, planul de producție a fost 
depășit cu 3,10 la sută, productivi
tatea muncii a crescut cu 4 la sută, 
iar prețul de cost al lucrărilor e- 
fectuate a fost redus 
tă, realizîndu-se o 
74 649 lei. Cele mai 
te au fost obținute 
Subcetate și Pui care 
aproape cu toți km de linie în cali
ficativul „foarte bine" I

Unul din cămi
nele I.M.P. ce-și 
așteaptă gazdele 
— studenții.

cea" al Sfatului popular al regiunii Bu
curești a sosit în turneu oficial în Valea 
Jiului cu spectacolul „Nuntă la revistă" 
de Jack Fulga. Spectacolul va fi prezentat 
azi, la orele 17,30 și 20,30, în sala 
teatrului din Petroșani, iar mîine, la ora 
20, în sala palatului cultural din Lupeni. 
Muzica spectacolului este compusă de E- 
manoil lonescu, Gelu Solomonescu, Mar
cel Ionescu și H. Mălineanu artist emerit, 
laureat al premiului de stat.

• Azi, la ora 20, în sala palatului cultu
ral din Lupeni va avea loc un spectacol 
cu opereta „Mam'zelle Nitouche", dat de 
formația de operetă a clubului muncito
resc din Petrila.

de

cu 0,60 la su- 
economie de 
bune rezulta- 
de districtele 
s-au încadrat

9 0 afirmație care are 
ф La captarea Jieț s-a 

puțin, dar e mult prea puțin.
O Apartamentele de la etajele superioare ale 

blocurilor înalte vor avea apa asigurată ? 
Ф I» asigurarea apei pe timpul iernii nu sînt 

admise nici deficiențe mărunte.

nevoie de completări 
făcut din toate cîte

admise nici
Vulcan ne-am condus în ancheta 
noastră tocmai după acest plan de 
măsuri.

— La Vulcan —spune tov. Serafin- 
ceanu Gheorghe, șeful sectorului 
I.C.O., apa e asig rată.

Siguranța aceasta se cere verifi
cată. Captarea apei pentru alimen
tarea orașului Vulcan nu ridică pro
bleme deosebite de ordin funcțional 
pe timp, de iarnă. Aici, accentul tre
buia pus pe protejarea unor conduc
te aeriene, pe înlocuirea altora ne
corespunzătoare sau uzate, prin ve
rificarea instalațiilor de clorinare a 
apei. In oarecare măsură, siguranța 
în afirmație a șefului sectorului e 
îndreptățită. O parte din lucrările 
de reparații capitale prevăzute, și 
care condiționează buna funcționare 
a sistemului de distribuție a apei, au 
fost executate. Pentru repararea 
conductei de aducțiune Morișoara 
— Vulcan s-au- luat toate măsurile 
ca pînă la- 20 octombrie să fie ter
minate. De altfel, ceea ce a mai ră
mas de executat e acoperirea cu pă- 
mînt a celor două bazine .de 1 006 
mc. Au fost verificate stațiile de 
clorinare, au fost create stocuri 
tampon de clorură.

Totuși parcă mai lipsește ceva. 
Unul din punctele planului de mă
suri prevede izolarea conductelor 
aeriene. Dar și pentru asta s-a în
treprins ceva: s-a întocmit... nece
sarul de materiale. Atît.

Un alt punct din planul de mă
suri prevede asigurarea și repararea 
tuturor căminelor de rupere — 
presiune.

— Aici — spune șeful sectorului 
— n-avem decît un „caz" de defec
țiune. Unul din 
de apă, situație 
ciment rapid se

Căminele de
sînt puncte nevralgice pe conduc
tele de aducțiune. Deci, se cer ve
rificate cu atenție și puse toate la 
Dunct. Mai ales că la etajele su
perioare în blocurile înalte locata
rii suferă de lipsă de apă. Dar asta 
nu mai cade în sarcina I.C.O., ci a 
І.ЫІ. Blocurile acestea sînt prevă
zute cu hidrofoare pe care I.L.L. nu 
Ie-a instalat nici acum.

Așadar, afirmația șefului de sec- 
tor trebuie completată cu încă 
ceva : Apa, la Vulcan, va fi asicțu-

cămine are pierderi 
care cu un sac de 
rezolvă.
rupere — presiune

(Continuare în pag. 3-a)

Nou an
Cînd viile își dau 

la stors ciorchinii, cînd 
grădinile și cîmpiile 
încep a rugini, cînd 
din plopi se desprind 
primele frunze, tinere
tul studios se întoar
ce la datoriei începe 
anul universitar.

După o vacanță bine 
meritată, petrecută pe 
plaja fierbinte a lito
ralului, în apa mării 
de smarald sau pe po
tecile umbroase ale 
munților, studențimea 
poposește în amfitea
tre. în cămine, labo
ratoare și biblioteci, 
poposește acolo unde 
timp de un an de zile 
va sorbi din nou 
slovele înțelepciunii, 
va pătrunde mai 
adînc în tainele pro-

universitar
fesiei căreia i s-a 
dedicat.

Azi peste 1 500 de 
studenți petroșăneni 
au urcat scările insti
tutului de mine pen
tru a se întîlni și reîn- 
lîlni cu profesorii, cu 
colegii mai mari 
mai mici, pentru 
porni împreună 
drumul unui nou 
de învățămînt.

Studenților mai mari 
li s-a alăturat o nouă 
promoție de tineri, 
care a făcut azi prima 
cunoștință cu institu
tul, cu viața univer
sitară. Ei, acești ti
neri, „bobocii" cum 
Ie spun cei mari, au 
fost primiți și încon
jurați cu dragoste de 
către „veterani" și de

sau
apean

corpul didactic, care 
îi va îndruma cu gri
jă și răspundere de 
azi înainte.

Deschiderea noului 
an universitar a fost, 
ca de fiecare dată, 
precedată de intense 
pregătiri. Sălile de 
cursuri spațioase, la
boratoarele 
fi înzestrate 
acest an cu 
valoare de 
500 000 lei,
aula, biblioteca cu ce
le peste 105 000 vo
lume, toate au fost 
pregătite din vreme, 
toate i-au primit pe

D. GHEONEA

care vor 
numai în 
utilaje în 

aproape 
cantina,

(Continuare in 
pag. 3-a)



cam dcsiașiiralL adivltatca?
Așadar, a început un nou ал școlar. Desfășurarea 

in bune condi/luni a procesului Instruct iv-educativ 
depend*,  în primul rinei, de asigurarea unei juste or
ganizări a muncii școlare. Aceasta presupune repar
tizarea sarcinilor In med egal tutiiror membrilor co
lectivului din școală fi urmărirea îndeplinirii ier ii 
timp și cu simt de răspundere.

Din cele arătate mai sus 
rezultă că majoritatea școli- 
lot din Valea Jiului au de
pus eforturi susținute pentru 
desfășurarea procesului de 
învățămînt in condiții opti
me chiar de la început.

• Acolo unde organizarea în an
samblu a activității școlare a fost 
realizată din timp și cu chibzuială 
există o atmosferă de muncă in
tensă caro este răsplătită deja cu 
rezultate bune.

• Mai există însă multe școli un
de acest aspect ai muncii a fost tă
răgănat sau amfnat, și de aceea, 
colectivele didactice nu cunosc în
că sarcinile ce le revin în acest 
an școlar.

• Se Impune, prin urmate, ca

Pfunfffcaitu actMMtli ce utmeată să se desfășoare 
de-a lungul unui an școlar sau pe perioade mai 
scurte de timp constituie o latură importantă a mun
cii de conducere a școlii. Bă trebuie să înceapă cu 
întocmirea planului general de muncă pe timp de 
un an, după care se elaborează apoi și celelalte pla
nuri (pianul calendaristic dl învățătorilor și profe
sorilor, al diriginfilor, al comisiilor metodice, al co
mitetului de părinți etc.).

Rezolvarea sarcinilor multiple depinde în mare 
măsură de orientarea directorului spre problemele 
esențiale, fără a neglija nici pe cele mărunte.

in cele ce urinează ne propunem sd înfățișăm unele 
aspecte ale acestei munci, desprinse cu prilejul vizi
tării unor școli din Valea Jiului.

Toiul а pornit йіяе 
de la laceoal

In orice domeniu de activitate, 
succesul depinde în cea mai mare 
măBură de stabilirea precisă a

tor tov. Illeș — s-a pus, printre 
altele, un accent însemnat pe cu
noașterea psiho-pedagogică a ele
vilor, pe pregătirea cadrelor di
dactice pentru lecții și îmbunătă
ți tea exprimării elevilor.

Fată de ahul trecut; școlile au 
fost Încadrate mai bine cu perso
nal didactic, așa incit, aproape 
peste tot am primit de la direc-

HdUiltilil 
netaiespuizaieare

întocmirea planificării calendaris
tice de către cadrele didactice este 
condiționată de existența programe
lor școlare pentru fiecare obiect.

Din constatările de pe teren re
zultă că școlile nu posedă progra
me școlare pentru toate obiectele și 
drept urmare, predarea se face du
pă aprecierea fiecărui cadru didac- 
ti-, Situația nu este bună, deoarece 
contribuie la supraîncărcarea elevilor,

Această deficiență provine, într-o 
oarecare măsură, din partea Secției 
de învățămînt care repartizează la 
școli în mod necorespunzător pro
gramele școlare, ajungîndu-se ca 
unele să aibă prea multe și altele 
iniei strictul necesar. Cine merge 
mai repede la Secție le obține, cine 
nu, rămîne fără ele. De aceea, îm
părtășim întrutotul părerea tov. 
Nagy Gavril, directorul adjunct al 
Scolii generale nr. 4 din Petroșani, 
ca repartizarea programelor șco
lare să se faeă in mod egal tutu
ror școlilor și să se țină o eviden
ță a distribuirii lor.

Exist! Șl școli unde planul ge
neral al școlii, ca și alte proble
me de organizare a procesului 1Й- 
structiv-educativ se afla într-o 
fază de început sau într una mai 
avansată. Se lucrează este răspun
sul. De acord, dar pînă ci nd ? 
Orice lucru are și sfîrșit.

La Școala generală nr. 3 Petro
șani n-a fost întocmit nici planul 
general, n-au fost tinute nici șe
dințele cu părinții, iar o sală de 
clasă se amenaja abia la data de 
27 septembrie a. c. Tovarășul di
rector Bartha Pavel ne-e motivat 
întîrzierea acestor lucrări din cau
ză că a fost ocupat cu recensă- 
mîntul pomilor. Așa se intîmplă 
cînd oamenii sînt antrenați în 
prea multe acțiuni străine de 
școală.

Planul general n-a fost încă e- 
laborat nici la Școlile generale nr. 
£ și nr. 5 Petrila, nici la Școlile 
generale nr. 4 Petroșani și nr. 1 
Vulcan.

Tovarășul Ancuța Ion, directorul 
Școlii nr 1 Vulcan, mai are de 
rezolvat problema reparațiilor la 
unele dependințe, precum și unele 
dificultăți legate de înscrierea e- 
levilor. Zilnic este deranjat de 
părinții care vor să-ți transfere 
copiii la școlile unde există încăl
zire centrală.

Tot la Școala generală nr. 1 Vulcan 
nu este clarificată delimitarea cir
cumscripțiilor școlare In sectorul 
unde se învecinează cu Școala 

din Dialul Babei și ca urmare, 
unii elevi trebuie să parcurgă 2—3 
krti pin* * la școala din Dealul Ba
bei, in loc de o jumătate de kilo
metrii cit au pînă la Școala nr. 1

La Școala generală nr. 2 Petrlla- 
Lonea, de exemplu, deși a fost în
tocmit din timp, orarul nu cores
punde cerințelor pedagogice. Ast
fel. clâsa a V-a C are luni 5 bre, 
marți 4 ore, plus colectiv sportiv 
șl lucrări practice, ІП timp ce joi 
și sîmbătă are numai cite 3 ore. 
De asemenea, clasele а ѴІП-а C 
joi șl a Vil-a C sîmbătă încep 
cursurile cu o oră mai tlrziu declt 
celelalte. Motivele pentru carfe a 
fost alcătuit astfel orarul sînt de
terminate de faptul că sînt multe 
cadre care completează catedra de 
la pite școli, iar doi profesori noi 
numiți se află în armată. Cu pu
tină atenție se putea totuși în
tocmi măi bine orarul.

Liceul din Vulcan are un aco
periș necorespunzător, din care 
cauză ploaia pătrunde înăuntru de. 
teriorînd pereții și tavanul. Deși 
conducerea școlii a făcut de un an 
de zile nenumărate sesizări și a- 
drese forurilor competente, nu s-a 
primit nici un răspuns. Liceul nu 
dispune de mobilier pentru labo
ratoare ineît, de la darea în folo
sință a localului, aparatele s£jt 
depozitate direct pe podea.

Aceeași situație există și-,’ la 
Școala generală nr. 5 Petrila, unde 
lipsa mobilierului se resimte și 
mai mult.

Luarea unor măsuri urgente pen- 
tru eliminarea acestor neajunsuri 
va face ca și la școlile unde Se 
mai manifestă unele lipsuri să fie 
create condiții optime procesului 
de învățămînt.

scopului, a mijloacelor și a căilor 
prih care obiectivele urmărite pot 
fi traduse in Viață.

In școli, succesul este conditio
nal de elaborarea din timp a pla
nurilor de muncă și de rezolvarea 
unor multiple probleme legate de 
organizarea procesului de învăță- 
tolnt.

Mânui general de muncă al șco-‘ 
Iii este documentul care stabilește 
atît conținutul activității cît și oa
menii care vor răspunde de reali
zarea lui. Conștient! de importan
ta lui, cei mai multi directori de 
școli din Valea Jiului au trecut 
dlh vreme la întocmirea acestuia, 
avînd grijă ca obiectivele urmă, 
rite să fie strîns legate de docu
mentele celui de-al IX-lea Congres 

torii de școli același răspuns: „In 
privința încadrării sîntem mulțu
miți pe deplin. Secția învățămînt 
s-a îngrijit să ne repartizeze ca
dre calificate care s-ati prezentat 
din vreme la post". Este o măsură 
bună care a ușurat pregătirile pen
tru deschiderea anului școlar

In școlile amintite, cadrele di- 
’ dactiCe și-ail întocmit planurile ca
lendaristice, iar în ședințele cu 
părinții pe clase aii fost alese co
mitetele de părinți. In zilele care 
urmează vor avea loe adunările 
generale pentru alegerea comite
telor de părinți pe școală.

Asigurarea disciplinei si desfă
șurării normale a cursurilor este 
posibilă numai atunci cînd este 
întocmit orarul. La aceste școli

Oră de matematică la clasa a IX-a a Liceului din Vulcan.

al Partidului Comunist Român.
La Școala generală nr. 5 Petro

șani, Școala nr. 4 și Liceul Vulcan, 
precum și la Școlile generale nr. 
І și nr. 3 Lupeni planul general 
a fost deja prelucrat în primele 
Zile ale anului școlar. Aceasta a 
dat posibilitate învățătorilor și 
profesorilor să cunoască de la în
ceput Sarcinile ce le revin, ca pe 
baza lor să treacă la întocmirea 
planificărilor calendaristice, a pla
nurilor de muncă ale comisiilor 
metodice, la constituirea comitete
lor de părinți pe clase, etc.

In planul general al Școlii ge
nerale ar. 5 din Vulcan — direc-

О вгойімій atloaia 
li de wspedivi

Inirebîndu-l de modul cum a re
zolvat problema spațiului școlar 
tov. Ferenczi Mihai, directorul ad
junct al Școlii generale nr. 5 Pe 
troșani, ne-a spus:

— Anul trecut au fost „desfiin
țate" un laborator, un atelier $1 
sala bibliotecii, pe care le-am 
transformat în săli de clasă De 
bint, de rău ne-am descurcat cum
va. Anul acesta „metoda" nu măi 
merge. Numai dacă am renuiita și 
la unicul laborator pe cafe-1 mai 
avem, dar... asta înseamnă să re
nunțăm și la posibilitatea conso
lidării cunoștințelor teoretice ale 
elevilor prin experiențele de la
borator. 

orarul a fost definitivat din prima 
zi de școală, ceea ce â făcut ca 
ordinea și punctualitatea să înlă
ture așa-zisele „ferestre*'  său pauze 
prelungite.

Reparațiile curente și aprovizio
narea școlilor Cu combustibil s-a 
făcut din timp, existlnd astfel con
diții ca procesul de învățămînt să 
se desfășoare fără greutăți.

Totul a pornit bine de la înce
put șl ne bucură Rămîne ca Și re
zultatele pe care le așteptăm șă 
fie la înălțime, adică elevii Să-Și 
însușească cunoștințe temeinice, 
legate de viață, de activitatea 
practică.

— Și totuși, cum ați soluționat 
spațiul pentru cele două clase ca
re le aveți in plus față de anul 
trecut ?

Sperăm ca soluționarea noas
tră să aibă un caracter tempbrar. 
Sperăm, fiindcă se vorbește de 
multă vreme că magazinul alimen
tar de la Livezeni se va muta în 
noul complex și atunci am putea 
amenaja acOlo două săli de clasă. 
Deocamdată, cele două clase de 
elevi fac cursuri în laborator.

Se vorbește și nu se face ni
mic practic, iar copiii oamenilor 
muncii din cartierul Livezeni stau 
îngrămădiți In Încăperi cu alti 
destittâție inițiali. De ce fiu se te- 
zolvâ dacă se pbâte?

Ce se va intîmplă la iarnă cînd 
vâr fi date în folosință blocurile 
ridicate in ultimul timp în acest 
cartier! lată încă o problSSaă ca
re este și actuali, și de peripec 
tlvă.

Lucru curios și totuși adevărat. 
La orice școală dacă mergi, găsesti 
teancuri de manuale școlare care, 
intrecînd necesarul, sînt depozitate 
în cîte o încăpere și lăsate fără 
nici o destinație. Mă rog, s-a ivit un 
surplus și-atîta tot, îți zici la înce
put.

Important este însă faptul că oa
menii care s-au ocupat de difuza
rea lor și-au făcut pe deplin dato
ria, îngrijindu-Se ca fiecare elev să 
intre în posesia cărților de școală 
chiar de la începutul cursurilor.

Dar dacă pornești pe firul cerce
tării felului cum au fos distribuite 
ajungi imediat la constatarea că te 
afli în fața unor aparențe înșelă
toare.

Acest „surplus" ascunde, în rea
litate, n gravă deficiență în reparti
zarea lor, deficiență care pune di
rectorii de școli în situația de a 
porni într-un adevărat pelerinaj la 
alte școli pentru a procura manua
lele de care âu nevoie.

Ce s-a întîmplat, de fapt, în toa 
lă povestea asta? Directorii de școli 
au făcut comenzi ferme de cărți cu 
mult înainte de 1 septembrie. In 
mod norma], librăria din Petroșani 
trebuia să facă distribuirea lor fie
cărei școli, conform listei de co
mandă. Dar lucrurile nu s-au petre
cut așa șî alei apare eroarea.

Deoarece responsabilul librăriei 
— respectiv tov. Roman —a încre
dințat această sarcină unei tovarășe 
fără experlfențl, repartizarea s-a 
făcut 1a întîmplare. Alegîndu-se co
tețele nu după conținut, ci nume

ric școlile au descoperit cu sur
prindere, la desfacerea lor, că au 
unele manuale de același fel în 
cantități mai mari deeît necesarul, 
în timp ce din altele nu posedă nici 
un exemplar.

Din această cauză, directorii de 
școli, în loe să se ocupe de proble
mele esențiale ale procesului de 
învățămînt sînt antrenați într-o ve
ritabilă campanie de „schimb" pen
tru asigurarea tuturor elevilor cu 
manuale școlare.

Școala generală nr. 5 din Petro
șani, de pildă, își completează „lip
surile" aducînd manuale de la 
Cimpa și Jieț, iar Scoală generală 
nr 4 de la Iscroni și Aninoasa etc.

Si, ceea ce este mai curios, Școa
la generală nr. 4 din Petroșani, care 
a depozitat manualele pentru toate 
Școlile din Valea Jiului, stă cel

CON C 

mai rău, avînd clase la care s-au 
difuzat doar cîteva manuale. In 
prima zi de cursuri, la această 
școală s-au distribuit elevilor din 
clasele I-II un număr foarte redus 
de abecedare și aritmetici.

La Școala generală nr. 3 lipsește 
șl acum o cantitate însemnată de 
cărți de limba română pentru cla
sa а ІІ-а. Din 48 de elevi numai 
12 au primit limba română.

Situații similare există și la alte 
școli din Valea Jiului. De aceea, 
pelerinajul care a început imediat 
după deschiderea anului școlar nu 
s-a încheiat nici în prezent, deși 
au trecut două săptămînl de lă în
ceperea cursurilor.

Așteptăm să se clarifice odată 
și povestea ăsta. E numai în inte
resul înVățămîntului.

LUZII
toți directorii de școli să prelu
creze în cei mai scurt timp planu
rile de muncă și să repartizeze sar
cini concrete tuturor cadrelor di
dactice.

• Să fie lămurită problema ma
nualelor școlare ce mai lipsesc în 
unele școli și să fie distribuite pro
grame școlare tuturor cadrelor di
dactice.

• Să fie soluționate problemele 
legate de asigurarea spațiului șco
lar, acolo unde acesta este песо 
răspunzător.

• Să se rezolve împrejmuirea ce
lor trei școli care în prezent n-au 
condiții corespunzătoare pentru 
recreația elevilor.

• Să fie lămurită delimitarea 
Circumscripțiilor școlare.
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In amenajarea incintei Preparați ei din Lupeni se 

: v .gospodar. Aici se întreprind, de asemenea, o seamă 
4 gătiloare pentru iarnă.

In clișeu: aspect din curtea Preparației din Lupeni.
I

simte mina de 
de măsuri pre-

SPORT•SPORT
Campionatul regional fotbal

Din cauza dispotârit unor meaturi în „Cupa Roind- 
alei'1, efffcVa ItUilrtiri programate duminica trebuii 
au tost aminate șl s-au desfășurat miercuri, 29 sep
tembrie a, e. Ld Vulcan. Mlherul din idealitate a pri
mit vizita ecliipti Parltigul Loribâ, iar la Pettila, Ști
ința Petroșani a irttiltiit formația Minerul Ghelar. 
laid еіійі au decurs cele doud partide i

Știința Petroșani, după ce a luat 
uri ștart de loc îmbucurător în ac
tualul campionat, se pare că și-a 
revenit și că e 
senine. Ea a făcut 
tidă de zile mari, 
manieră categorică 
rul Ghelar. Scorul de 8—1 eu care 
au cîștigat studenții înlătură brice 
comentarii. In această partidă, ё-

pornită pe... căi 
miercuri o par 
întrecînd de o 
formația Mine-

E pregătit pentru iarnă 
sistemul de captare și distribuție a apei?■

(Urmare din pag. l-a)

de

S-au plan- 
împrejmui- 

terenului 
capătul de

rătă dacă se va face o revizuire 
atentă a tuturor instalațiilor 
aducțiune și distribuției a ei.

A trecui un an •••
Octombrie 1964. Ploile au umflat 

și au scos din matcă apele Jiețului. 
Șuvoaiele au provocat distrugeri în
semnate îh sistemul de alimentare 
cu apă. A fost întreruptă și alimen
tarea cu apă potabilă a orașelor le
gate de captarea Jieț.

...A trecut un an de zile de 
atunci, Ce s-a făcut în acest timp 
pentru lichidarea urmărilor inunda
țiilor, remedierea stricăciunilor pro
duse la captarea de apă și aducțiune 
Jieț? Un singur lucru: 
tat 45 stîlpi de gard la 
rea capătului de sus al 
captării și... 17 Stîlpi la 
joș 1

Deci nici' împrejmuirea Completă 
a zonei de protecție' a captării 
s-a terminat I Altceva ? Nimic l 
rămas iiăhef&cut stratul vegetal luai 
de ape în incinta zonei de protec
ție, căminele de vizitare a conduc
tei sînt și acum îmbîcsite de 
mol; lipsește lumina electrică 

Ce se va întîmpla 
cu conductele

apa?
i, Conductele de aducțiune a apei 
'' de la captarea Jieț Către Petroșani și 

Lonea — Petrila se găsesc într-o si
tuație proastă. Apele mari din toam
na trecută au răscolit adînc albia 
Jiețului dezgolind toate conductele 
care o traversau. Astfel, imediat 
lîngă captare, ambele conducte sînt 
făiă izolația de protecție și chiar 
fără cămașa protectoare de beton 
care le ancorează în teren! Rezulta
tul ? Sub acțiunea corozivă a apei, 

. conductele încep să ruginească, iar 
din cauza lipsei de ancoraj, apa 
presează asupra lor —- cu toată 
masa de aluviuni aduse — amenih- 
țînd să se rupă. In dreptul podului 
Jieț, apa a intrat în spatele digu
lui de protecție și a dezgolit con
ductă împreună cu căminul de vizi
tare și ramificație. De asemenea, pe 
traseul către Lonea, prin dreptul

nu 
A

nă- 
etc.

minei Jieț, conducta de apă a fost 
dezgolită pe porțiuni de sute de 
metri. Nici aici nu s-au luat mă
suri pentru protejarea conductei și 
acoperirea ei.

Ce se vă întîmpla cu captarea de 
apă Jieț și conductele dezgolite 
cîrid va veni înghețul ?

Niei mărunțișurile 
nu trebuie uitate!

ne preocupă 
tovarășii din 
întreprinderi, 
de măsuri,

de 
mult 
con

ții 
sint

Pentru alimentarea cu apă a ora
șului Lupeni a fost construită o 
stație de filtrare și tratare chimica 
a apei. Din acest punct de vedere 
nu se întrevăd greutăți de exploa
tare. Să mergem însă pe drumul 
apei înspre sursa de captare. Con
ductele de aducțiune a apei, atît 
cea nouă eît și cea veche, au avut 
de suferit pe anumite porțiuni în 
urma revărsărilor mari din toamna 
șf primăvara trecută. Măsurile ne-

traversări 
conductei de apă la Băr- 
locul celei distruse de 
executarea unei noi tra- 
Uricahi, lucrări de veri- 

Si

s-a 
li-

ing. Nicolau Ștefan, directorul, și 
cu tov. Pițurcă inginer șef al I.G.O. 
Petroșani.

— Problema pregătirii pentru iar
nă a captărilor și a rețelelor 
aducțiune a apei 
— rie-au relatat 
ducerea acestei 
cadrul planurilor
prevăzute Capitole speciale. Unele 
au și început să fie push în prac
tică, iar altele sînt în lucru. Prin
tre lucrările mai mari se pot enu
mera : construcția unei 
aeriene a 
băterii în 
inundații, 
vetsări la
ficare a rețelelor de distribuție 
izolarea lor unde este necesar.

Ește adevărat că la Jieț Пц 
făcut aproape nimic în direcția 
Ghidării urmărilor inundației și pre-
gătiffl pentru iarnă. Așteptăm însă 

cesare pețtru înlăturarea ‘ urmărilor -proiectele-avizale, cere sînt promise 
și prevenirea іійбг astfel de situații 
erau: acoperirea conductelor pe 
porțiunile spălate de apă și construi
rea pe malul drept al pîrîului Bra- 
iă a unui dig de protecție împotriva 
unei eventuale revărsări de apă 
pe traseul conductelor. In prezent 
aceste lucrări sînt aproape în în
tregime terminate. La sursa de cap
tare trebuia construit un baraj de 
munte pentru protejarea prizei 
captare. Acest baraj urmează să se 
execute abia de acum încolo. Se 
pare că inconvenientele mai mari 
au fost în parte prevenite. Dar mă
runțișurile ? Căminele de vizitare 
de pe traseul conductelor de aduc- 
țiune, în special pe conducta ve 
che sînt în mare parte necurățite. 
Clorinarea apei pe conducta ve
che se face preparînd soluția de 
clor lichid în butoaie într-o baracă 
fără încălzire, soluția fiind supusă 
pericolului de îngheț. Deocamdată 
tiu se întrevede intenția de a lua o 
măsură eficace pentru asigurarea 
clorinării apei pe timp friguros în 
condiții normale. In această direc
ție se mai poate întreprinde ceva 
după cum se mai poate încă pune 
la punct și iluminatul în zona cap 
tării.

Pe marginea constatărilor raidu
lui, <am avut o convorbire cu tov.

de

> ffifdretfr'xdar' nu ntți- sosesc... Fără 
bani nu putem lucra I

NOTA REDACȚIEI. Problema a- 
provizionării cu apă a localităților 
Văii Jiului în anotimpul friguros, și 
în general, are o mare importanță, 
mai ales că darea în folosință a blo
curilor înalte — cu 8-10 etaje — și 
extinderea continuă a cartierelor 
de locuințe necesită presiuni și de
bite mari de apă.

Din cele constatate pe teren reiese 
însă că, după un an de zile, ur
mările inundațiilor nu șînt frică 
lichidate.

In același timp trebuie pusă șl 
problema economisirii apei potabile. 
Astfel, toate întreprinderile și șan
tierele de construcții să fie obligate 
a folosi apă industrială la procese
le de producție care permit aceasta

Organizarea de către sfatul popu
lar a unui comandament care să 
studieze urgent situația prezentată și 
să ia măsuri operative pentru aju
torarea sectoarelor I.C.O. ca să re
medieze rapid stricăciunile produse 
de inundații este singura Soluție ё- 
ficientă care poate fi aplicată, ti- 
nînd cont că totul trebuie făcui în- 
tr-o singură lună — octombrie. Mai 
tîrziu, cîrid vor veni frigul, geru
rile, zăpada, va fi greu de întreprins 
ceva.

chipa a acționat ca uri tot unitar, 
membrii sil s-au înțeles perfect, 
au desfășurat un joc mobil, suplu 
și fin, au creat i«ze spectaculoase 
și, ce-i mal important, au marcat 
multe goluri.

Primul gol „cade" în minutul 2 
șl este operă iul Papură. Apoi bă
ieții se dezlănțuie $1 îh minutul 12 
Lică, bine „servit" de Răsădeanu. 
urcă scorul la 2-M), pentru ca in 
minutele 36 și 42 Covaci să-1 ma
joreze la 4—0. Deci, după o repri
ză dfntă, desfășurată lntr-un ritm 
debordant. Șt contra vîntului, stu
denții conduc cu 4—0. ІП acest 
timp oaspeții s-au apărat și au ini
țiat cîteva Contraatacuri periculoa
se, respinse cu promptitudine de 
portarul Holda sau de apărarea 
imediată, în care cel mâi bun a 
fost Mihai Păsculescu, apoi Tudor, 
Dinu, Stănilă.

La reluare, in minutul 52 oaspe
ții obțin o lovitură de la 11 m pe 
care NistOr a transforfnat-o și 
4—1. Dâr numai peste un tnihut e 
rîndril studenților să transforme 
un penalii prin Bulbucan și scorul 
devine 5—1. De acum meciul e ia 
discreția studenților. Ei „țes" faze 
de toată frumusețea și marcă ІПС8 
trei goluri prin Papură, Covaci și 
Bursumac, care l-a iniocuit în ul
timele minute pe Răsădeanu. încu
rajați de spectatori și de goluri, 
studenții atacă în trombă și numai 
pripeala Iui Covaci și Bursumac, 
care ratează ocazii clare, face ca 
ghelăreiiii să nu plece de la Pe- 
trila eu o duzină de goluri. Scorul 
rămîne 8—1, deci cîte 4 goluri de 
repriză.

In atest meci Știința a dat de
plină satisfacție. Apărarea a fost 
mereu la post, calmă, și sigură In 
intervenții; сёіе două „pistoane" 
— Bulbucan, Munteanu — bine în
călzite, au alimentat în permanen
ță atacul cu mingi utile și au tras 
periculos la poartă; înaintarea a

mers, de asemenea, bine, in cere 
a excelat Covaci. Poate că aici, la 
Înaintare, mai trebuie „umblat" 
puțin deoarece Lică, Răsădeanu și 
Chiar Papură (deși au fost buni in 
meciul de miercuri) parcă nu dau 
tot ее pot, nu finalizează. Șl in 
meciuri e mare nevoie de finali
zare. Pornită pe acest drum, sim
patiile spectatorilor și aie noastre 
Se îndreaptă spre Știința, Spre e- 
chlpa asta 
etnd vrea, 
mOese.

Arbitrul

de studenți care, afund 
poate face lucruri fru-

T. Ladaiiy din Hațeg a 
condus sub Orice critică, a între
rupt de multe ori meciul pentru 
a se consulta eu arbitrii de tușe, 
și-ă anulat decizii o * dată dictate, 
a Scăpat jocul din mină. Toate a- 
cestea Insă n-au 
talul.

ilarei mita» 
Parlaial Unea

influențat rezul-

Q DINU

2-2 («-D
Spectatorii din 

sit stadionul nemulțumiți de com
portarea echipei lor favorite. Jocul 
prestat de gazde în întîlnlrea d» 
miercuri cu Parîngui Lomsa a fost 
SUb așteptări. In schimb oaspeții 
s-au prezentat mai bine. După de 
ratează situații clare de gol în mi
nutele 5, 7, 10, 22 și 34, lonenil 
reușesc să deschidă scorul în mi
nutul 39 prin Constantinescu, scor 
cu care ia sfîrșit prima repriză.

La reluare gazdele intră pe te
ren hbtărîte să modifice rezultatul 
în favoarea lor. Zagoni ia o ac
țiune pe cont propriu, driblează 
mal mulți adversari și înscrie eu 
toată opoziția portarului loneaa. 
Peste puțin timp, fotbaliștii de la 
Parîngul inițiază un contraatac ca
re se soldează cu un nou gol mar
cat de către BOk. Echipa Minerul 
forțează egalareâ, atacîrid în trom
bă. In minutul 82 oaspeții comit 
henț In careu. Lovitura de la 11 
metri este transformată impecabil 
de către Chiceanu.

A arbitrat bine 
Petroșani.

Vulcan au рйгВ-

Scor final 2““8.
A. Ștefan din

T. MOCUȚĂ 
corespondent

u universitar
(Urmare

din pag. l-a)

tinerii studenți Cri un 
aer sărbătoresc. Și au 
mai primit studenții 
petroșânerii la acest 
început de ah univer
sitar lin mîndru dar 
partea partidului 
căminul nr. 3 eu 
locuri.

A început dar

din

405

un

nou an universitar. 
De azi, pe dealul in
stitutului Va fremăta 
din nou tinerețea. 
Acolo sus, în cetatea 
științei, aplecați asu
pra cursurilor și ma
nualelor, viitorii ingi
neri ai industriei noas
tre carbonifere vor 
începe un nou ăn de 
pregătire.

Condițiilor optime pe

care partidul și gu
vernul nostru le creea
ză tineretului, stu
denților, viitorului ță
rii, trebuie să li se 
răspundă prin învăță
tură. învățătură te
meinică, aprofundată , 
de zi cu zi.

Succes 
denților 
în noul 
sitar!

tuturor stu- 
pettoșăneni 
an univer-

PROGRAM DE RADIO
}' 2 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Cîntece de muncă; 5,45 Jocuri 
populare; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,30 Recomandări din 
program; 6,35 Jocuri populare; 6,45 
Salut voios de pionier,- 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Mic album de muzică 
distractivă; 7,30 Sfatul medicului > 
Vitaminele în alimentația copilu
lui; 7,45 Pagini vesele din operete; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 Soliști șl 
orchestre de muzică populară din 
diferite regiuni ale țării,- 9,00 La 
microfon melodia preferată,- 10,00 
Buletiri de știri; 10,03 Muzică din 
opera „Gioconda" de Ponchielll: 
11.00 Muzică populară interpretată 
J*  taragot de Iosif Milu,- 11,43 Mu- 

ușoară; 12,00 Buletin de știri;

12,03 Din folclorul muzical al po
poarelor; 12,50 Concert de prînz; 
13,45 Potpuriuri de muzică ușoa
ră; 14,00 Buletin de știri; 14,10 A- 
notimpurile și melodiile lor; 15,00 
Concertul nr. 2 In re minor pen
tru pian și orchestră de Felix Men- 
delssohn-Bartholdy; 15,30 S&ptămî- 
na literară; 15,45 Melodii populare,- 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 17,00 Să ne reamin
tim melodiile: „Zaraza", „Inelul de 
logodnă", „Chitara romahă", „Ma- 
laquena", „Nu regret nimic"; 17,15 
Săptămîna poeziei 1965,- 17,45 „Mici 
piese, mari interprețl" — muzică 
de estradă,- 18,00 De ce ? De unde ? 
De cînd ? (emisiune pentru copii);
18,20 Melodii populare cerute de

ascultători,- 18,55 Pentru iubitorii 
de romanțe; 19,25 Ritm și melodie; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,30 
Muzică ușoară interpretată de Ma
rino Marini; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Tinerețe, voioșie, dans; 
21,40 Din înregistrările Măriei Tă- 
nase,- 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Muzică 
de dans,- 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Duete vesele de muzică 
ușoară,- 7,50 Muzică populară ce
rută de ascultători; 8,20 Seiecțiuni 
din operetele „Joc de artificii" și 
„Anny"; 9,00 Buletin de știri; 9,20 
Cîntăih patria socialistă — pro
gram de cîntece; 9,30 Roza vîntu- 
ГІІОГ; 10,00 Concertino pentru vloâ- 
ră și orchestră : Tripticul simfonic 
„Impresii din Reșița"; 1030 Melo
dii de estradă; 11,00 Buletin de 
știri,- 11.30 Concert Haydn; 12,00 
Soliști ai teatrului de stat de ope

retă; 12,30 Melodii populare; 13,00 
Buletin de știri; 13,03 Cunoașteți 
interpretul ?; 14,35 Melodii popu
lare,- 15,00 Buletin de știri; 15,30 
„Sub steagul glorios al Partidului, 
program de cîntece,- 16,00 Variațiuni 
simfonice de Theodor Grigoriu pe 
un cîntec de Anton Pann; 16,30 
Cintă Magda Ianculescu și Mihail 
Arnăutu,- 17,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 17,15 „Mindre-s 
clntecele noastre"; 18,00 Opereta 
„Secretul iui Mareo Polo" de Fran
cis Lopez (montaj muzical-literar); 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Muzică 
ușoară și de dans de Gharase Den- 
drino,- 20,66 Program oferit de or
chestrele Cari Stevtas, Ray GOn- 
nif, Boris Sakelarov și orchestra da 
estradă a Radloteleviziunii române; 
20,30 Concert folcloric,- 21,00 Ra
diojurnal. Sport; 2130 Canțonete 
interpretate de Joseph Schmidt;
21,40 Vă invităm la dans; 22,35

Voci ce nu se pot uita: Enzo de 
Muro Lomanto, Florica Cristofo- 
reanu, Jussy Bjârling, Lilly Pons, 
Giuseppe De Lucca, Aureliano Per
tile, Adele Kern? 23,00 Buletin de 
știri; 23,50 Mozaic ritmic,- 1,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
2 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Oliver Twist; REPUBLICA: Brăța
ra de granate; PETRILA: Pădurea 
spînzuraților seria I și II; LONEA: 
Pinlonul buclucaș; VULCAN: în
curcătură blestemată; CRIVIDIA: 
Calabuch; PAROȘENI: Comisarul 
Maigret se înfurie,- LUPBNI -— 
MUNCITORESC: Jungla tragicii
BÂRBÂTENI: Ciociara.
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NEW YORK 30 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Itnescu, tran
smite :

La Metropolitan Museum din New 
York se desfășoară lucrările celei 
de-a 7-a conferințe generale a Co
mitetului internațional al Muzeelor 
(I.C.O.M.). La lucrările conferinței 
iau parte reprezentanți din 53 de 
țări. Din Republica Socialistă Româ
nia participă o delegație condusă de 
acad. C. Daicoviciu. In intervențiile 
lor pe marginea temei generale 
a conferinței — formarea persona
lului muzeelor — membrii delega
ției române au vorbit despre reali
zările muzeografiei românești și des
pre formarea și perfecționarea ca
drelor pentru muzee.

Prpf. M. Băcescu, directorul mu
zeului „Gr. Antipa", a fost ales pre
ședinte al Comitetului internațional 
I.N.M. al muzeelor de Științe Natu
rale, Acad. C. Daicoviciu a fost 
ales membru al Comitetului inter
național al muzeelor de Istorie și 
Arheologie, iar Mircea Popescu, di
rector adjunct al Institutului de Is
toria Artei, membru al Comitetu
lui Internațional I.C.O.M. pentru 
problemele de educație și activitate 
culturală.

In Vietnamul de Sud
SAIGON 30 (Agerpres).
Continuînd acțiunile împotriva 

obiectivelor militare din imediata 
apropiere a Saigonului, patrioții 
sud-vietnamezi au atacat miercuri 
noaptea un post guvernamental 
situat la numai 12 kilometri sud- 
est de capitală. Pierderile suferite 
de cele două părți nu sint încă 
cunoscute. Tot în cursul nopții, 
patrioții au doborît un elicopter 
american la periferiile orașului 
Saigon.

Pe de altă parte agențiile de 
presă anunță că unități ale infan
teriștilor marini americani, pregă
tiți în ducerea războiului de jun
glă, au fost debarcate în regiunea 
din apropiere de localitatea Qui 
Nove. Ei au început în această 
zonă, unde se presupune că exis 
tă întăriri ale forțelor patriotice, o 
așa-numită „operațiune de extin
dere", urmînd să facă joncțiunea 
cu alt contingent de infanteriști 
marini, care acționează din regiu
nea portului Qui Nhon. Potrivit

In urma erupției vulcanului Taal
MANILLA 30 (Agerpres).
Se pare că vulcanul Taal a încer

cat să-și recompenseze cei 54 de ani 
de inactivitate, căci erupția din 28 
septembrie a avut proporții neo
bișnuite.

Agențiile de presă anunțau că ex
plozia a fost atît de puternică în- 
cît a putut fi auzită de la aproxi
mativ 60 de kilometri. Din craterul 
deschis izbucneau flăcări enorme, 
vizibile și ele de la zeci de kilome
tri distanță, iar cenușa a fost azvîr- 
lită cu atîta forță încît a ajuns pî- 
nă la o localitate situată la 70 de 
kilometri de vulcan. Numărul de 
2 000 victime (semnalat de agenția 
France Presse), morti sau dispăruți, 
reprezintă o cifră elocventă. Erup
ția a provocat o panică imensă. Deși 
s-au luat măsuri pentru a se evacua 
populația, mulțimea înspăimîntală a 
creat aglomerări pe șosele, căutînd 
să iasă cît mai repede din zona pe
riculoasă. Circulația este gîtuită de 
automobile, șarete și o mulțime în
vălmășită de oameni, scrie corespon
dentul agenției France Presse.

In graba plecării, membrii aceleași 
familii s-au rătăcit unii de alții.

Din dorința de a se salva cît mai 
repede, au avut loc ciocniri. Nu
meroși autohtoni ș-au omorît între 
ei pentru a se urca în bărci. Șapte 
membri ai unei familii au fost îm- 
pușcați pentru că au refuzat să 
dea barca de care dispuneau.

împiedicate de învălmășeală, de 
cenușă, de noroiul a cărui grosime 
atinge 80 cm ca și de micile erupții 
ale vulcanului, echipele de salvare

Recepția oferită de premierul 
Ciu En-lai cu prilejul aniversării
proclamării R.P.

PEKIN 30 (Agerpres).
Joi seara, Ciu En-lai, premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a 16-a aniversări a proclamării 
republicii.

La recepție au participat Мао 
Țze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Liu Șao-ți, președintele R. 
P. Chineze, Sun Țin-lin și Dun Bi-u, 
vicepreședinți ai R. P. Chineze, Ciu

Noi acțiuni agresive comise 
de trupele britanice împotriva R. A. Yemen

SANAA 30 (Agerpres).
Guvernul yemenit a dat publicită

ții o declarație în care protestează 
cu hotărîre împotriva noilor ac
țiuni agresive ale trupelor britani
ce împotriva Republicii Arabe Ye- 

unui purtător de cuvînt american, 
această zonă urmează să fie folo
sită pentru instalarea principalei 
baze destinate efectivelor diviziei 
sud-coreene, care se așteaptă să 
sosească în Vietnamul de sud în 
următoarele două sau trei săptă- 
mîni.

Corespondentul din Saigon al 
agenției Reuter anunță că pe bor- 
dul purtătorului de avioane aus
tralian „Sydney", care a sosit la 
28 septembrie în secret in portul 
Wung Tau, a fost adus un nojj 
contingent de trupe australiene cu 
un efectiv de 350 de persoane. Mi
litarii australieni au fost transpor
tați imediat pe calea aerului la 
baza militară aeriană de la Bien 
Hoa. Astfel, numărul total al tru
pelor australiene, care luptă împo
triva patrioților sud-vietnamezi, 
este în prezent de 1500 de per
soane.

n-au reușit pînă acum să găsească 
nici un cadavru al celor 2 000 de 
oameni, cît se presupune că au fost 
îngropați de lavă.

Posturile de radio anunță că din 
moment în moment poate avea loc 
o nouă erupție. Agenția France 
Presse, menționînd o stație de ra
dio din Manilla semnalează, fără să 
dea alte amănunte că „vulcanul dă 
din nou semnele unei violente ac

tivități".

„The Times" despre politica externă americană
WASHINGTON 30 (Agerpres).
„Felul în care este aplicată poli

tica externă americană a devenit din 
nou un motiv de mare îngrijorare" 
— scrie corespondentul din Was
hington al ziarului „The Times" în- 
tr-o relatare subliniind atmosfera de 
„neliniște crescîndă" din capitala 
Statelor Unite, în legătură cu evo
luția politicii externe a tării.

„Criticile formulate împotriva in
tervenției americane în Republica 
Dominicană de către senatorul Ful
bright — scrie ziarul — și reacțiile 
mînioase din anumite cercuri ofi
ciale împotriva senatorului, au de
terminat această îngrijorare. Inter
venția și încercările ei de justifi
care sau sublinierea relelor care 
decurg din această intervenție nu 
mai constituie acum principala pro
blemă. Se formulează în schimb o 
plîngere care — scrie ziarul — „ar 
putea ajunge să constituie tema 
principală a discuțiilor", și. anume,

Chineze
De, președintele Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, Den 
Siao-pin, secretarul general al C.C. 
al P.C. Chinez și alți conducători de 
partid și de stat.

Au fost prezenți oaspeți de peste 
hotare, precum și membri ai corpu
lui diplomatic din Pekin.

Premierul Ciu En-loi a rostit o 
cuvîntare.

men. In acest document se arată că 
în noaptea de sîmbătă spre dumi
nică artileria britanică a atacat 
timp de. două ore orașul yemenit 
Elbeidă din apropierea frontierei cu 
Arabia de sud, în timp ce avioa
nele britanice au violat spațiul ae
rian al Yemenului în aceeași regiu
ne. Acțiunile trupelor engleze, 
menționează documentul, s-au soldat, 
cu moartea unui mare număr de 
locuitori, inclusiv copii și femei.

Guvernul Republicii Arabe Ye
men, se spune în declarație, va 
lua măsurile necesare în vederea ri
dicării acestei probleme în fața 
Organizației Națiunilor Unite.

Conferința Fondului Monetar
Internațional

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Lucrările din ultimele zile ale 

conferinței anuale a Fondului Mo
netar International și a Băncii 

Mondiale au fost consacrate îndeo
sebi problemelor privind sistemul 
monetar interaccidental. Ele au 
prilejuit o confruntare între repre
zentanții principalelor puteri finan
ciare capitaliste, ai căror miniștri 
de finanțe au luat cuvîntul. 
Ministrul de finanțe francez, 
Giscard d'Estaing a reamintit sco
pul urmărit de Franța în reforma 
sistemului monetar internațional și 
anume de a se crea un sistem de 
plată stabil. Potrivit tezei france
ze, condițiile acestei reforme tre
buie să fie următoarele: 1) O mo
nedă de rezervă legată de aur, în
locuind situația privilegiată a dola
rului și 2) Crearea unor monezi su
plimentare, controlate în mod rigu
ros după prețul fix al unor pro
duse de bază. Acordarea de ajutor 
țărilor în curs de dezvoltare, pro
porțional cu efortul consimțit de 
fiecare dintre ele.

Ministrul de finanțe britanic, Ja
mes Callaghan, s-a pronunțat în 
principiu pentru crearea unui nou 
instrument de plăți, dar s-a opus 

în legatul ă cu faptul că politicienii 
de răspundere nu sînt consultați în 
anumite probleme importante sau 
sînt în mod deliberat trecuți cu 
vederea.

„Senatorul Fulbright atrage aten
ția că el — președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele exter
ne — nu mai poate exercita sufi
cientă influență asupra poli
ticii administrației, așa cum 
ar fi putut-o face predeceso
rii săi în această funcție — sena- 
lori ca Bllodge sau Wandenberg... 
Fulbright nu a fost consultat 
in ce privește criza dominicană ci 
doar informat despre debarcarea tru
pelor americane în ’ acea țară, chiar 
atunci cînd această debarcare avea 
loc".

Corespondentul ziarului britanic 
subliniază că senatorul Fulbright și 
alte personalități politice care au 
criticat1 diferite aspecte ale politi
cii externe a S.U.A., atrag atenția

încheierea vizitei 
în Iugoslavia 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.
BELGRAD 30 (Agerpres).
Cu prilejul încheierii vizitei !n 

R.S.F. Iugoslavia, delegația de ac
tiviști ai P.C R. condusă de Virgil 
CazacU, membru al Comitetului 
Central al P.C.R., prim-secretar ai 
Comitetului regional Iași al P.C.R., 
a fost primită la 30 septembrie de 
Petar Stambolici, membru al Co
mitetului executiv al C.C. al U.C.I, 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia.

In aceeași zi, la sediul Comite
tului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, delegația s-a 
întîlnit cu Krsto Bulaici, membru 
al C.C. al U.C.I. și alți reprezen 
tanți ai C.C al U.C.I.

Cu prilejul vizitei delegației, Au
rel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad, a oferit un cocteil. Au parti
cipat Krsto Bulaici și Marni Țe- 
tinici, membri ai C.C. ai U.C.I., 
Danilo Purici, locțiitor al președin
telui Comisiei pentru relații exter
ne a C.C. al U.C.I., activiști ai 
U.C.I., reprezentanți ai unor orga
nizații de masă.

tezei franceze, declarînd că acest 
nou instrument nu trebuie să fie 
legat de aur. El a susținut o teză 
opusă Franței, afirmînd că pentru 
proiectata reformă va fi necesar a- 
cordul tuturor membrilor F.M.I., 
întrucît problema creării unui nou 
instrument de rezervă „este în 
mod esențial o problemă de natu 
ră politică".

Karim Blessing, președintele 
Băncii Centrale a R.F. Germane, 
s-a referit îndeosebi la pericolul 
inflației, care amenință țările vest- 
europene, ca urmare a emiterii de 
către S.U.A. și Marea Britanie de 
monede in încercarea de o redre
sa balanțele lor de plăți deficita
re.

Ministrul de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, a declarat că a- 
cordul „grupului celor zece" în 
privința reformei sistemului mo
netar interoccidental „va trebui 
să ducă în cele din urmă Ia o con
ferință monetară mondială". El a 
menționat că reforma sistemului 
monetar interoccidental nu poate 
surveni mai de vreme de cel pu

țin un an și șase luni — doi ani.

asupra primejdiei create din lipsa 
unor dezbateri publice pe marginea 
deciziilor importante.

Corespondentul lui „The Times" 
subliniază că ceea ce provoacă, în 
special, neliniștea unor cercuri po
litice de ia Washington este faptul 
că personalități oficiale importante 
nu par dispuse să participe la dis
cuții sau explicații în ce privește 
politica externă. „Pare cert, scrie el, 
că oficialitățile nu sînt dispuse să 
ajute Comitetul senatorial pentru 
relațiile externe să-și îndeplinească 
rolul de a organiza și conduce o 
discuție și un examen aprofundat al 
politicii externe americane. De 
exemplu, asistentul special al pre
ședintelui pentru problemele securi
tății naționale, McGeorge Bundy, a 
refuzat să se prezinte în fața Co
mitetului pentru a da explicații 
atunci cînd acest Comitet a luat în 
discuție intervenția în Republica Do
minicană".

PE SCURT
• TOKIO. — In cadrul Congre

sului ordinar care s-a încheiat joi 
lc. Tokio, Federația sindicatelor 
muncitorilor din industria carboni
feră a adoptat programul de luptă 
pe anul viitor. Acest program ex
primă hotărîrea muncitorilor mi
nieri de a lupta pentru apărarea 
dreptului la muncă, împotriva con
cedierilor, pentru acordarea de 
ajutoare, în legătură cu scumpirea 
costului vieții, etc. - Minerii japo
nezi au hotărît, de asemenea, să 
răspundă prin grevă la încercările 
guvernului de a obține prin forță 
ratificarea tratatului japono-sud-co- 
reean.

• DAR-ES-SALAAM. — In urma 
alegerilor prezidențiale care s-au în
cheiat duminica trecută în Republi
ca Unită Tanzania, președintele Ju
lius Nyerere, a fost reales pe o 
altă perioadă de 5 ani. După ^îm 
s-a mai anunțat, pentru prese1 Ante
le Nyerere au votat peste 95' a su
tă din totalul alegătorilor. '

Joi, președintele Nyerere a anun
țat componența noului Cabinet în 
care deține și postul de ministru al 
afacerilor externe în locul Iui Os
car Kambona, care a fost numit 
ministru pentru administrație regio
nală.

• AMMAN. — Intr-o localitate 
situată în apropierea orașului 
Amman (Iordania), un camion 
care cobora în pantă a dă- 
rîmat zidul unei școli, traversînd 
apoi curtea unde se jucau copiii 
fără să-și poată micșora viteza. 
Accidentul a provocat moartea a 
opt copii, alți 35 fiind grav ră
niți.

• SANTIAGO DE CHILE — Mi
nistrul de externe și ministrul mi
nelor din, Zambia, S. Kapwepwe și 
A. G. Zulu, au sosit la Santiago de 
Chile pentru a avea convorbiri cu 
oficialitățile chiliene în problema 
cuprului. Se știe că cele dană țări 
produc mai mult de jumătl&e din 
întreaga cantitate de cupnv livrată 
pe piața mondială capitalistă. Prin
cipalul scop al convorbirilor * de Ia 
Santiago de Chile constă în elabo
rarea unor măsuri pentru a obți
ne prețuri echitabile din partea 
țărilor industrializate. Totodată, 
Chile și Zambia vor încerca să sta
bilească o linie comună în lupta 
împotriva monopolurilor străine 
care exploatează cea mai mare par
te a zăcămintelor de cupru din ce
le două țări.

• WASHINGTON. — AdiminiS- 
trația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că ex
periența care a fost făcută sîmbătă 
pe poligonul de la Homestead (Flo
rida), cînd a fost experimentat un 
nou motor de rachetă pe bază de 
carburanți solizi, a dovedit posibi
litatea ca în viitor astfel de motoa
re să fie utilizate la lansările de 
rachete cosmice.

• OTTAWA. — Ministrul de ex
terne al Canadei, Paul Martin, a 
fost numit președinte al Consiliului 
N.A.T.O. El urmează în acest post 
lui Paul Henri Spaak, ministru! de 
externe al Belgiei. Președintele 
Consiliului N.A.T.O. este numit pe 
o perioadă de un an.

• JEDDAH. — Potrivit unui ra
port al Comitetului de pace R.A.U. 
— Arabia Saudită, care a fost tri
mis atît la Cairo cît și ia Rvad, 
ultimele loturi de prizonieri deți
nuți de forțele militare ale celor 
două tabere yemenite (republicanii 
și regaliștii) vor fi schimbate la 4 
octombrie. Ziarul „Al Ahram" care 
apare la Cairo, indică că acest ra
port a fost întocmit de Comitetul 
mixt pentru perioada 11-28 sep
tembrie. Lucrările comitetului s-âu 
desfășurat, după cum afirma ziarul, 
„într-un spirit de cooperare".

PE SCURT
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