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I •RITMICITATE 
• PRODUCTIVE A TE 

[•ECONOMII

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !

PLACUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

RITMICITATEA -
o cerință expresă !

0 Sporurile de 1689, 931, 262 și 192 tone 
raportate de minele Vulcan, Lupeni, Petrila și 
Lonea nu trebuie să stagneze: ele trebuie mă
rite cu fiecare schimb !

• Exemplul lor se cere grabnic urmat și 
de celelalte exploatări miniere !

De la unele exploatări 
miniere ale Văii Jiului pri
mim vești îmbucurătoare 
după trecerea primelor zile 
din anul 1973. Ele atestă 
faptul că respectivele colec
tive de muncitori, ingineri 
și tehnicieni au pornit cu 
fermitate bătălia pe fron
turile adîncului pentru o- 
norarea ritmică. încă din 
cea dinții decadă, a sarci
nilor de plan. Sporurile de

1689, 931, 262 și 192 tone la 
volumul extracției de căr
bune, raportate la zi de 
exploatările miniere Vulcan, 
Lupeni, Petrila și Lonea 
dovedesc că practica dău
nătoare a lucrului în asalt 
la sfîrșit de lună, de trimes
tru este tot mai mult aban
donată. organele și organi
zațiile de partid, colective
le de mutică de la aceste
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CODURS 
de reportaje, 

portrete 
și însemnări

Din dorința de a stimula 
activitatea publicistică a co
respondenților voluntari din 
mine, fabrici și uzine, de pe 
șantiere de construcții, din 
transporturi, din instituții 
etc., in prezentarea muncii 
și vieții omului zilelor noastre, 
de a descoperi și promova ta
lente autentice in gazetărie, 
ziarul nostru și Filiala Uniu
nii ziariștilor ORGANIZEAZĂ 
IN CURSUL LUNII IANUARIE 
A.C. UN CONCURS DE RE
PORTAJE, PORTRETE Șl ÎN
SEMNĂRI. Ciștigătorilor con
cursului li se atribuie premii 
in obiecte, diplome și men
țiuni. Decernarea premiilor, 
va fi făcută de către un ju
riu alcătuit de Uniunea Zia
riștilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are 
ca scop și o preselecție a 
celor dornici să candideze la 
CONCURSUL DE ADMITERE 
LA FACULTATEA DE ZIARIS
TICA DIN CADRUL ACADE
MIEI „STEFAN GHEORGHIU".

DumfriîeM «♦«r*. a părăsit 
capitala, îndreptlndu-se spre 
Pakistan, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită 
oficială în această țară, în
tre 8 și 12 ianuarie, la invi
tația președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto.

In continuare. în zilele de 
12 și 13 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu vor face 
o vizită neoficială în Iran, la 
invitația Maiestăților Lor Im
periale Șahinșahul Iranului, 
Mohamad Reza Pahlavi 
Aryamehr ?i împărăteasa Fa
rah Pahlavi Șahbanu.

Șeful statului român este 
însoțit de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul

Comerțului Exterior, de con
silieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți, la plecare, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, E- 
mil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Paul. Niculescu - Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu. 
Dumitru Popescu, Leon te 
Răutu, Ștefan Voitec, Tosif 
Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Bur
tică. Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănes- 
cu, Ștefan Andrei, Ion Din- 
că, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de aseme
nea. membri ai C-C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, generali, 
ziariști.

Au fost de față, ambasa
dorii Iranului La București, 
Sadeeh Sadrieh. cu soția, în
sărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Pakistanului, M. 
Akhbar Agha, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la 
București, alți membri aî 
corpului diplomatic.

Vizitele pe care președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le întreprinde în Pakistan Și 
Iran se înscriu ca etape im
portante în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre țara 
noastră și aceste state și. în 
același timp, sînt o expresie 
a politicii externe a statului 
nostru de promovare consec
ventă a colaborării și coope
rării fructuoase, în interesul 
înțelegerii între popoare, al 
păcii și securității interna
ționale.

Sosirea la Islamabad

La sfîrșit

de săptămînă

Două noutăți 
în activitatea 

cuitaral- 
artistică...

Fiecare sfîrșit de săptă- 
mină trebuie să fie bogat 
in manifestări cultural-ar- 
tistice, cei răspunzători de 
acest domeniu de activita
te avind datoria să ofere 
omului mai. multe posibili
tăți recreative ca de obi
cei. In timpul iernii aten
ția se îndreaptă cu mai 
multă stăruință asupra ca
sei de cultură sau a clubu
lui.

In peisajul cultural al 
Văii Jiului două evenimen
te rețin îndeosebi atenția : 
premiera de simbătă -seara 
a Teatrului de stat cu spec
tacolul „Inimă rece", dra
matizare de Eduard Covali 
după basmul lui Wilhelm 
Hauff, in direcția artistică 
a lui Marcel Șoma. Valoa
rea spectacolului nu este o- 
biectul acestor rinduri, ne 
întrebăm, insă, care pot fi 
motivele pentru care in sa
lă sînt atit de puțini spec
tatori (deși, să recunoaștem, 
mai mulți ca altădată). O 
premieră teatrală este un 
real eveniment artistic că
ruia este necesar să-i acor
dăm mai mult interes.

Nu de mult pe lingă Ca
sa de cultură din Petro
șani, din inițiativa unui 
grup de tineri inimoși, a 
luat ființă un club al me
lomanilor. Duminică a a- 
vut loc o nouă intilnire a 
lor la care au participat a- 
proximativ 70 de tineri. 
Ceea ce se intimplă aici 
depășește sfera strictă a 
muzicii (care rămine, to
tuși, tema dominantă) tre- 
cindu-se in zona mai întin
să a culturii generale. For
ma de comunicare in acest 
club este cea mai adecva
tă și tinerească: discuția 
liberă, menită să contribuie 
in mod real la îmbogățirea

T. SPATARU
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Cărbune peste plan
Primele zile lucrătoare ale noului an marchează pentru 

colectivul de muncă al sectorului III al minei Petrila 
începutul bătăliei pentru realizarea integrală a sarcinilor 
pe anul 1973.

Astfel, ca urmare a bunei organizări -a muncii și apro
vizionării corespunzătoare a locurilor de muncă sectorul 
a extras. în 5 zile, 777 tone cărbune peste prevederile de 
plan. ‘ S-au evidențiat in mod deosebit brigăzile conduse 
de Chiriță Enache cu o depășire de 1.06 tone, Florea 
Mionici cu 84 tone, Gavrilă Jurcan cu 19 tone cărbune 
în plus peste plan.

Este de remarcat faptul că în scurta perioadă tre
cută de la începutul anului s-a realizat, pe sector, o pro
ductivitate cu 185 kg. cărbune pe post mai mare decît cea 
planificată.<___________________ >

A
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© Mesajul adresat de Sufa- 

nuvong lui Suvanna Fuma

• DIN PRESA STRĂINA : 

„Iran - jaloane ale dez. 

voltării"

@ O nouă intilnie confidenția

lă Le duc Tho - Kissinger

© Pe scurt

© „Războiul codului" din nou 

in actualitate

© Incidente israeliano-siriene

RAWALPINDI 8 (Agerpres). 
Luni, 8 ianuarie, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a sosit la Islamabad, pentru 
o vizită oficială de patru zile, 
la invitația președintelui Re
publicii Islamice Pakistan. 
Zulfikar Aii Bhutto.

După un zbor de peste cinci 
mii de kilometri — peste R.P. 
Bulgaria, Turcia, Iran, Af
ganistan — nava prezidenția
lă, escortată de la frontiera 
țării gazdă de avioane milita
re pakistaneze, aterizează pe 
aeroportul internațional al 
Islamabadului, cea mai tînă- 
ră capitală asiatică, oraș a- 
flat în plină construcție.

Este ora 10,00. Pe aeroport

începerea
La sediul Palatului prezi

dențial din Rawalpindi au în
ceput. luni după-amiază. con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhut
to.

La convorbiri participă, 
din partea română — Geor
ge Macovescu. ministrul afa
cerilor externe, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de

domnește o atmosferă sărbă
torească, plină de însufleți
re, caracteristică marilor e- 
venimente.

Pe clădirea aerogării sînt 
arborate drapelele celor două 
țări — tricolorul românesc și 
steagul alb-verde al Pakis
tanului.

In întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu au 
venit președintele Zulfikar 
Aii Bhutto și soția sa, Nus- 
rat Bhutto.

Pe aeroport se află o mare 
mulțime de locuitori ai ca
pitalei și ai orașului Rawal
pindi, veniți să-l întîmpine 
pe șeful statului român. Prin 
difuzoarele aeroportului sînt 
transmise melodii populare 
românești și pakistaneze. Un

convorbirilor
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui, Mi
hai Magheru, ambasadorul 
României la Islamabad. și 
alte persoane oficiale.

Din partea pakistaneză iau 
parte J. A. Rahim, ministru 
pentru problemele preziden
țiale, ministrul comerțului și 
producției, Mubashir Hasan, 
ministrul afacerilor economice 
și finanțelor, Rafi Raza, con
silier special al președintelui,

ansamblu folcloric local pre
zintă cîntece și dansuri. At
mosfera sărbătorească este în
tregită și de o vreme primă- 
văratică, Cu cer senin și soa
re strălucitor.

Salve de tun salută apari
ția șefului statului ro
mân în ușa aeronavei. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu cordialitate de 
președintele Zulfikar Aii 
Bhutto și soția sa. Cei doi șefi 
de stat își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează.

Șeful statului pakistanez 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe vicepreședintele 
Nurul Amin și pe președintele
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oficiale
Aziz Ahmad, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. A. D. Bukhari, am
basadorul Pakistanului la 
București, și alte persoane o- 
ficîale.

In cursul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, prietenească, a avut 
loc un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, precum 
și asupra unor probleme in
ternaționale.

Un imperativ de rang prioritar pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan din prima lună a anului:

Folosirea din plin a potențialului uman 
și tehnico-material al exploatărilor miniere

Problema centrală a planu
lui pe 1973, ca de altfel a în
tregului cincinal, de a cărei 
soluționare depinde accelera
rea dezvoltării economico-so- 
ciale a tării noastre, o consti
tuie îmbunătățirea calitativă 
a Întregii activități, creșterea 
eficienței in toate sectoarele 
producției materiale. In acest 
sens, un accent deosebit în 
activitatea unităților miniere 
din Valea Jiului trebuie pus 
pe următoarele elemente •_ fo
losirea mai bună a capacități
lor de producție : gospodări
rea rațională, cu maximă efi
ciență. a dotării tehnico-ma- 
teriale ; reducerea costurilor 
de producție și a cheltuielilor 
materiale pe unitatea de pro
dus ; valorificarea mai bună 
a resurselor de materii prime 
și materiale, creșterea mal ac
centuată a productivității mun
cii.

In anul 1973, în fata exploa
tărilor miniere din Valea Jiu
lui stau sarcini mobilizatoare, 
concretizate în sporul de pro
ducție care trebuie obținut în

raport cu realizările anului 
precedent, și anume de 550 
mii tone, fiecărei unități reve- 
nindu-i cota parte pe măsura 
posibilităților, a capacităților 
de care dispune, pentru a că
rei realizare trebuie să acțio
neze cu fermitate intregul co
lectiv al unității. Nivelul de 
producție care trebuie reali
zat și stabilit prin plan fiecă
rei unități reprezintă sarcina 
minimală, așa cum se sublini
ază în expunerea secretarului 
general al partidului la plena
ra C.C. din noiembrie 1972. 
Prin toate acțiunile și măsuri
le ce se Întreprind va trebui 
să ne onorăm cuvîntul dat de 
a ne realiza șl angajamentele, 
de a Îndeplini planul la cotele 
sale maximale I Numai astfel 
dezideratul numărul unu al 
tuturor colectivelor de oameni 
al muncii — realizarea cincina
lului înainte de termen — va 
deveni fapt.

Din analiza efectuată asu
pra rezultatelor obținute in a- 
duI 1972 se desprind unele 
neajunsuri ce s-au manifestat

în activitatea noastră și care 
au condus în final la nereali- 
zarea sarcinilor la o serie de 
indicatori tehnici și economici, 
și asupra cărora, in mod deo
sebit, colectivul fiecărei uni
tăți trebuie să reflecteze, să 
găsească soluțiile de a le în
lătura cit mai grabnic cu pu
tință.

Astfel, neonorarea volu
mului programat la lucră
rile miniere de deschide
re și pregătire, cu pes
te 22 kilometri, a condus 
la diminuarea liniei de front 
proqramată initial cu circa 400 
metri și o întîrziere a intrării 
în exploatare a unor abataje 
la minele Aninoasa, Paroșeni, 
Lupeni, Petrila, Vulcan și al
tele. Dată fiind această situa
ție, sarcinile de pregătiri pen
tru anul 1973 sînt cu peste 40 
la sută mai mari ca in 1972 șl 
trebuie luate toate măsurile 
pentru realizarea integrală a 
volumului programat.

Exploatările miniere din Va
lea Jiului dispun de suficien
te mijloace tehnice in vederea

realizării sarcinilor de plan : 
combine de abataj, combine de 
înaintare, stilpi hidraulici și 
grinzi metalice în consolă, 
mașini de încărcat etc. Și în 
cursul lui 1973 dotarea va 
continua să se îmbogățească. 
Este bine să subliniem reali
tatea că in anul care a trecut, 
fondurile cheltuite pentru pro
curarea de utilaje care concu
ră la mecanizarea extracției în 
toate fazele procesului tehno
logic s-au dublat fată de anul 
1969, dar trebuie să recunoaș
tem că aceste mijloace nu 
sînt folosite, în toate cazurile, 
in mod rațional. In acest sens, 
menționăm gradul de utilizare 
extensiv și intensiv scăzut al 
utilajelor de tăiere în abataj, 
al mașinilor de încărcat și 
combinelor pentru lucrări de 
înaintare, al echipamentului de 
susținere și altele care reflec
tă preocuparea insuficientă

Ing. Gheorghe GIUCLEA 
director tehnic producție 

C.C.P.

Solemnitatea înmînării
unor înalte distincții 

pakistaneze și românești
Luni după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
protocolară la Palatul prezi
dențial din Rawalpindi preșe
dintelui Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
și soției sale Nusrat Bhutto.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Islamice Pakistan a 
înmînat președintelui Consiliu
lui de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, Ordinul 
„Nishan — i — Pakistan" (Sim
bolul Pakistanului). înalta dis
tincție a fost însoțită de urmă
torul mesaj adresat conducăto
rului tării noastre de șeful sta
tului pakistanez :

Domnule președinte, guver
nul și poporul Pakistanului nu
tresc cea mai mare stimă pen
tru eforturile dumneavoastră 
Îndreptate spre întărirea legă
turilor de prietenie și coopera
re între Pakistan și Republica 
Socialistă România.

Contribuția dumneavoastră 
la colaborarea pașnică în re
lațiile internaționale și devo
tamentul fată de principiile in

dependentei naționale, integri
tății teritoriale și eqalitătii su
verane a tuturor statelor a 
produs o adincă impresie in 
Pakistan. Sprijinul dumnea
voastră neabătut acordat prin
cipiilor Chartei Națiunilor U- 
nite ca bază pentru pace și 
pentru o ordine dreaptă mon
dială, precum și eforturile du
mneavoastră constante și sin
cere pentru susținerea cauzei 
popoarelor Asiei și Africii in 
realizarea telurilor și aspirați
ilor lor legitime, fără amestec 
din afară, au constituit un iz
vor de încurajare pentru po
poarele iubitoare de pace de 
pretutindeni.

Ca recunoaștere a acestor 
contribuții și ca semn de apre
ciere pentru marea prietenie 
pe care o nutriți față de Pakis
tan, din partea guvernului și 
poporului Pakistanului dau ex
presie sentimentelor noastre 
de adincă stimă, acordîndu-vă 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, cea mai înaltă dis
tincție civilă în tara noastră, 
„Nishan — i — Pakistan".

Președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, 
a înmînat președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto, Ordinul Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia clasa I, în semn de înaltă 
apreciere a meritelor deosebi
te ale șefului statului pakista
nez în dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Republica Socia
listă România și Republica Is
lamică Pakistan, pentru contri
buția activă adusă de preșe
dintele Pakistanului la cauza 
păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Tot în după-amiaza zilei de 
luni, președintele Zulfikar Aii 
Bhutto și soția sa, Nusrat Bhu
tto, au făcut o vizită protoca- 
lară de răspuns președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Vizitele s-au desfășurat în- 
Ir-o atmosferă caldă, cordială.

Reportajul vizitei a 
fost realizat de :

Romulus CAPLESCU 
Ion PUȚINELU 
Ion CÂRJE

I 
I
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Steagul roș» ATXRTÎ. O IANUXRIE 1973

PRIMII 
10 SPORTIVI 
hunedoreni 

ai anului 1972
CLASAMENTUL OFICIAL

1. ELENA BALO - rachetomodeiism (Voința Deva) ;
2 LEONTIN CIORTAN - navo modelism (Jiul Petrosoni) .
3. GHEORGHE MULfESCU - lotbol (Jiul Petroșani) ;
4. PETRU si STEFAN HORVATH - oeromdehjm (Sanitary 1, 

Dew) .
5. STEFAN PINTILIE - haltere (Minerul Lupeni) ;
6. CORNELIU POPOVICI - tenis de masa (Constructorul

I «nil 
nas omndc- 
llșlilor 
dm 
Petroșani 
a (♦«•vrui I, 
ad-hoc 
patinoar. 
Dar dacă 
n-ar fl 
existai 
acest lac. 
cu ce se 
„mindreau" 
edilii 
orașului ?

In ir-o amplă retrospectivii a 
anului fotbalistic internațional 
comentatorul c*nql<*z Netei Hu 
ghes ntrnqe atcnțln asupra 
simptomclor de < rl/ă caro s-au 
semnalat, mal ales, In nume
roase țări ru o veche tradi
ție In acest sport. I.ii.i «e 
scrie, Intre altele, ziaristul bri
tanic :

..Atît criticii, cit. $1 optimiș
tii, sini, do acord r&, în pre 
zonl, fotbalul oslo bolnav. 
Simptomnln cronice, mal qra- 
ve în unele țări, sint violenta 
pe teren și in afara terenului, 
dificultățile financiare, supe r- 
publicitatea prin televiziune 
și, poate, superperler |ia In ști
ința jocului.

Fotbalul continuă sfi cunoas
că un marc avîni in unele 
țări și anume, în Italia, Fran
ța, Grecia, Argentina, R. 1-. o 
Germaniei și altei'-. Dar. ol 
este in declin in alto țari, ca 
Marea Britanic, Spania, Sue
dia, Brazilia, Danemarca.

Specialiștii susțin că fotba
lul, rare s-a născut cu mai 
bine de 100 de ani ih urma 
va trebui să se schimbe in 
mod radical pentru a putea 
face fața încercărilor din ur
mătorii 10 ani.

Pregătirile pentru viitoarea

siva exagerată și prudența fac 
să se lnacri< prea puține go
luri. Echipa Viloriâ, din H i- 
hh, a ins< ri* doar 9 goluri in 
21 de meciuri.

Danemarca: In Danemarca, 
fotbalul este col mai popular 
spori. Dar. In ultimii 8 ani, 
numărul spectatorilor caro au 
asistai la m<-, iuri a scăzut do 
l.i peste I milion la «54 000. 
Criza '-sie motivată de urmă
torii factori.- transmisiile de 
radio și televiziune, calitatea 
slaba a moriîirilor șl exodul 
rle jucători ' ătro cluburile 
străine.

Olanda : Chiar și c lubul ve
detă Ajax Amsterdam suferă 
do lipsă de sp- ț lalori. Febra 
fotbalului S-a ridic ai pe < o|r- 
mai înalte < ulm’ in 1969 și 
1970. cind colo două c hipe, 
\jnx Amsterdam și I eyenoord 

Rotterdam, au < iștigal cupole 
continentale. V um. entuzias
mul a c oboril. vertiginos. Jan 
Uuybreqls, unul dintre col mai 
• unoscuți oficiali Olandezi de 
fotbal, a declarat că .38 de 
cluburi profesioniste, pentru a 
se menține, primesc ajutor fi
nanciar din subvențiile publi
cului și admiratorilor acestor 
echipe. Asistența la meciurile 
do fotbal a scăzut, in ultimul

Hunedoara) ;
7. SERBAN NEAMfU - șah (Jhd Petroșani) ;
8. CONSTANTIN DINU - rugbi (Știința Petroșani) ;
9 EMIL GALE - atletism (Corvinuf Hunedoara) .

10. LUNELA ORASANU - tenis de ctmp (Constructorul Hune

doora).
Sintem dolori cititorilor zio 

rului nostru cu o explicație : 
clasamentul de moî sus, ol ce- 
tor moi buni spcrthri oi județe 
‘ui pe anul T972 este alcătuit 
de code Consiliul județeon 
pentru educație fizico și sport, 
în baza rezultatelor obținute $i 
in urma consultării unor spe

cialiști. Clasamentul celoi mai 
buni 10 sportivi ai Văii Jiului, 
publicat in iu. 2 700 de marți 
26 decembrie 1972 al ziarului 
nostru, este un clasament al 
popularității, întocmit in urma 
unei largi anchete a ziarului 
printre cititori și suporteri. Spre 
a nu existo confuzii...

Se poate afirma, 
oare, că 

„FOTBALUL ESTE 
BOLNAV ?“

Deși este sigur că și în 
perioada vacantei sportive, 
fotbalul nu a reușit să drs- 
oară din centrul atenției... 
.-offlentariiTor sportive, apro
pierea reluării antrenamen
telor fotbaliștilor de la Jinl 
îi readuce pe deținătorii lo
cului 5 in actualitatea ime
diată. Iubitorii sportului din 
Valea Jiului știu, deocam
dată, doar că echipa lor 
favorită. Jiul — după o in
formație publicată în zia
rul „Sportul" — își reia pre
gătirile, în vederea nou
lui sezon competitions!, a- 
bia în 12 ianuarie, după ce, 
ntm ilnio. ’oale celelalte 

echipe divizionare au pă
truns in— stadioane... Cu-m 
e și Cresc, am dorit să sa
tisfacem, pe cît e posibil, 
legitima curiozitate a su
porterilor Jiului de a afla 
cît mai multe noutăți pri
vind echipa lor favorită și, 
ca atare, am solicitat, in a- 
ceastă direcție, cîtesra răs
punsuri pnof. MIRCEA PAS- 
CU, vicepreședintele Clu
bului spoidîv Jiul Petroșani.

Ce este nou. deci Ia Jiul ?

Ce e iron
I»

JIUL?
— In 12 ianuarie, după 

om se știe, fotbaliștii de la 
Jiul își reîncep pregătirile. 
Vă solicităm sprijinul în a 
informa cititorii ziarului 
nostru asupra ,.configura
ției" primei părți a acestei 
perioade precompeîiționale.

— Ca de obicei, pregăti
rile încep cu vizita medi
cală. Apoi o ședință de a- 
nalizâ a comportării Jiului 
in prima parte a actualului 
campionat. Primele antre
namente. de acomodare, de 
racordare la efort, se vor 
deșfăsura la Petroșani. In- 
IfiB 18 isnuarir și i februa
rie. fotbaliștii noștri își vor 
continua pregătirile la Si
naia. Vor fi cazați, probabil, 
la vila ..Cumpătul**. In jurul 
aceleiași date, de 18 ia
nuarie. va sosi din R.F. a 
Germaniei și antrenorul 
Stefan Coidum. plecat încă 
din data de 5 ianuarie la 
un curs de perfecționare.

izuijr» ’ februarie, în- 
epe. a doua perioadă, cea 

i jocurilor de antrenament...
— Da. cu meciuri ușoare, 

acasă, apoi avem convinge
rea că Federația română de 
fotbal își va ține promisiu
nea — un turneu de 10—12 
zile cu 3 meciuri în străi
nătate.. Aceasta vine ca ur
mare a obligațiilor pe care 
le are F.R.F. față de men
ținerea în formă și recom
pensarea primelor trei echi
pe clasate în campionat, la 
mijlocul acestuia... Unde va 
avea loc turneul. încă nu se 
sile.. In continuare. In ul- 
llma... turnantă a perioadei 
precompeîiționale meciuri 
din ce în ce mai dificile, 
;n zona Oradeî. Bistriței, a 
lugojului și municipiului 
Satu Mare.

— Noutăți in lot ?
— Inlră in pregătiri 20 

de jucători. Celor știuți și 
cunoscuțî de suporteri, li se 
adaugă : Grama, fost Ia 
Progresul București, a cărui 
.carantină" s-a terminai, 

Câtuț șl Aruncuteanu de la 
„tinerel" si probabil extre

ma dreaptă Seliinessy de la 
Meirom Brasov șl funda
șul central l.ucacl de la 
F.C. Dihor. In rest, nici o 
modificare I

— Vă mulțumim. Pentru 
început, e suficient.

A. CONDOR

Laureațli popularitățiiîn 11 martie
STOCKER

Pe mar ginea comportării
echipei Minerul Lupeni în campionat

Mai mult de atît... în

la

duminica 
duminică 
duminică

la Jiul, iu 
un nume 

Un fotba- 
ținuturi.

I
I
I

1
I
I
I
I
I 

I 

„ocucrcer meniu . 
(4. anul acesta, I

I
I

moral. Apărarea 
bine (plnă la ple- 
Kelemen să-și satis- 

stagiul militar), mijloca-
alcăluiau compartimentul

cu toa- 
larecare 

exasperant 
de

Returul diviziei A la fotbal începe

..la musla- 
, Spre 
acelora 

mai... siftit ceva pentru 
.vitregită" echipă a.

secund al

Principala < ompetiție fotba
listică internă, campionatul 
diviziei A — atracția primor
dială a iubitorilor sportului 
— va reintra în actualitate la 
II martie a..c.

Intre 11 martie, deci, și 24 
iunie, in afara partidelor in
ternaționale, oficiale și ami
cale, atenția spectatorilor tri
bunelor va fi ca plată de un 
retur de campionat caro, de 
pe acum, se anunță foarte 
disputat, atît in partea sa su
perioară (prin veșnicul „duel" 
Dinamo — Steaua) cit și in 
„subsolul" clasamentului.

Pînă Ia apariția în întreaga 
presă a programului jocuri
lor de campionat, oferim 
litorîloT noștri 
orientativă, 
tapc-lor, pe

In luna
II (etapa
18 (etapa
25 (etapa a 18-a);

In luna aprilie i duminică 1 
teta-pa a 19-a), duminică 8 (c- 
(apa a 20-a), joi 12 (etapa a

ci- 
o repartizare 

de principiu, a e- 
litni și zile : 
martie :

a 1f>-a), 
a 17-a),

21- a), duminică 22
22- a), duminică 29 letapa
23- a);

In luna mai : duminica 
(etapa a 24-a), duminică 20 
tapa a 25-a);

In luna iunie: duminică 
letapa a 26-aJ, duminică 10 (e- 
tapa a 27-a), duminică 
letapa a 28-a), miercuri 
(etapa a 29-a), duminică 
etapa a 30-a). Finala „Cupei 
României" - 27 iunie'sau 
iulie (Atenție „galeria Știi 
tei I)

Divizii B începe în 18 nur
lie. divizia martie.

Campionat de campionat (de 
ciliva ani încoace), echipa Mi
nerul Lupeni ne-a obișnuit cu 
postura ei de aspirantă... per
severentă la un loc pentru ba
rajul eșalonului 
fotbalului nostru, loc pierdut, 
mai întotdeauna, 
ță“, pe linia de sosire, 
dezamăgirea tuturor i 
care 
această
Văii Jiului! Spunem ..vitregi
ta" pentru ca, de relansarea 
ei pe un firmament superior a 
avut, oarecum, grijă o echi
pă ,.bucureșteană‘* (Steaua) și 
nicidecum o echipă din Valea 
Jiului sau din județ. Acestea... 
dimpotrivă, au avut grijă s-o 
„deposedeze" de jucători șt-a- 
lît !

Și la incepulul actualului 
campionat, la Lupeni, optimis
mul din tribune și de... culi
se, era mare. Și se baza în 
special, pe „achiziționarea** ce
lor 4 tineri jucători, sub 19 
ani, de Ia Steaua. Nimerii însă 
nu s-a glndit că ari plecat 3 
jucători maturi de la Minerul 
și pînă să ajungă noi-vc-niții 
la valoarea... nou-plecaților. 
pînă sa se integreze în meca
nismul echipei, celor 4 le va 
trebui o perioadă lungă de 
timp. Se presupune, în acest 
caz, că rezultatele foarte bune 
imediate nu sint posibile, chiar 
dacă ex-steliștii sirii talentoți 
și corespund cerințelor divi
ziei C...

Cu Theodor Mihalache la 
pupitru,- a început.......dansul"
etapelor, intr-o serie mai pu
țin cunoscută. Sceptic, în ceea 
ce privește ocuparea primului 
loc în serie, antrenorul Miha
lache declara că pentru a a- 
linge acest obiectiv ar mai ti 
nevoie de un portar, un mij
locaș și doi atacanțl („Valoa
rea jucătorilor aduși nu com
pensează valoarea jucătorilor 
plecați !"1. Nimeni însă din 
conducerea Asociației sportive 
Minerul n-a fost preocupat de 
acest lucru și spusele lui Mi
halache aveau sa se adeve
rească ceva mol lîrziu, clnd 
în cazul unor accidentări, a 
fost nevoit să introducă în for
mație jucători-juniorl. ru mult 
sub nivelul titularilor. Greu
tățile din cadrul secției de 
fotbal au continuat și sub alte 
aspecte. Nu odată antrenorul 
a trebuit să se ocupe de ..pro
blemele" administrative, in 
ceea ce privește echipamentul 
sau completarea foilor de ar
bitraj (!) în loc sfl procedeze 
In Încălzirea" jucătorilor Îna
inte de meci. Toate acestea 
au dus la slagnarca mersului 
echipei, care după un începui 
promițător a ajung urgent 1 
formula......una calda una r«-

re". Cu toate acestea de la o 
etapă la alta sudura compar
timentelor echipei creștea și 
ceea ce lipsea jucătorilor era 
suportul 
..mergea" 
carea lui 
facă 
șii
lorii?, în care excelează Cris- 
fache, insă înaintarea, 
te că dispune de o 
tehnicitate, ratează
de mult. Pentru că omul 
gol lipsește...

Urmărind această echipă 
Minerul —, de la o etapă
alta, este Ia îndemîna oricui 
să-și dea seama de pasiunea 
și eforturile jucătorilor pentru 
un spectacol reușit și pentru 
un rezultat favorabil și nu de 
puține ori au fost aplaudați la 
scenă deschisă. Mai mult însă 
în.„ deplasare decit acasă. 
Abia spre finalul turului (du
pă ce Minerul ajunsese în 
16-imilc „Cupei României") 
s-au mai putut vedea 
bune pline, lâ Lupeni. 
bîndu-1 pe tov. Ladisiau Pan- 
ciuri, președintele asociației, 
despre... suporteri, răspunsul 
a venii cifric : ..I Uita mai — 
280 lei, iunie — 350 lei, iulie 
— 340 lei, august — 2 093 lei, 
septembrie — 2 125 lei și oc
tombrie — 1 784 lei Iar cheltu
ielile noastre lunare sini de 
5 000 lei (I). Am propus 
lotului sindical să n 
pentru a putea ave 
membri sustiiiutori, 
rămas cu... propunerea, 

La încheierea turului am 
licitat cileVa păreri concluzio
nate unor persoane care 
mina" destinele echipei : 
Untea, președintele asociației 
de fotbal : „Cu siguranță că 
mai mult nu se putea, 
vom strădui să aducem t 
îmbunătățiri pentru ca in vi
ilor să ne vedem visul împli
nit" ; Theodor Mihalache. an
trenor „Sini mulțumii de bă
ieți. Au dat tot cc au putut. 
Cu lotul subțire pe care-l atn 
la dispoziție, nu mă incumel 
să sper la mal iihiH" ; I adls- 
Iau Panduri : ..Cu mal mull 
sprijin din purica oiganelor 
competențe secția de fotbal 
putea realiza mai mult. Insă 
prea mulți așa-zlșl „specia
liști" în lotbal avem. Poale 
in noul an competlțlonal.

turului 
acord < d 
completat.

să

sfirșît ? _\-ur fi trebuit ascul
tat și antrenorul din cind in 
cind ?

După partida buna lăcută 
de Minerul in compania Ste
lei, observatorul federal, Tra
ian Morarii, exclama: „Rar am 
văzut o echipă de „C" cu o 
asemenea tehnicitate ! Cu un 
..om de gol" și un fundaș cen
tral bun oricind puteți lace 
față in „B“. Mi-a plăcut apoi 
condiția fizica excelentă a ju
cătorilor. Cum de sinteți abia 
pe locul 4 Toți au dat din 
umeri. Nimeni nu știa. Sau nu 
vroia să știe. Doar Mihalache 
n-a schițat nici un gest. între
barea observatorului federal 
il îndemna la reflecție...

Daca pe toți cetățenii Lu- 
peniului, care iubesc fotbalul 
și echipa lor, i-ar îndemna !...

...Au trecut 20 de ani. In 
1952. un puști lung și subți
re <a o trestie, mlădiu și 
ambițios, visa cu ochii larg 
deschiși, spre viitor, să de
vină fotbalist. Copilul de pe 
dealul înflorat al Delerului 
Aninoasei venise, atunci, la 
antrenamentele piticilor lui 
.Jancsi-baci" Balogh, ducind 
pe umerii fragezi un... sac 
de mari dorințe. Și s-a for
tificat Stocker cu timpul, in 
focul aprigelor lupte ale 
„județenelor"... Creștea ra
pid, ca in basme, și nu nu
mai in înălțime. Creștea ca 
fotbalist. In 1965, 
divizia B, apare 
nou : STOCKER, 
list al acestor 
Strict autentic !

...Au trecut 20 de ani. Do<- 
uă decenii de fotbal pe me
leagurile Văii Jiului. Două 
decenii închinate sportului 
de la poalele Paringului. Ce
lor ce. poate, incă nu știu, 
le spunem : de-a lungul a- 
cestor 20 de ani, Stocker nu 
a părăsit Valeu Jiului de- 
cit in... deplasările echipe
lor Minerul Aninoasa și Jiul 
Petroșani. E ceva ? Este, e 

e foarte mult. Acest 
înseamnă atașament.

Acești ani înseamnă dro.gos- 
te pentru municipiul in ca
re s-a născut, pentru culo
rile echipei minerilor din 
Valea Jiului...

...Au trecut 20 de ani. In 
1972, Andrei Stocker a „fă
cut" cel mai bun sezon fot
balistic al său. In 1972, Stoc
ker, drept urmare a unei 
comportări in teren constan
te, prodigioase, a primit un 
titlu care-l onorează — „cel

mai popular sportiv al Văii 
Jiului". La 30 de ani. An
drei Stocker își vede încu
nunat cu lauri „travaliul" 
de două decenii in slujba 
sportului din muncipiul Pe
troșani. Un an „de virf", an 
de apogeu al carierei, ii a- 
duce lui „Keke" un titlu riv- 
nit de mulți. O declarație 
și-apoi alta vin să explice 
anumite presupuse „diver
gențe". Mai iutii, ce zice 
.Slacker : „Gigi Mulțescu e 
cel nuli bun fotbalist al Jiu
lui. Oricare dintre noi, cei
lalți poate să lipsească din 
echipă și să nu se observe 
lipsa sa. Dacă Gigi lipsește, 
Jiul nu merge J". Și ce zice 
Mulțescu : ,Stocker merită 
titlul. Dacă e
n-ar fi fost în forma în ca
re a fost, Jiul' nu s-ar fi do
vedit o revelație". Elocvent, 
nu ?

...Andrei Stocker. Un nume | 
de rezonanță. Un fotbalist | 
dăruit total echipei sale. Ce | 
poate fi mai revelator! •

. TEODORESCU

Vaslle MOLODET

„Cupă Mondială-1974“ au În
ceput. Iată care ar fi acum 
tabloul fotbalului în unele 
din țările occidentale :

Marea Britanie • Eldon Grif
fiths, ministrul sportului, a a- 
vertizat că marile terenuri de 

' fotbal ale țării ar putea de
veni „pustiuri goale de beton", 
dacă nu se va pune capăt ten
dinței de dezinteres a specta
torilor țață de acest joc. Clu
burile britanice de fotbal au 
pierdut în această stagiune 1 
milion de membri care plăteau 
cotizații. Numărul total al 
spectatorilor a fost de circa 
25 milioane, cifra cea mai scă
zută de după col de-al doilea 
război mondial.

fn 1964-1965, cluburile en
glezești au marcat 6 500 de 
qoluri. In ultima stagiune, ci
fra a scăzut la 5 228.

In ciuda primelor de trans
fer care țin capul de afiș, pu
ține cluburi realizează benefi
cii, iar cele mai multe au de 
luptat cu serioase dificultăți 
financiare.

Spania: Se înregistrează un 
declin serios al interesului 
spectatorilor. S-au dus zilele 
in care cele mai tari echipe 
ale Spaniei, Real Madrid și 
Barcelona, umpleau stadioane
le de 100 000 locuri. Potrivit 
datelor neoficiale, numărul 
spectatorilor a scăzut cu 40 
la sută față de acum 10 ani.

Suedia: A scăzut conside
rabil numărul spectatorilor la 
meciurile de fotbal. Pentru 
prima oara, după mulți ani, 
bilanțul este nesatisfăcător. 
S-au pierdut aproximativ 1 mi
lion de coroane. Cluburile 
semi profesioniste nu fac față 
eforturilor de a menține în e- 
chipe jucători „vedetă", deoa
rece aceștia sint atrași de mi
rajul contractelor cu străinăta
tea.

Brazilia : Spectatori puțini, 
goluri de asemenea puține la 
meciurile de fotbal. Chiar și 
F. C. Santos, echipa lui Pele. 
are greutăți financiare. Pc 
..Maracana", marele stadion cu 
o capacitate de 200 000 locuri, 
pot fi văzuțî la unele meciuri 
10 000-15 000 spectatori. Defen-

sezon, de la 12 000 de spec
tatori la 10 000 pentru un meci. 
Ștefan Covaci, antrenorul echi
pei Ajax, arată că fotbalul es
te in declin din cauza trans
misiilor exagerate a meciuri
lor de fotbal la televizor și a 
impozitelor mult prea mari. 
El arată că vechiul spectator 
nu poate li înlocuit așa re
pede de un tineret in a cărui 
sferă de activitate intră, as
tăzi, alte preocupări.

R. F. a Germaniei: In com
parație cu alți ani, cluburile 
sint in delicii. Gunther Sie
bert, președintele clubului 
Schalke 04, a declarat ca pen
tru a-și acoperi cheltuielile 
clubul său arc nevoie ca, la 
fiecare meci, să asiste în me
die 24 000 de spectatori. Ori, 
cum la meciuri nu asista de
ci t 12 000 de spectatori, balan
ța financiara nu poate fi sa
tisfăcătoare.

Franța: Există o tendință
de dezvoltare a fotbalului. In 
sezonul trecut, meciurile au 
fost urmărite de peste 3 mi
lioane de spectâlori. /Adică cu 
400 000 mai mulți ca in ulti
mii 20 de ani. Fotbalul, in 
Franța, rămine unul din cele 
mai populare sporturi, cu toa
te că echipele de club își re
zolvă problemele financiare, 
de multe ori, prin subvenții 
sau cotizații primite de la su
porteri.

Argentina : Interesul pentru 
lotbal a crescut, deoarece se 
marchează foarte multe goluri 
in campionat. De un mare 
credit se bucură măsurile de 
refacere a fotbalului, preconi
zate de antrenorul brazilian, 
fostul jucător Waldir Didj Pe
reira, care lucrează cu echipa 
River Plata. Stilul său impi i- 
mat jucătorilor, de a ataca tot 
timpul, a fost copiat de mul
te echipe. Acum, un meci in- 

• cheiat cu 0-0 este o raritate.
In campionat, multe partide se 
încheie cu 5-4 sau 6-1. Se pre
vede poate ca, in viitor, fot
balul să depășească media in
teresului de altă lume și să 
obțină rezultate tot mai bune.

(Agerpres)

POPICEJiul Petrila și-a reluatantrenamentele
La slirșitul

..lumea" e de 
mai trebuie 
preocuparea trebuia
mai mare. Dar de <g

luată 
lotul

CS 
fie

— la

In vederea unei comporlari 
la fel de bună ca și în tur, 
popicarii petrilerti și-au în
cepui, In 5 ianuarie, pregă- 
llrlle pentru cea de a doua 

'parte a campionatului divi
ziei A. După cum se știe, la 
terminarea turului, echipa 
Jiul Petrila a terminat între
cerea pe locul 3, la egali-

tale însă de puncte cu pri
mele două clasate...

Pînă la startul oficial a 
mai rămas aproximativ o 
lună de zile și această peri
oadă, se vede treaba, va fi 
folosita la maximum pentru 
aducerea la cea mai bună 
formă a tuturor jucătorilor.

S. BAI.OI

Unul dintre sporturile de 
iarnă cu cel mai mare grad 
de atnactivitate, cu im im
presionant număr de adepl 
indiferent de virată. este fă 
râ îndoială patinajul. Nu
mai cei care nu au simțit 
satisfacția pe care ți-o pro
duce alunecarea lină pe lu
ciul gheții îl mai poate ig
nora sau îi mai poate con
testa — oare mai e posi
bil ?! — popularitatea de 
care se bucură acest sport. 
Dezvoltarea simțului echili
brului. accentuarea reflexe
lor cît și o dezvoltare armo-

calitățile Văii Jiului. Astfel, 
era preconizată deschiderea 
de patinoare în incinta u 
nui însemnat număr de 
școli generale. in parcuri, 
cit și pe terenurile auxilia 
re ale unor arene sportive 
Inițiative care, neîndoielnic, 
materializate, ar fi cons 
tituit o bună propagandă 
pentru patinaj, purtînd pe
cetea unei ridicate preocu
pări pentru atragerea tine

nevoie de

Iilor în incinta cărora erau 
prevăzute a se amenaja pe 
timpul vacanței p tinoarc 
n-au găsit oare moda
lități de a se achita de a 
•casta obligație cu multiple 
isp’.'cîe educative ? Sarci
nile au fost trasate de fo
rurile de resort, dar o mai 
strînsă conlucrare intre a 
cestea și factorii c’c condu 
cere ai școlilor și asociați
ilor sportive . in vederea 
impulsionării amenajărilor 
de patinoare nu ar fi dus 
decît la obținerea unor 
zultate pozitive. ~Pentru

re- 
că

PATINOA
nioasă, fac ca, pc lingă as
pectul agrementar al pati
najului să determine cit 
mai mulți tineri să-și în
drepte pașii spre patinoare.

Dar ..problema" de căpătîi 
a practicării acestui sport 
este fără îndoială existența 
patinoarelor, a acelor drep
tunghiuri magice care pen
tru mici și mari constituie 
o atracție irezistibilă în a- 
notimpul hibernal. Să ve
dem. deci, dacă într-adevăr, 
aceste baze sportive sint a- 
menajatc în număr 
cient...

Comitetul municipal 
tru educație fizică și 
Petroșani, de comun 
cu ceilalți factori 
ducere cc au atribuții 
responsabilități în acest sens 
din cadrul Consiliului popu
lar. al Comitetului munici
pal U.T.C., al Consiliului 
municipal al organizației 
pionierilor cît și cu condu
cerile unor asociații sportive 
ele. au fixat un program de 
acțiuni în vedere^ amena
jării unor patinoare în lo-

sufi-

pen- 
sport 
acord 

de con- 
Și

retului spre acest sport. Dar. 
din păcate, din multitudinea 
de acțiuni ce ni se reve
lau ca merituoase inițiati
ve cu prezumtive satisfacții 
dc reușită nu și-au găsit 
materializarea decît foarte 
puțme. Și acelea doar... vag 
conturate. La ora actuala, 
in tot municipiul nu funcțio
nează decît două (!) patinoa
re : cel al asociației sporti
ve Preparatorul Lupeni 
(singurul care intr-adevăr 
își argumentează pe deplin 
scopul pehtru care a fost 
amenajat) și cel existent pe 
lacul de antrenament al na- 
vomodeliștilor de la Jiul 
Petroșani. Deci, pînă în pre
zent doar două patinoare 
sint puse la dispoziția a- 
matorilor din cele 10 anun
țate nnterior că se vor a- 
menaja...

Cc cred factorii vizați an
terior. care aveau sarcina 
să îndrume și să urmăreas
că materializarea cît mai 
grabnică a ceea ce și-au pro
pus Să facă, despre aceas
tă stai-o de lucruri... cu pati
noarele ? Conducerile șco-

RE !
as-

lip
este de neconceput ca. 
cunzîndu-ne propriile 
suri, să decretăm din capul 
locului țapi ispășitori nu
mai pe cei care se ocupa cu 
problemele sportive.

Lipsa zăpezii (pentru 
menajarea mantinelelor) 
credem că ar constitui 
răși un argument prea 
ridic care poate fi invocat 
în disculpjirea nerealizării 
patinoarelor preconizate. So
luții se pot găsi fără prea 
mari dificultăți, dar conside
răm că lipsește ceea cc este 
mai esențial în întreprinde
rea acestor acțiuni și anu
me inițiativa, preocuparea. 
Pentru că, neîndoielnic, a- 
vcm nevoie dc patinoare ! 
Este n necesitate care 
pînfl acum, credem, că ar 
fi putut fi înțeleasă c’c câ 
tre toți cei care răspund de 
amenajarea acestora. încă 
nu-i tîrzlu, lucrurile se mai 
pot redresa. .Alături de ama
torii patinajului așteptăm 
și noi revirimentul ce sc 
impune în acest sens !

a- 
nu 
ia- 
vc-

Ionel ȚABREA
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Satisfacția talentului împletit CARNET

ȘTIINȚIFIC
• Aparat telefonic cu
circuite imprimate

supe-

JURNAL folosirea din plin a potențialului uman
(Urmare din pag. 1)

(

si- 
Se

i in 
Ic ,.E- 
Buru- 

aparat 
im-

lea unor condiții lavorabile 
afirmării taknluiui și diverse
lor aptitudini «le elevilor Ac
tivitățile cultural-arlriiic. di- 
Ivrite si diferențiale, sini un 
mijloc pentru realizarea aces
tui scop general, urmărit iu 
■ onsecvcntii olentie in școlile 
din Valea Jiului, concomitent 
aducind o contribuție substan
țială la educația artistică, a 
gustului si discernămintului 
creativ. Periodic, ne-am obiș
nuit să urmărim — si de cele 
mai multe orj cu reală admi
rație spectacole ale elevi
lor. pregătite cu grijă șl tru
dă după spornice ore de învă
țătură. In ultimii ani, prin con- 
< ursuri școlare, munca și ca
litățile copiilor au fost răs
plătite. dînd municipiului o 
aureolă artistică și transfor- 
mindii-l Intr-un termen de 
comparație pentru conștiința 
/r‘ului de instruire și educa
ție.

VACANȚĂ

iarns a început 
ifeslări cultural

elor, fiind de- 
de fierbinte 

irii unui sfert 
proclamarea 

»pii si-au 
șl prin intermediul 
artistice, sentimente 
le patriotism! de re- 

pentru viata și 
e posibilități de îm- 
celor mai indrăzne- 
Spre sfirșitul lunii 
s-a petrecut și cel 

mai însemnat eveniment șco
lar — faza județeană a con
cursului cultural-artistic al o- 
levilor și școlarilor.
precedat de febra 
lor. a inevitabilelor 
speranțelor. Nu se

Vacanța 

artistice ale elev 
dlcatc, îd semn 
otnaglu. aniversK 
de veac de la 
Republicii. Sute de c 
exprimat, 
expresiei < 
vibrante d< 
cunoștința 

plinire a < 
țo visuri. 1 
decembrie

mi

A fost 
pregătiri-

VIU. prof. Vladimir Ureche 
s-a ocupat îndelung de corul 
..Doina". cu un dificil dar foar
te bine întocmii repertoriu, a- 
rătînd virtuozitatea interpre
tativă! și Școlii generale nr. 
-I Vulcan (clasele I-IV, prof. 
M. Ionașcu și El. Szegedy), la 
fel fiind apreciată orchestra 
de muzică populară a Școlii 
generale nr. I Pelrila și solis
tul Marius Picnaru (clasa a 
\ IlI-a. Școala generală nr. 3 
Lupcni). Palmaresul este am
plificat cu premii II : tabloul 
coregrafic ..Omagiu tricoloru
lui" și „Nuntă secuiască“ 
(Școala generală nr. 4 Vul
can), formațiile de gimnastică, 
dans modern și grupul vocal 
ale Școlii generale nr. 1 Pe- 
trila, corul do cameră ol Ca
sei pionierilor din Vulcan, for
mația de muzică ușoară a Șco
lii generale nr. 1 Petroșani,

l-.ui primit „Nedcia din Poia
na Mirvsii*’ (Școala generală 
nr. 1 Petroșani) și tabloul co
regrafii „Euritmic" (Școala go- 
ii- ral.i nr. 4 Vulcan). Dupî 

< um se verif, trofeele pionii* 
rilor si școlarilor din Valet 
Jiului sini impresionante s 
satisfac așteptările exigente ș 
orgolioase. Recentul concur 
arata că Școala generală nr. 1 
Pelrila hi păstrează in con
tinuare primul loc in munici
piu dar îl împarte de arum cu 
Școala generală nr. 4 Vulcan, 
caro a făcut un spectaculos 
progres în activitatea cullu- 
ral-artistică. De altfel, am
belor școli li s-a înmînal di
ploma specială a Consiliului 
județean al organizației pio
nierilor.

— Concursul a dovedit că 
în Valea Jiului se află o deo
sebit de fecundă activitate cul- 
tural-arlistîcă a elevilor, in 
permanentă restructurare 
ne spunea prof. Victor lațen- 
co, președintele Consiliului 
municipal al organizației pio
nierilor. Diversitatea acestor 
activități este însoțită de e- 
xigenla grijă pentru calitatea 
artistică și conținutul de idei, 
cu ample influențe asupra e- 
levilor. Dar pregătirea acestor 
talon tați elevi nu încetează, 
ci intră într-o nouă etapă ca
re va da talentului noi strălu
ciri.

Sint bucuriile copiilor, bu
curiile vacanței de iarnă caro 
dau un impuls muncii viitoa
re, manifestărilor aullural-ar- 
tislîce pe care le așteptăm pe 
scene, completind armonios 
învățătura și pregătirea lor 
pentru viilor.

Și acum copii, 
tăm povestea Caprei 
trei iezi...

Foto: I. L1CU

Revelionul
lucrătorilor

din alimentația 
publica

Pentru priuia oară 
țara noasliâ, Li u/’neh 
lectromagnetica" din 
rești s-a realizat un 
telefonic cu circuite 
primate Noul aparat 
ne de caracterktk-i 
rioare față dc cele realiza
te pină in prezent. Dintre 
acestea amintim construc
ția sa simplă, o linie plă
cută și estetică, o mare 
guranță In funcționare, 
preconizează ca in acest an 
uzina bucweșteană să li
vreze circa 3 ono de aseme
nea o parate.

sențifî, multe, foarte multe, ne
motivate cari* produc pertur- 
balii st*rîoa-,c în desfășurarea 
normala a activității unități
lor. Cei mai scăzuți coeficienți 
de prezența s-au înregistrat la 
minele Pelrila, Bărbfifenl, Dil- 
|a, Aninoasa. Sint destul de 
frecvente incă in cadrul unită
ților cazurile do indisciplina, 
față de care trebuie să se ia 
atitudine combativă, energică, 
la toate nivelele.

Neajunsurile menționate mai 
sus s-au repercutat negativ in 
nivelul productivității muncii, 
unde s-au înregistrat scăderi 
simțitoare lață de perioadele 
anterioare.

In clapa actuală, tind se pu
ne un accent deosebit pe valo
rificarea superioară a tuturor 
resurselor naturale; cînd in ca
drul centralei se trece la va
lorificarea șlamului din iazu
rile de sedimentare, cind se 
pun la punct tehnologiile de 
preparare în scopul creșterii 
extracției de substanță combus
tibilă din cărbunele supus pre
parării, colectivele exploatări
lor miniere au datoria să ac
ționeze cu fermitate pentru îm
bunătățirea calității producți
ei !

Toate exploatările miniere 
au depășit in anul trecut con
ținutul de cenușă admis prin 
normă și chiar realizările din 
1971, cu excepția minei Vul
can, iar la conținutul do umi
ditate minele Pelrila, Aninoa- 
say Paroșeni, Lupeni și Bărbă- 
leni au depășit alît norma pla
nificată cil și realizările din 
anul precedent.

Un număr mare de brigăzi 
au lost penalizate ca urmare a 
neglijenței martifestale față de 
calitatea 
soldate c 
lui. Multe unități 
controlul calității 
din abataj, motivind că numai 
tehnologia de explpalare ihHTi- " concretizate neintîrziat.

entează ' alitatea, dar in rea
litate există încă rezerve asu
pra cărora trebuie să-și con
centreze alcntla. In special a- 
supra alegerii șistului vizibil. 
Se constată că, in loc să se 
facă o pulverizare <i apei pen
tru îndepărtarea prafului, fl
ies le dispozitive nu sint folo
site și apa este dată în excc 
in mod nejustificat...

Realizarea sarcinilor de plan 
in anul 1973 este strins legalei 
și dc executarea și de punerea 
in funcțiune - la termenele 
stabilite și la parametrii proier - 
tați — a obiectivelor industri
ale dc investiții. In această 
problemă, sînt vizați alît con
structorii șantierului ..Valea 
Jiului" al T.C.M.M. cil și ex
ploatările miniere și comparti
mentele de resort din centrală 
ca beneficiar.

Realizarea sarcinilor de plan 
și depășirea acestora, in lami
na directivelor plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972. 
impune aplicarea onor măsuri 
energice in vederea folosirii 
intensive a tuturor capacităților 
de producție. Conducerile sec
toarelor și exploatărilor trebu
ie sa manifeste o grijă deosebi
tă pentru pregătirea mai aten
tă a intrării și Ieșirii din func
țiune a abatajelor lăsind la o 
parte practica de a da asalt ia 
sfirșitul lunii, a intra in gol de 
producție in prima decadă.

Invățînd din neajunsurile în- 
tîmpinate in anul trecut, este 
necesar ca in cadrul fiecărui 
colectiv, cu ocazia pregătirii 
adunărilor generale ale salari- 
aților care încep in luna ianu
arie. să se întreprindă o ana
liză temeinică, cu maximă res
ponsabilitate, a tuturor proble
melor care condiționează rea
lizarea planului la toți indica
torii și să se stabilească cele 
mal corespunzătoare măsuri 
tehnico-organizatorice care să

tea colectivelor exploa
tărilor miniere. In primul rinri. 
fiecare unitate este 
să-și gospodărească 
aceste mijloace, iar, in al doi
lea rînd. compartimentele de 
resort din centrată să asigure 
o mal bună aprovizionare cu 
piese de schimb, fn această 
direcție, in ultima parte a a- 
nului 1972 s-a acționat in ca
drul centralei prin creșterea 
gradului de încărcare a mași
nilor unelte dc la U.U.M.P. și 
de la atelierele minelor și s-a 
lărgit producția acestora de 
pîcse. Există, încă, in practica 
unor unități o tendință care 
trebuie combătută : de a rezol
va problema prin cerere de u- 
tilaje noi, in loc de a scoate 
din mină pe cele existente și 
a Ie repara.

Alături de dotarea tehnico- 
materială, factorul primordial 
care concura la îndeplinirea 
sarcinilor de plan este forja 
de muncă existenta în fiecare 
unitate, a cărei folosire rațio
nală trebuie să constituie o 
preocupare permanentă a con
ducerii. Dar și în această pri
vință, in cursul anului recent 
încheiat, au existat deficiențe 
la toate unitățile, in sensul că, 
deși a crescut ponderea mun
citorilor ocupați in activități 
auxiliare și de deservire, apro
vizionarea fronturilor de lucru 
mai este incă deficitară în nu
meroase cazuri.

Se impune îmbunătățită or
ganizarea activității miniere in 
sensul că, avînd in 
gia suplimentară 
pentru schimbul IV, să se asi
gure o eficiență a acestor pos
turi prestate în plus, fie prin 
concentrarea producției la a- 
numite fronturi, fie prin rațio
nalizarea și mai buna cointe
resare a personalului de deser
vire.

In ce privește folosirea fon
dului de timp, se înregistrea
ză încă un mare număr de ab-

chemată 
mai bine

© Betonieră montata 
pe tractor

bucureșteană
s-a realizat

Lu uzina 
..Steaua roșie** 
Un nou tip de betoniera cu 
cădere liberă, montată pe 
tractor. In prezent, el tace 
un rrodaj‘ ’pe drumuti 
montane. Din caracteristi
cile sale semnalăm : capa
citatea dc amestec a divei 
este dc 250 litri intr-un re
gim de lucru de 3.5 mc pe 
oră. Noii’.) betonieră (s<e 
destinată îndeosebi Jocuri
lor greu accesibile pentru 
spațiile de betonare. Ca o 
noutate : deversarea conți
nutului se face printr-un 
ansamblu de leviere al 
tractorului aflai în cone
xiune directă cu betoniera.

Simbătă seara, restauran
tul „Cina" din Lupeni îm
podobit. parcă, mai acătă
rii ca oricind, „trăia", cu 
intirziere, momentele emo
ționante, ale trecerii în noul 
an 1973. Revelion in 6 ia
nuarie ? Da...

Peste 200 de salariați ai 
T.A.P.L. Petroșani care, in 
noaptea propriu-zisă de la. 
cumpăna anilor, au fost 
prezenți la datorie, in u- 
nitățile ce au găzduit re- 
veliogne ale oamenilor mun
cii și s-au străduit să-i ser
vească exemplar, s-au în- 
tilnit spre a serba și ei 
încheierea unui an de mun
că rodnică.

Participant ii s-au ■ simțit 
excelent. N-au lipsit voia 
bună, surprizele, urările de 
noi succese, felicitările. O- 
ra zero a marcat, ca de o- 
bicei, o clipă de maximă 
tensiune. Și s-au golit pi
nă la fund paharele cu 
șampanie, și-au cintat din 
inimă ospătarii tradiționa
lul „Mulți ani trăiască!", 
și-au făcut proiecte de 
viitor pentru îmbunătă
țirea muncii — cu gindul, 
bineînțeles, la beneficiarii 
unităților pe care le dese'r-

-
I

O Mașină de curățat

(Urmare din pag. 1)

redere re- 
prevăzută

RITMICITATEA

La sfirșit Mica
publicitatedesăptămînă

(Urmare din pag. 1)

unități acționind cu hotârî- 
re pentru a fi transpusă în 
viață indicația secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
anume ca în, realizarea in
dicatorilor de plan accen
tul de bază, strădanii prin
cipale să fie puse pe prime
le, nu pe ultimele luni ! A- 
ceasta trebuie să fie calea 
pe care Se cuvine să meargă 
întregul eșalon mineresc al 
Văii Jiului. Se impune ca 
factorii de conducere

la exploatările miniere un
de au fost înregistrate cele 
dinții restanțe să ia toate 
măsurile și să urmărească 
rapida lor valorificare — la 
nivelul maxim dc eficiență 
— pentru că nu trebuie e- 
ludată realitatea, dc atîtea 
ori verificată, că ritmicita
tea realizării planului anu
al, deci și bilanțul dc an
samblu al minei, sint direct 
influențate de modul în ca
re s-a pornit în noul an. Ia
nuarie să fie lună .-de vîrf“ 
pentru minele bazinului 
nostru !

cărbunelui extras, 
u diminuarea cîștigu- 

neqlijează 
producției

semințe de legume

Recent a fost asimilată 
in producție la Uzina pen
tru fabricații, reparații și 
montaje in agricultură din 
Arad o mașină de curățat 
semințe de legume.

Asimilarea in fabricație 
a noii mașini, ale cărei ca
racteristici sint similare ce
lor fabricate in alte țări, va 
crea posibilități de înlocui
re completă a importului, 
permițîndu-se astfel reali
zarea de economii valutare.

© Pietre de polizor cu 
lianți de magnezită

CALENDAR
Marti. 9 Ianuarie 1973

răsare la ora 7,51Soarele _
și apune la ora 16,54. 

Zile trecute din an 
Zile rămase — 356.

9.

@ 1890 — S-a născut 
ilorul Karel. Capek 
XII. 1938) © R. A. Egipt 
..Ziua barajului" (in 1960 au 
început lucrările pentru con
struirea barajului de la As
suan) © 1922 — S-a născut 
Ahmed Sc-ku Ture, președin
tele Republicii Guineea.

icri- 
(m. 24.

E

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Logodnica frumosului 
cl agon . Republica : A ve
ni* ui> soldat de pe front; 
PFTR1I.A : Călăreții ; LONEA 
— Minerul: Dincolo de
brazi ; VULCAN: Agentul 
nr. 1 ; LUPENI — Cultural : 
Misiunea sublocotenentului 
Șipos ; Muncitoresc: Războ
iul minelor.

RADIO

Proțul unui abonament este de 8 lei lunar. 24 de lei trimestrial, 
48 Iei semestrial și 96 lei anual.

Abonamentele Pe luna februari e 1973 se fac la chioșcurile și difu- 
zorii de presă din întreprinderi și instituții, pînă la data de 31 
nuarie a.c.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

IOAN I. STANCIU, Jieț. 
Din cercetările întreprinse de 
Inspectoratul pentru protecția 
muncii Petroșani rezultă că 
la data producerii accidentu
lui. despre care ne scrieți, nu 
mai aveați calitatea de anga
jat, în care situație nu aveți 
drept la ajutoare bănești..

Pentru încadrarea dv. într- 
unul din gradele de invalidi
tate, ca urmare a accidentului 
produs in timpul practicii 
in subteran la E.M. Lonea 
(dacă va fi cazul) este nece
sar să vă prezentați la Servi
ciul de expertiză medicală 
Petroșani. Vă informăm tot
odată că o copie a formularu
lui tip de înregistrare a acci
dentului a fost trimisă Liceu
lui industrial minier Petro
șani.

In cazul in care costul a- 
bonamentului este mai mic 
decît suma dc 30 lei, anga- 
jatii vor plăti suma respecti
vă. Diferența pînă la ’
integral al 
va suporta 
miniere.

costul 
transportului se 

de către ’unitățile

Un colectiv do specialiști 
ai uzinei „Carbochim" din 
Cluj a elaborat cu succes 
tehnologia de fabricare a 
pietrelor dc polizor cu 
lianți de magnezită. Pietre
le abrazive cu lianți mag- 
nezitici se folosesc în spe
cial pentru confecționarea 
sculelor așchietoare și sint 
mult solicitate in industria 
noastră.

Primele șarje livrate Fa
bricii de pile din București 
au dovedit buna calitate a 
noului produs.

UDREA 
posedați

Vulcan, 
acte din

TÂNASE
In caz că . ;
care să rezulte că invalidita
tea dv. este consecința unei 
boli contractate in perioada 
activității salariate, prezenta- 
li-vă la Comisia de expertiză 
medicală Petroșani, pentru re- 
analizarea situației dv. de pen
sionare.

® Export în peste 40
de țări

Primi ; 11,00 Buletin de știri;
11.15 Orchestrele Paul Ghen- 
tzer și Max Greger; 11,30 Pie
se corale; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intîlnirc cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinz ; 14,00
Compozitorul săptămînii; 
14,40 Soliști de muzică popu
lară ; 15,00 Buletin de știri; 
15.05 Radioenciclopedie pen
tru tineret ; 15,25 Arii din o- 
perete; 15,40 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Melodii populare; 16,35 
Cintecul săptămînii; 
Șroala capodoperelor ;
Program muzical oferit ascul
tătorilor de la Uzinele de re
parat material rulant — Paș
cani ; 18,00 Orele serii; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 21,00 
șlagărelor ;
P< '

ret : Pierdut
episodul VI — Cade ce
rul (reluare);

1-2,50 Telejurnal ;
15,00-16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din agricultu
ri ;

17,30 Deschiderea emisiunii.
de după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția a 
35-a (reluare);

17,00
17,30

Revista
21,25 Moment

21,30 Bijuterii muzi-
22,00 Radiojurnal,;

22.30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Es’racla nocturnă.
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9,00 Deschidcr
Telex ;

9,05 Teleșcoală. Șezătoare 
matematică ;

9.30 Limba română (clasa a
VIIl-a). Elemente dc re
lație la nivelul propozi
ției și al frazei- (I);6,00 Muzică și actuulildti ; 

00 Radiojurnal ; 8,00 Suma-

Selecțiuni din emisiunea 
,.Seara pentru tineret" ; 
Film serial pentru tine-

ruî presei ; 9.30 A llas cullu- 10.00
ral ; 10.00 Buletin de știri;
10,05 Dir. folclorul muzical 10.30
sucevean -, 10.30 Start la in- 11,10
lersectie ,• 10,45 Selectiuni
din opereta „Rose Marie" de 12.00

18,00 25 de ani dc artă plasti
că contemporană. Expo
ziție omagială in cinstea 
aniversării Republicii 
(HI;

18,20 Mindră fată ardeleană... 
Trei tinere soliste de 
muzică populară ;

cunoștințelor și la limpezi
rea unor incertitudini. Du
minică au fost proiectate și 
două filme interesante: 
„Sport și tinerețe". „Croni
că". Faptul că această ini
țiativă care este „clubul 
melomanilor" din Petroșani 
iși mărește neîncetat nu
mărul membrilor este o do
vadă peremptorie că el răs
punde intr-adevăr f ram în
tăritor tinerești. Și din a- 
ceastă realitate se pot în
văța multe lucruri in pri
vința structurii organizato
rice a diverselor activități 
cultural-educative, care se 
adresează nu numai tineri
lor.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moraru 
N. Constantin, eliberată de 
E.M. Paroșeni. O declar 
nulă.

VASILE ALEXE, Bârbăteni. 
Vă comunicăm că in mod ex
cepțional (Hotărârea nr. 
789/1969 a Consiliului de Mi
niștri) angajalii unităților mi
niere care, potrivit dîspozi- 
țlunilor legale in vigoare, nu 
beneficiază de gratuitatea 
transportului la locul de mun
că și retur vor primi abona
mente pe mijloace de trans
port in comun pe distanta de 
5—60 km, , plătind suma de 
30 lei lunar din costul abona
mentul u'i.

CONSTANTIN RINCEANU 
E. M. I.upeni. Intrucit toate 
rezultatele tragerilor la sorti 
C.E.C. și A.D.Ă.S. sint publ’- 
cate operativ in presa cen
trală (vezi „Scînteia" nr. 9 378 
din 3 ianuarie a.c.) nu este 
azul ca listele de cîștiguri 

să apară și in ziarul nostru, 
așa cum propuneți dv.
' Aprecierea cu privire la a- 
tenția ce se acordă bunei di
fuzări a presei la E.M. Lu
peni ne bucură, convinși că 
preocuparea de zi cu zi a di- 
fuzorilor voluntari fată de a- 
, pastă problemă va duce la 
<reșterea numărului de abo
namente.

Realizind o mare diver
sitate de produse 
re. petrochimice 
mice de un 
nivel calitativ, 
pul industrial de petrochi
mie din Borzești a reușit 
an de an să cucerească noi 
piețe externe. Actualmen
te, numărul țărilor în care 
exportă este de peste 40. 
iar numărul beneficiarilor 
contractuali de peste 160. 
Se estimează ca pină in a- 
nul 1975 grupul să-si du
bleze volumul de export.

ce înseamnă că mai 
de 30 la sută din volu- 

producției grupului 
pe piețele

pelrolie- 
și chi- 

ridicat 
gru-

18,35 Steaua polară ;
19,00 Caleidoscop cultural-ar

tistic ;

19,30 Telejurnal;
20,00 Oameni și fapte ;

...Și lipsuri 
de relief 

la alte lăcașe 
de cultură

20,10 Seară de teatru Herna- 
• ni de Victor Hugo ;

VREMEA

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE Vreme in gene
ral închisă cu cer acoperit. 
Vint slab din sectorul m rdic.

La celelalte instituții de 
cultură din municipiu con
ținutul zilelor de simbătă 
și duminică nu s-a ridicat 
peste media obișnuită, pre- 
dominind formele distrac
tive, mai lesne de organi
zat. fără eforturi prea mari. 
Această situație este cu to
tul nefirească, pe lingă clu
buri repetă încontinuu for
mații de muzică populară, 
dansuri, brigăzi artistice de 
agitație, teatru dc amatori 
ele., dar această muncă de 
cc nu se finalizează ? .S’îm
băta și dumini- ti, oamenii 
au timp liber din car1’ ar 
consacra o part- culturii, 
dacă in' itația cluburilor și 
caselor de cultură ar pre
zenta mai mare atractivi- 
tate.

ceea
mult
mul
se va desface 
altor țări din Europa, Asia. 
Africa, America de Sud ele.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN PAKISTAN

ULTIMELE ȘTIRI

(Urmare din pag. 1)

Adunării Naționale, Choudrv 
Fazle Elahi. Sînt prezentați, 
de asemenea. inaJți demnitari 
pakistanezi care vor însoți 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în cursul vi
zitei lor ; ministrul de stat 
pentru securitatea interna. 
Akbar Khan, și doamna Far- 
hat Akbar Khan.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
persoanele oficiale române ca- 
re-1 însoțesc: George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor ex
terne. Nicolae M. Nicolae. mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior. 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui.

Sînt de fată ambasadorul 
României la Islamabad, Mihai 
Magheru, și ambasadorul Pa
kistanului la București. 
G.A.D. Bukhari.

Un băiețel și o fetiță, îm
brăcat i în frumoase costume 
naționale — tradiționalii șal
vari și gharara — înmînează 
solilor poporului român splen
dide buchete de trandafiri 
roșii.

In continuare, sînt prezen
tați președintelui român ge
neralul Tikka Khan, șeful 
Statului Major al forțelor ar
mate. și comandanții celor 
trei genuri de arme.

Cei doi președinți urcă, a- 
poi. pe un podium de onoare 
străjuit de drapelele celor 
două țări. Răsună acordurile 
solemne ale imnurilor de stat 
român și pakistanez.

Comandantul companiei de 
moare aliniată Pe aeroport — 
compusă din parașutiști și mi-

SOSIREA LA ISLAMABAD
litari ai forțelor aeriene — 
prezintă raportul. Șefii celor 
două state trec în revistă 
compania de onoare. In su
netele unui marș militar, com
pania de onoare defilează prin 
fața celor doi președinți.

In continuarea ceremoniei, 
sînt prezentați tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, membrii 
guvernului, consilierii speciali 
ai președintelui, membri ai 
Adunării Naționale și ai A- 
dunărilor provinciale, alte 
personalități oficiale pakista
neze.

Sînt prezentați apoi, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Islamabad și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

In urările numeroșilor cetă
țeni aflați pe aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu gazdele iau loc în 
mașini. Coloana oficială se 
îndreaptă spre Rawalpindi, 
capitala provizorie a Pakista
nului. De-a lungul întregului 
traseu, de la aeroport pînă la 
reședința prezidențială, mii 
și mii de oameni fac o primi
re însuflețită solilor poporu
lui român prieten. își expri
mă prin ovații și uraJe bucu
ria de al avea în mijlocul 
lor pe conducătorul României 
socialiste.

De o parte și de alta a 
drumului străbătut, pe dis
tanțe de kilometri, se întind 
ghirlande de stegulețe româ
nești și pakistaneze. Pe mari 
banderole roșii sînt înscrise, 
în limbile engleză și urdu.

urări de bun venit în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
Pe alte banderole stă scris: 
„Nicolae Ceaușescu, Zulfikar 
Aii Bhutto zindabad 1“ (tră
iască), .Ceaușescu și Bhutto 
simbolizează aspirațiile • po
poarelor noastre". „Poporul 
pakistanez este prieten al po
porului român", „Trăiască 
prietenia pakistanezo-româ- 
nă !“.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși la re
ședință de președintele Zulfi
kar Aii Bhutto și Nusrat 
Bhutto. In salonul de onoa
re cei doi șefi de stat se în
trețin cîteva minute, cu cor
dialitate prietenească.

★
Atmosfera plină de căldu

ră și cordialitate cu care 
conducătorii Pakistanului și 
locuitorii capitalei l-au întîm- 
pinat pe președintele Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevă ma
rea însemnătate acordată 
acestei vizite. Prima vizită a 
unui șef de stat român în 
Pakistan. Totodată, această 
primire entuziastă reliefează 
sentimentele de stimă și pre
țuire ale poporului pakista
nez, ale conducerii sale, față 
de realizările popo'rului ro
mân, față 
său.

Concludente sînt, în acest 
sens, declarațiile unor per
sonalități proeminente ale

de conducătorul

vieții politice pakistaneze 
făcute pe aeroport trimișilor 
speciali ai presei române.

.Admirăm foarte mult suc
cesele multilaterale ale Ro
mâniei în construcția internă 
— a subliniat J. A. Rahim, 
ministrul pentru problemele 
prezidențiale, secretar gene
ral al Partidului Poporului 
din Pakistan. Ceea ce ne im
presionează în primul rînd 
sînt marile sale progrese pe 
calea industrializării. înainte. 
România era cunoscută ca o 
țară agrară; astăzi, ea ex
portă produse industriale în 
numeroase țări ale lumii. 
Cred că experiența extrem 
de pozitivă a României în a- 
ceastă direcție prezintă o va
loare deosebită pentru țări în 
curs de dezvoltare cum este 
Pakistanul. Totodată, poporul 
nostru știe ce reprezintă pe 
plan internațional președinte
le Nicolae Ceaușescu, ce pozi
ții înaintate, principiale pro
movează acest mare om de 
stat. Pentru această princi
pialitate îi sîntem recunoscă
tori. Iată de ce ne simțim 
mîndri de a avea ca oaspete, 
pe acest militant de frunte al 
păcii $i prieteniei între po
poare".

„Sîntem extrem de onorați 
și bucuroși de a-I saluta în 
mijlocul nostru pe președin
tele României, prestigioasă 
personalitate a vieții politice 
internaționale, a cărui activi
tate neobosită în sprijinul co
operării și prieteniei între

Dineu oferit în cin stea
înalților oaspeți români

RAWALPINDI 8. — Trimi
șii speciali transmit: Pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan. Zulfikar Aii Bhut
to. și soția, Nusrat Bhutto, au 
oferit, la Palatul Preziden
țial. un dineu în cinst-ea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat persoanele o- 
ficiale române care îl înso
țesc pe șeful statului nostru 
in vizita sa în Pakistan. Au 
luat parte, Fazii Elahi Chou- 
dhry, președintele Adunării 
Naționale, J. A. Rahim, mi
nistru pentru problemele pre
zidențiale, ministrul comerțu
lui și producției, Akbar Khan, 
ministrul de stat pentru secu-

ritatea internă, generalul Tik
ka Khan, șeful Statului Ma
jor al forțelor armate. Mum
taz Alvie, alți membri ai gu
vernului pakistanez, generali 
șt ofițeri superiori. S. A. D. 
Bukhari, ambasadorul Pakis1 
banului la București. A fost 
de față Mohammad Al Ab
dulla Al Motlaq, ambasado
rul Arabiei Saudite, decanul

corpului diplomatic acreditat 
la Islamabad.

In timpul dineului, desfă
șurat într-o ambianță caldă, 
cordială, președintele Zulfi
kar Aii Bhutto și președin
tele Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi.

Au fost ihtonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Joastu! președintelui loastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Excelențe, doamnelor și domnilor.

Este o deosebită plăcere pentru mine, pentru tovarășa 
nea și colaboratorii mei că am putut răspunde amabilei Dum

neavoastră invitații, domnule președinte, de a vizita Pa
kistanul. Doresc să exprim mulțumirile noastre atît Dumnea
voastră. cit și populației, pentru primirea cordială pe care 
ne-ați făcut-o. In aceste sentimente calde cu care am fost 
intimpinați, vedem o expresie a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele noastre.

Am venit în țara Dumneavoastră animați de dorința sin
ceră de a extinde, atît in domeniile economic, științific, cul- 
tural. cit și în alte domenii, colaborarea fructuoasă de pînă 
acum. Intr-adevăr, convorbirile pe care le-am Început azi 
au evidențiat că există posibilități reale de a extinde mult 
relațiile de colaborare între România și Pakistan.

Trăim intr-o epocă de profunde transformări economi 
co-sociale și politice. Mai mult ca oricînd, este necesar ca 
statele, fără deosebire de orînduire socială, să colaboreze 
pentru instaurarea in lume a unei păci trainice, care să 
permită fiecărei națiuni să se dezvolte corespunzător dorin
țelor sale. In ultimul an, am fost cu toții martorii unor e- 
venimente internaționale deosebite. Acestea au marcat pași 
importanți pe calea destinderii în viața internațională. Se 
poate spune că, în mod tot mai ferm, popoarele își afirmă 
dorința de a se pune capăt politicii vechi, imperialiste, de 
forță și dictat, de a se realiza între popoare relații noi, ba
zate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul indepen
dentei și suveranității naționale a fiecărui stat, pe neames
tecul in treburile interne și avantajul reciproc. Desigur că 
realizarea acestei lumi mai bune 
rea activă la viața internațională 
mari, mici sau mijlocii.

Nu putem, fără îndoială, uita 
încordare, de război, că trebuie să depunem eforturi pentru 
a se realiza încetarea războaielor, pentru a se soluționa pe 
cale pașnică conflictele și încordarea care mai există, pen
tru a se trece la o politică nouă, care să dea posibilitatea ca, 
in locul cheltuielilor militare, să se aloce fonduri tot mai 
însemnate dezvoltării economiei, științei, culturii, bunăstării 
tuturor oamenilor.

Fiind situată in Europa, desigur că România militează 
activ, pentru securitate pe continent, pentru o Conferin
ță general-europeană. In același timp, sîntem tot atît de 
interesați in realizarea unei păci trainice în subcontinentul 
Dumneavoastră, realizarea păcii in Indochina, in Orientul 
Mijlociu, in toate zonele lumii. Pentru că azi, oriunde exis
tă, încordarea alectează și pune in pericol pacea fiecărei na
țiuni, posibilitățile sale de dezvoltare economico-socială. De 
aceea. România este vital interesată în soluționarea tuturor 
problemelor dintre state pe calea pașnică, a tratativelor — 
pentru a se pune capăt cu desăvirșire politicii de război, 
politicii colonialiste și neocolonialiste — militează activ pen
tru o politică de pace și colaborare.

Sîntem bucuroși să constatăm că și în domeniul activi
tății internaționale România și Pakistanul au colaborat și co
laborează activ. îmi exprim convingerea că și in viitor, ță
rile noastre vor acționa, împreună cu toate popoarele dorni
ce de pace și colaborare, pentru respectul dreptului inter
național, pentru creșterea rolului Națiunilor Unite in viața 
internațională, pentru o colaborare trainică între toate po
poarele.

Este adevărat că vizita noastră este scurtă. Sper, insă, 
că ea va fi urmată, nu peste mult timp, de vizita Dumnea
voastră, domnule președinte, și a doamnei Bhutto în Româ
nia și de alte vizite și schimburi de delegații, la diverse ni
vele, așa cum sînt convins că voi mai reveni în Pakistan.

Avînd convingerea că vizita pe care o facem în țara Dum
neavoastră, convorbirile pe care le avem vor contribui și vor 
pune o bază maj trainică colaborării noastre, propun un toast 
peD’ru colaborarea și prietenia continuă dintre poporul ro
mân și poporul pakistanez, in sănătatea domnului președin
te, a doamnei, a Dumneavoastră a tuturor! (Aplauze puter
nice).

cere eforturi și participa- 
a tuturor statelor, fie ele

că încă mai sînt zone de

Zulfikar Aii Bhutto
Excelențe, doamnelor și domnilor.
In numele guvernului și poporului Pakistanului aș dori 

să salut cu multă căldură pe distinșii și onorații noștri 
oaspeți din România. Am avut azi după-amiază convorbiri. 
Știam și înainte de aceste convorbiri că vom realiza pro
grese la întîlnirea noastră, 
sigur că politica externă a 
Pakistanului sînt conforme 
temaționale recunoscute și 
politică externă este bazată 
te internațională.

încă de la independența noastră, încă de cînd am sta
bilit relații diplomatice, de fiecare dată cînd am văzut că 
se ivesc diferite crize sau probleme în lume — în Asia, în 
Europa, America Latină, în Africa, la O.N.U. — guvernele 
României și Pakistanului s-au regăsit împreună, pe o po
ziție comună sau apropiată, în majoritatea acestor proble
me. Aceasta pentru că pozițiile noastre izvorăsc din acele 
principii internaționale ireversibile pe care le-am mențio
nat. Deși uneori se întîmplă crize în viață, în viața interna
țională, in final însă, principiile triumfă. Sperăm că în ace
lași mod în care noi acționăm vor fi abordate problemele pes
te tot in lume.

Deși țara dumneavoastră, domnule președinte, se află 
în Europa, iar țara mea în Asia, deși ne despart întinderi 
mari de pămînt și munți înalți, există totuși o afinitate și 
înțelegere comună între noi. Așteptăm și dorim ca relați
ile de cooperare, constructive dintre România și Pakistan 
să se dezvolte în toate domeniile — economic, cultural, 
social sau în orice alt domeniu. Vă pot asigura, în numele 
poporului meu, că vom saluta orice dezvoltare a colaboră
rii dintre cele două țări ale noastre.

Vizita dumneavoastră în țara noastră este scurtă. Spe
răm totuși că în aceste zile vă vom putea arăta cite ceva 
din Pakistan, veți putea vizita diferite locuri. Sperăm că 
această vizită va fi urmată de alte schimburi de delegații 
la toate nivelurile și în toate domeniile care interesează 
cele două țări ale noastre. Vom aștepta cu nerăbdare ur
mătoarea dumneavoastră vizită în țara noastră pentru a 
vă putea arăta mai multe, pentru a vă duce în mai multe 
locuri, unde veți putea întîLni mai mulți oameni.

Sperăm că vă veți întoarce în țara dumneavoastră, con
vins de respectul sincer al poporului nostru față de dum
neavoastră, față de rolul pe care dumneavoastră îl jucați 
în țara de unde veniți, în Europa și în lume. Nu avem 
nici o îndoială că în timpul acestei vizite, la Terbela, La
hore, la Caraci, veți citi în ochii oamenilor de la noi ace
eași lucire, același zîmbet de căldură și afecțiune.

Sîntem foarte fericiți că ați venit printre noi. Știm că 
vizita dumneavoastră va promova și va consolida în con
tinuare relațiile dintre țările noastre.

Doamnelor și domnilor.
Vă rog 

Excelenței 
Ceaușescu !

Iar motivul este simplu. Este 
României și politica externă a 
cu un număr de principii in- 
statornicite în lume ; această 

pe norme de justiție și echita-

să ridicăm paharul și să toastăm în onoarea 
Sale președintele României, și a doamnei 
(Aplauze puternice).

națiuni, al afirmării între 
toate statele lumii a princi
piilor noi ale justiției și echi
tății se bucură de stimă și 
prețuire. Satisfacția noastră 
este cu atît mai mare, cu cît 
pozițiile României și Pakis
tanului prezintă multe puncte 
de interferență față de un șir 
de probleme care frămîntă 
astăzi omenirea. In același 
timp, sîntem interesați și 
unii și alții să dezvoltăm cît 
mai mult relațiile noastre bi
laterale. pe diferite planuri, 
a declarat la rîndul său 
Abdul Hafeez Pirzada, minis
trul învățămîntului, culturii 
și coordonării intcrprovincia- 
le. Ca unul care se ocupă și 
de problemele culturii, aȘ ține 
să subliniez în mod deosebit 
marile posibilități pentru mai 
buna cunoaștere a celor două 
nopoare, prin intermediul bo
gatului lor patrimoniu spiri
tual. rod al unei înțelepciuni 
și al unor tradiții de veacuri.

Nu încape îndoială că dis
cuțiile la nivel înalt care în
cep astăzi vor deschide dru
muri și mai largi în vederea 
fructificării posibilităților mul
tiple, existente în acest sens".

„Urmărim cu toată atenția 
politica externă a României, 
activitatea sa neobosită pen
tru instaurarea în ansamblul 
vieții mondiale a unor prin
cipii care să dea posibilitate 
fiecărui stat, fiecărei națiuni 
să se dezvolte așa cum crede 
de cuviință și cum îi dictează 
interesele sale, fără a avea 
să se teamă de manifestările 
politicii de forță sau amenin
țarea cu forța — a continuat 
Pirzada. Am reținut o formu
lare de o izbitoare putere de 
sintetizare a președintelui 
Ceaușescu, care, după păre
rea mea. reprezintă cheia con
viețuirii armonioase între sta
te, anume că forța dreptului 
trebuie să primeze asupra 
dreptului forței. Aceste cu
vinte au o extraordinară ca
pacitate mobilizatoare și nu
mai un om căruia îi sînt cu 
adevărat scumpe țelurile no
bile ale prieteniei și înțele
gerii între popoare le poate 
rosti. Este meritul ponorului 
român do a fi ridicat din rîn- 
durile sale un asemenea con
ducător, care se impune ca 
una din figurile politice cUe 
mai proeminente ale- vremu
rilor noastre. Si este uh mo
tiv de satisfacție deosebită 
pentru noi de a ști că pre
ședintele Ceaușescu se numă
ră printre prietenii sinceri ai 
țării noastre".

..Noi — a declarat Nassim 
Ahmed, secretar de stat la
Ministerul Informațiilor. —
salutăm cu mare bucurie pre
zenta președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Pakistan, și ne 
exprimăm încrederea că bu
nele relații româno-pakistane- 
ze existente vor cunoaște un 
puternic impuls ca urmare a 
acestei vizite. Se va dovedi, 
astfel, cu prisosință că. în 
ciuda distanțelor geografice 

- ca și a unor deosebiri ine
vitabile într-un domeniu sau 
altul, două popoare se pot 
înțelege și pot promova le
gături exemplare între ele. a- 
tunci cînd se stimează și se 
prețuiesc reciproc, cînd își res
pectă suveranitatea și inde
pendenta Și tiu se amestecă 
în treburile interne, cînd sînt 
animate de dorința de a face 
totul pentru a cultiva floarea 
minunată a prieteniei nead
umbrite de nici un nor".

Vizita președintelui Consi
liului de Stat al României 
socialiste în Pakistan consti
tuie o nouă ilustrare a poli; 
ticii externe active a țării 
noastre. Ea urmează altor vi
zite efectuate pe continentul 
asiatic — în Iran, India, 
Turcia, Republica Populară 
Chineză. R. P. D. Coreeană, 
R. D. Vietnam, R. P- Mongo
lă, ceea ce confirmă intere
sul profund manifestat de 
țara noastră pentru dezvol
tarea unor relații bune, fruc
tuoase cu statele asiatice, re
lații bazate pe stimă și a- 
vantaj reciproc, pe respectul 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și egalității 
în drepturi.

Desfășurată la mai puțin 
de un an după vizita în opt 
tinere state independente a- 
fricane, vizita șefului statului 
român în Pakistan confirmă 
dorința vie a țării noastre de 
a întări și extinde raporturi
le de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu toate popoare
le care au pășit pe calea dez
voltării de sine .stătătoare, a 
progresului economic și so
cial.

Paris

0 nouă 
întîinire 

confidențială 
Le duc Tho- 

Kissinger
PARIS 8 (Agerpres). — In 

capitala Franței au fost re
luate, luni, convorbirile con
fidențiale dintre Le duc Tho, 
consilierul special al delega
ției R. D. Vietnam la Con
ferința de la Paris în proble
ma vietnameză, și Henry Kis
singer. consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale. In aceeași zi. a avut loc 
o nouă întîinire a experților 
delegațiilor R. D. Vietnam și 
S.U.A. la convorbirile de 
pace de la Paris.

Mesajul adresat de 
Sufanuvong lui Suvanna Fuma

SAM NEUA 8 (Agerpres). - 
Prințul Sufanuvong, președin
tele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, 
a adresat un mesaj șefului 
regimului de la Vientiane, 
prințul Suvanna Fuma, in 
care formulează propuneri con
crete îndreptate spre în
făptuirea păcii și înțele
gerii naționale in Laos — 
transmite postul de radio 
Patheț Lao.

Depășirea actualului impas 
— se arată în mesaj — și 
înregistrarea unui progres în 
cadrul convorbirilor de la 
Vientiane intre reprezentanții 
celor două părți laotiene sînt 
condiționate de încetarea in
tervenției și agresiunii Statelor 
Unite in Laos și in întreaga 
Indochină. Convorbirile de la 
Vientiane, subliniază mesajul,

ar putea atinge grabnic re
zultate concrete, îndeosebi Ia 
ceea ce privește încheierea 
acordului privind încetarea fo
cului, retragerea trupelor stră
ine din Laos, eliberarea prizo
nierilor de război — pe plan 
militar — și, de asemenea, în
cheierea acordului cu privire 
la aspectele politice, respectiv 
formarea unui Conciliu Politic 
Consultativ și a unui nou Gu
vern provizoriu de coaliție na
țională, precum șl asigurarea 
de condiții in vederea edi
ficării unității naționale pe 
baze pașnice.

Incidente israeliano-siriene
DAMASC 8 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt mi
litar de la Damasc, reluat de 
agențiile internaționale de 
presă, a anunțat că mai mul
te formațiuni de avioane is- 
raeliene au violat, în cursul 
dimineții de luni, spațiul ae
rian al Siriei, bombardînd 
poziții ale forțelor armate si
riene. /\u avut loc lupte ae
riene. Totodată, purtătorul de 
cuvînt a relevat că artileria 
siriană a deschis, la începu
tul după-amiezii. un tir sus
ținut împotriva pozițiilor is
rael iene de la Zahrat Al Ma- 
ghawie. Bab Al Hawa, Olei- 
ka, Tannouriye și Tali Al 
Faras, acțiune urmată de 
lupte de tancuri și de arti
lerie de-a lungul liniei de 
încetare a focului dintre Si
ria și Israel. Purtătorul de 
cuvînt a anunțat, de aseme
nea, că avioane isnaeliene au 
încercat să bombardeze por
tul Tartouș, dar au fost in-

terceptate de aviația și de a- 
părarea antiaeriană siriană.

★
TEL AVIV 8 (Agerpres). — 

La Tel Aviv, un purtător de 
cuvînt militar a confirmat că 
avioane israeliene au bom
bardat, în cursul dimineții de 
luni, poziții ale armatei sirie
ne, precum și baze ale co
mandourilor palestiniene si
tuate la Dail și Muzeirib, in 
regiunea sudică a Siriei — 
transmit agențiile de presă. 
El a menționat, de asemenea, 
că aviația israeliană a ata
cat o tabără a armatei sirie
ne din apropierea orașului 
Latakia și că, între cele două 
părți, au avut loc lupte ae
riene.

Totodată, el a menționat că 
între cele două părți s-au des
fășurat lupte de tancuri de-a 
lungul liniei de încetare a 
focului și a subliniat că, în 
cursul după-amiezii, aviația 
israeliană a atacat din nou 
obiective militare siriene.

• La invitația șefului sta
tului malayezian, Yang di- 
Pertuan Agong, președintele 
Indiei, Varahagiri Venkata 
Giri, va întreprinde, la în
ceputul lunii martie, o vizi
tă de patru zile în Malaye- 
zia, anunță agenția Associated 
Press, citind surse oficiale 
din New Delhi.

„Războiul codului" 
din nou în actualitate

REYKJAVIK 8 (Agerpres).
Navele de coastă irlandeze au 
tăiat ieri cablurile a două 
pescadoare britanice care în
călcaseră limita de 50 mile 
a zonelor naționale de pes
cuit, stabilită de guvernul Is- 
landei la 1 septembrie. In 
comunicatul dat publicității 
la Reykjavik se precizează că 
navele islandeze au intrat în 
acțiune după ce pescadoare- 
le britanice au refuzat să se 
reîntoarcă în apele interna
ționale. Incidentele de dumi
nică readuc în actualitate a-

șa-numitul „război al codu
lui," ele survenind la 24 de 
ore de la încălcarea limitei 
zonelor naționale de pescuit 
islandeze de către o navă 
vest-germană. După cum s-a 
mai anunțat, autoritățile Is- 
Iandei au hotărît extinderea 
de la 12 la 50 mile a acestei 
limite pentru a proteja re
sursele piscicole — principala 
bogăție a țării. Legalitatea 
măsurii nu a fost recunoscu
tă însă pînă acum de guver
nul Marii Britanii și nici de 
alte țări.

Vreme capricioasă 
în diferite părți ale globului
De cîteva zile, un neaștep

tat val de căldură s-a abătut 
asupra celei mai mari părți a 
Braziliei, cele mai afectate fi
ind zonele de coastă, unde 
temperatura s-a apropiat de 40 
de grade la umbră. Astfel, la 
Rio de Janeiro, unde vineri au 
fost înregistrate 39 grade, s-a 
produs un număr ridicat de 
cazuri de deshidratare a locu
itorilor, care au invadat plaje
le de la Atlantic. De asemenea, 
valul de căldură a atins și 
centrul industrial cel mai im
portant al tării, orașul Sao Pa
ulo, de unde o mare parte a 
populației s-a îndreptat spre 
localitatea balneară Santos.

Dimpotrivă, sud-estul Iranu
lui este bîntuit de trei zile de 
un val de frig de o riqoare 
neobișnuită. Regiunile Kerman, 
Zahedan și Zabol au avut cel 
mai mult de suferit de pe ur-

mă scăderii temperaturii. Ast
fel, la Kerman, mercurul ter- 
mometrului a coborît 29 grade 
sub zero, în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, iar la Iranchahr, 
oraș situat in centrul Belucis- 
tanului iranian, unde iernile 
sînt de obicei blînde, rezervoa
rele de apă potabilă au în
ghețat, orașul fiind aprovizio
nat cu ajutorul camioanelor- 
cisternă. Potrivit presei irani
ene, comunicațiile rutiere, con
vorbirile telefonice și telegra
fice sînt puternic perturbate. 
Culturile horticole din regiu
nea Djiroft au suferit pagube 
considerabile, și cca 500 tone 
de fructe sînt considerate ca 
pierdute. In fine, la Bandar-A- 
bbas, localitate la golful Per
sic, unii dintre locuitori au 
văzut zăpadă pentru prima da
tă.

(Agerpres)

• Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, a 
avut duminică o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președinte
le Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care partici
pă la lucrările Consiliului 
Național Palestinian, găzduite 
de capitala egipteană.

In aceeași zi, Anwar Sadat 
i-a primit pe primul ministru 
Aziz Sedki, pe primul secre
tar al Comitetului Central a' 
Uniunii Socialiste Arabe, 
Saied Marei, și pe ministrul 
de interne, Mamdouh Salem, 
informează agenția France 
Presse.

• Compania araba a tan
curilor petroliere a fost crea
tă oficial duminică, la sfîrși-* 
tul celor două zile de dezba-* 
teri ale Consiliului ministe-* 
rial al Organizației țărilor a-1 
rabe exportatoare de ’ petrol 
(O.A.P.E.C.). O hotărîre în a-« 
cest sens fusese luată de sta
tele membre ale O.A.P.E.C. în 
luna noiembrie. Scopul com
paniei. care va avea sediul 
la Kuweit, este de a permită 
țărilor arabe să devină inde
pendente de firmele occiden
tale în transportul produselor 
lor petroliere.

• Guvernul sirian a depus 
parlamentului, spre aproba
re, proiectul de lege referi
tor la redevențele pe care 
Siria trebuie să Ie obțină din 
tranzitul petrolului irakian, 
relatează agenția M.E.N.

Agenția precizează că pro
iectul prevede achitarea re
troactivă, de către Irak, a 
sumelor datorate pentru tran
zitul petrolului începînd cu 
luna iunie 1972, cînd ambele 
țări au naționalizat bunurile 
aparținînd companiei „Irak 
Petroleum".

• In cadrul unui interviu 
acordat, duminică, televiziu
nii americane, premierul Re
publicii Irlanda. Jack Lynch, 
a declarat că guvernul său 
este gata să sprijine reunifi- 
carea pe cale pașnică a Irlan
dei. Totodată, primul minis
tru și-a exprimat speranța că 
„cel puțin bazele unei solu
ționări a problemei" vor fi 
aduse de Cartea albă asupra 
situației din. Irlanda, pe care 
guvernul britanic și-a pro
pus să o publice.

„IRAN — jaloane 
ale dezvoltării economice11

S P ecta I
După dine.u, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Zulfikar Aii Bhu
tto și Nusrat Bhutto au asis
tat, la Teatrul „Liaguat memo
rial Hall“, la un spectacol de 
cîntece și dansuri populare, 
prezentat de Academia de arte 
din Pakistan.

Programul a înfățișat obice
iuri străvechi ale poporului de

pe aceste meleaguri, dragostea 
sa de patrie și vitejia în lup
ta împotriva asupritorilor, co
muniunea omului cu natura. A 
fost, de asemenea, prezentat 
poemul coregrafic „Heer ra 
jha“, traspunerea unei legende 
care înfățișează desnodămîntul 
tragic al dragostei între tineri, 
amintind de povestea nemuri
toare a lui Romeo și a Julie- 
tef.

In semn de omagiu pentru 
oaspeți, un cor de femei a in
terpretat, in limba română, 
cîntecul „De ți-aș fi bădiță, 
dragă".

Măiestria interpretativă a 
artiștilor pakistanezi a fost 
răsplătită cu îndelungi apla
uze.

Cei doi președinți se foto
grafiază In mijlocul artiștilor, 
cărora li se oferă frumoase 
coșuri cu flori.

Se crede, în general, că 
actuala prosperitate a Iranu
lui se datorează petrolului. 
Dar, deși acesta are un rol 
important în economia națio
nală, el reprezintă numai 20 
la sută din produsul națio
nal brut, adică aproximativ 
atit cît și agricultura și 
mai puțin decît industria și 
extracția minieră. Importan
ța industriei petroliere re
zidă, în principal, în devi
zele pe care le furnizează 
ea, devize care depășesc 1.5 
miliarde dolari. 80 la sută 
din această sumă este inves
tită direct in proiectele de 
dezvoltare a economici, prin 
intermediul Organizației de 
Planificare.

Importarea de echipament 
petrolier a avut drept con
secință o industrializare ra
pidă. Petrolul furnizează ac
tualmente 60 la sută din 
fondurile de dezvoltare ale 
țării.

Cel de-al patrulea plan 
economic iranian se spriji

nă, în mod deosebit, pe in
dustrie, a cărei reușită s-a 
afirmat deja.

In același timp, se acordă 
o atenție continuă celorlalte 
sectoare, în special agricul
turii și serviciilor sociale,

Din presa 
străină

avînd în vedere efectele lor 
imediate asupra ridicării ni
velului de trai al milioane
lor de familii iraniene; Crea
rea unui milion de noi lo
curi de muncă va contribui, 
in mare măsură, la o repar
tizare echitabilă a venitului 
național.

Iranul dispune de un sis
tem bancar dezvoltat. care 
cuprinde numeroase insti

tuții financiare specializate. 
„Bank Markazi Iran", banca 
centrală de emisie, regle
mentează volumul creditelor, 
mijlocind, în principal, mo
dificările dobînzilor. Pune
rea în circulație a bonurilor 
de trezorerie și crearea unei 
burse de valori, sub auspi
ciile Băncii centrale îi per
mit acesteia să efectueze o- 
peratiuni menite să-i con
fere controlul asupra credi
telor. „Bank Markazi Iran" 
iși exercită, totodată, atribu
țiile în scopul stimulării ex
porturilor și agriculturii.

Sistemul bancar se extin
de rapid. în prezent, func
ționează bănci chiar în re
giunile cele mai izolate a- 
le tării.

Această situație economi
că se datorează stabilității 
politice remarcabile, ca st 
posibilităților de dezvoltare 
conferite de resursele uma
ne și naturale ale țării.

(„JOURNAL DE TEHERAN")
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