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înfăptuim obiectivele revoluției agrare in Valea Jiului
Congresul al II-lea al 

consiliilor de conducere 
ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țără- 
nimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, ale 
cărui lucrări s-au desfă
șurat sub președinția to
varășului Nicolae 
Ceausescu în zilele de .19 
—21 februarie a.c. și la 
care am reprezentat, îm
preună cu ceilalți partici
pant, lucrătorii ogoare
lor din județul Hunedoa
ra, a stabilit cu claritate 
obiectivele noii revoluții 
agrare din țara noastră. 
La înfăptuirea acestor 
sarcini, amplu fundamen
tate în magistrala expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptată de 
Congres ca document 
programatic pentru toate 
organele agricole, pentru 
toți oamenii muncii de la 
sate, trebuie să contribu
ie efectiv, prin valorifi
carea tuturor condițiilor 
si. rezervelor de care 

<1

dispunem și agricultorii 
și crescătorii de animale 
din Valea Jiului.

In lumina indicațiilor 
subliniate în cadrul dez
baterilor la marele forum 
al agriculturii noastre 
socialiste, una din sarci
nile prioritare ale cetă
țenilor din Valea Jiului 
este aceea de a valorifica 
toate suprafețele de teren 
bune pentru cultivat. Con
dițiile municipiului nostru 
în acest domeniu sînt deo
sebite. Suprafața arabilă 
însumează doar 800 de 
hectare. Perioada de ve
getație, mai scurtă decît 
în zonele de cîmpie, chiar 
ale județului nostru, ne 
limitează . posibilitățile, 
obligîndu-ne la cultiva
rea a doar cîtorva plante 
care dau rezultate bune 
în condițiile de sol și cli
matice pe care Ie avem. 
De aceea recomandarea 
pe care o adresez pose
sorilor de suprafețe agri
cole șl tuturor cetățeni
lor din Valea Jiului, este

de a cultiva, pe toate 
suprafețele arabile, în 
grădini și chiar pe unele 
porțiuni din zonele verzi 
din cartiere și din curți, 
îndeosebi zarzavaturi și 
cartofi. Consiliilor popu
lare le revine datoria de 
a îndruma și sprijini ce
tățenii în acest scop. Pen
tru realizarea aceluiași o- 
biectiv trebuie să-și în
drepte atenția și gospo
darii unităților economi
ce. întreprinderile vor 
trebui să cultive zarzava
turi și cartofi pe toate 
terenurile virane din in
cinte. Acolo unde terenu
rile lor sînt limitrofe cu 
cele aflate în administra
ția consiliilor populare, 
este recomandabil ea a- 
ceste terenuri să fie a- 
tribulte unităților econo
mice pentru a fi arate ori 
săpate și cultivate cu car
tofi și alte legume.

In ceea ce privește po
micultura, prin grija con
siliilor populare, se vor 
oferi cetățenilor materia

le fitosanitare ^pentru 
combaterea dăunătorilor, 
precum și materialul să- 
ditor necesar, completării 
golurilor din livezi, ba 
mai mult, și pentru crea
rea de livezi noi. In acest 
scop s-au lansat comenzi 
pentru un număr de 
peste 20 000 pomi fructi
feri la stațiunea pomico
lă Geoagiu, iar în cursul 
lunii, martie și începutul 
lunii aprilie ne vor sosi 
puieții și îi vom pune la 
dispoziția cetățenilor și 
întreprinderilor. La nive
lul localităților, în cursul 
lunii martie, va fi orga
nizată „Săptămîna pomi- 
cultorului". Ne-am pro
pus să folosim acest pri
lej și pentru a da în
drumările necesare po- 
micultorilor și a face u- 
nele demonstrații de lu-

Elena ZEȚA, 
inginer agronom 

principala circumscripția 
veterinară Petroșani
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Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 

Nidae Ceausescu,
XX * . 5 ■ - '

care a participat la lucrările 
Congresului al XXVI-lea al

P.C.U.S., s-a reîntors in țară
' Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, care, în fruntea de
legației P.C.R., a participat 
lâ lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, s-â reîn
tors, vineri după-amiază, 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, secretarul gene
ral al partidului a fost sa
lutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul I- 
lie Verdeț, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și 
organizații obștești, de alte 
persoane oficiale.

In timpul participării' sa
le la cel de-al XXVI-lea 
Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro

» . .

La cotele deplinei afirmări j

i
Deși foarte tinără, brigada condusă de minerul Zoltan Farago, de la 

sectorul I al I.M. Dîlja, s-a impus, datorită rezultatelor obținute, numărindu-se 
printre brigăzile fruntașe ale întreprinderii. In imagine, șeful de brigadă și 
ortacii Marin Văleanu, Iosif Zavila, Ștefan Petra si Vasile Pîrtac.

La plecarea din Mosco
va, . pe aeroportul Vnuko
vo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de 
D, F. Ustinov, membru ăl 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., V. E. Dîmșiț, și 
V. I. Drozdenko, membri ai 
C.C. al P.C.U.S., F. I. Mo- 
cialin, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a 
P.C.U.S.

Au fost preze.nți tovară
șii Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul țării noastre 
în Uniunea Sovietică, mem
bri , ai delegației Partidului 
Comunist Român la cel 
de-al XXVI-lea Congres al 
P.C.U.S., precum și alte 
persoane oficiale române 
și sovietice.

mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit și a avut convor
biri cu Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C, al

(Continuare in pag. a 4-a)

In obiectiv — 
îmbunătățirea 

calității
în cadrul numeroase

lor acțiuni desfășurate 
în acest an la Între
prinderile miniere și de 
preparare ale C.M.VjJ. 
în vederea îmbunătăți
rii calității cărbunelui 
la I.M. Petrila a avut 
loc ieri un schimb de 
experiență pe această 
temă. Au participat 
muncitori și specialiști 
din preparația Petrila, 
șefi de brigăzi, de sec
toare și cadre din con
ducerile întreprinderi
lor miniere din estul 
bazinului, reprezentanți 
ai compartimentelor 
C.T.C. din preparație, 
mine și din C.M.V.J.

------------------ --------------------

D eunăzi, la Ințreprin- ce caracterizează fiecare 
aerea de confecții om al muncii de aici. Re- 
Vulcan — citadelă alizările obținute in anul 

a muncii, tinereții și hăr- precedent, (producția ne- 
. niciei — discutam cu ci- tă realizată in proporție 

i oameni despre cli- de 104,3 la sută, precum 
matul moral-poiitic, des- ; ' ' " .

, pre exigența acestora fa- ale anului (plus 19 500 
ță de cei ain jur, O pri- bucăți 
mă concluzie. Deși tînăr dese . nu 
(media de vîrstă de 24 
de ani), acest colectiv a 
învins greutățile ineren
te î 
repede cunoscut în Va
lea Jiului. Atenția față _ . ......... ..
de bunul mers al pro- al colectivului norme de 
cesului de producție, in
transigența revoluționară, 
muncitorească față de

l lipsuri — sînt doar cîte- 
va trăsături ce caracte
rizează confecționerele de 
aici. Economist Margare
ta Zeides, directorul U- __________  „„
nității ne mărturisea t obținerea unei < 
„Responsabilitatea indi- sporite a muncii 
viduală și colectivă față semnificativă in 
de muncă, spiritul de ini- sens, i 
țiativă și preocupare în 
găsirea de soluții tehnice 
pentru rezolvarea pro
blemelor procesului de. 
producție sînt " “

. * . meii
țipa

ins greutățile ineren- 
începutului, devenind. g A 
ede cunoscut în Va-

ț 

î 
v 

și cele din -primele luni t 
(i l.P. h ti.n. hj.i ( -nhi-s 19 500 I

confecții) dove- ' 
numai tinerețe i 

ci și maturitate, hotărire 
in realizarea sarcinilor"'.

e fapt, asemenea tră
sături, asemenea 
succese au devenit 

membru

Mîine, în masivul Parîng,

A VI l-a ediție a Cupei 
ziarului „Steagul roșu“ la schi

pentru fiecare

exigență

I
I
V
I
I I 

„ I 
Și \

comportament, 
propice, muncii care ge
nerează necontenit ener
gii creatoare. Inițiativa t 
uner formații de lucru j 
de a găsi noi surse ; 
soluții pentru i 
consumului de materii și :

reducerea l 
materii și ) 

calități ț 
.......este l 

acest lm acest i
. ..... De pildă, tinerele ) 
Elena Bădulescu, Mag- ț

Constantin GRAURE | în cu*să spre
____ ____________ ________j ț Instalația telescaunului va 

trăsături (Centinuare in pag. a 2-a ț începe să funcționeze du

Adresăm tuturor cititorilor noștri invitația 
de a veni mîine, duminică 1 martie a.c. pe 
pîrtiile de schi din preajma cabanei I.E.F.S. 
din masivul Parîng, unde se va desfășura 
populara și tradiționala competiție de schi' 
„Cupa ziarului Steagul roșu".

In dimineața zilei de 
duminică, autobuzele puse 
la dispoziția participanți
lor, contracost, vor circula 
cu pornirea din Piața Vic
toriei Petroșani, pînă la 
Telescaun începînd de Ia 
ora 7, Imediat ce se va 
umple, autobuzul va porni 

telescaun.

La populara competiție a ziarului nostru 
pot participa toți cei ce doresc, indiferent de 
vîrstă.

începe să funcționeze du-

Pă sosirea primului auto
buz.

Pentru a evita aglome
rația la stația de jos a 
telescaunului, adresăm 
participanților, îndeosebi 
tinerilor, invitația de a 
urca pînă la baza didac
tică a I.E.F.S. pe jos, pe 
pîrtia bătătorită, pe care 
în cel mult o oră se poate 
efectua urcușul în splen
didul decor de iarnă.

Tnscrierile pentru cei 
ce nu s-au prezentat la 
sediul redacției se vor 
face și duminică dimi
neața, în holul cabanei 
I.E.F.S. la secretariatul

După cum ne-a asigurat 
tovarășul Constantin Cio- 
lofan, directorul Direcției 
comerciale a municipiului 
Petroșani, sus pe pîrtia de

concursului, începînd de 
la ora 8. Este recoman
dabilă prezentarea în 
grup, pe asociații spor
tive, școli, întreprinderi 
etc.
schi vor fi puse la dispo
ziția concurenților și a 
publiculu; tonete cu ceai 
fierbinte, gustări reci și 
dulciuri.

Vă așteptăm mîine dimineață pentru a 
petrece o zi plăcută în aer liber,’în peisajul 
mirific al masivului Parîng.



2 Steag

Centrul de greutate al muncii politice - 
comuniștii la locurile unde se hotărăște soarta 

producției de cărbune cocsificabil
Reflectînd cu responsabi

litate muncitorească, comu
nistă, asupra a ceea ce 
trebuie să facem pentru ca 
prețioasele indicații cuprin
se în cuvin tarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
să fie pe deplin materiali
zată în viață, comitetul de 
partid de la sectorul III al 
minei Lupeni a căutat să- 
și îmbunătățească stilul și 
metodele de muncă. Por
nind de la i-__________
deea că întă
rirea răspun
derii, a spiri
tului de disci-

venit o preocupare de bază 
a comitetului de partid, a 
birourilor organizațiilor de 
bază din sector.

Drept rezultat al acestui 
mod de a încuraja inițiati
vele în muncă, au apătut 
noi metode mult mai efi
ciente. De pildă, brigăzile 
din abatajele mecanizate 
au trecut la specializarea 
membrilor pe operații. 
Avem în aceste brigăzi e- 
lectricieni, lăcătuși, hidra- 
ulicicni, care veghează la

NOU în stilul și metodele 
muncii de partid

plină în mun
că constituie o cerință e- 
sențială a îndeplinirii ho- 
tărîrilor și propunerilor 
făcute de comuniști, de 
mineri, comitetul nostru de 
partid a trecut la rezolva
rea practică a acestora. în- 
tr-o adunare generală de 
partid, Grigore Costache, 
șef de brigadă la un aba
taj mecanizat, a făcut o 
propunere care privește 
îmbunătățirea sistemului 
de prindere a secțiilor de 
transportor la complexul 
SMA-1. Trebuie să spun 
că această propunere, a- 
ceastă soluție tehnică, a 
fost îmbrățișată și de con
structorii de utilaj din Pe
troșani. Cît ne privește pe 
noi, această propunere a 
avut drept urmare obține
rea unei productivități me
dii, de 14—15 tone /post. 
Amenajarea unui atelier 
de reparat în subteran, în 
apropierea stației de pom
pe, este o altă propunere 
făcută de comuniști în a- 
dunarea generală de par
tid, care a început deja să 
prindă viață. Rezolvarea 
la timp a propunerilor, a 
problemelor pe care le ri
dică oamenii muncii, a de-

buna funcționare a utila
jului. Apoi trebuie de ase
menea, să amintesc că 
membrii comitetului de 
partid și ai birourilor or
ganizațiilor de bază, comu
niștii, sînt prezenți la fie
care „loc fierbinte" al pro
cesului de extracție, acolo 
unde se hotărăște soarta 
producției. Acționînd în 
acest mod, colectivul sec
torului III a realizat peste 
prevederi în perioada care 
a trecut din acest an 5 000 
tone cărbune. Antrenînd 
și organizînd mai bine for
ța umană a sectorului, vom 
intensifica acțiunea, deja 
începută, de introducere 
înainte de termen, în sub
teran, a unui nou complex; 
mecanizat. Preocupările 
noastre de a descoperi și 
pune în valoare noi solu
ții tehnice sînt sprijinite 
de consiliul oamenilor 
muncii, de conducerea teh
nică a sectorului.

De asemenea, învățînd 
din experiența brigăzilor 
fruntașe ale minei, comu
niștii din cadrul sectorului 
nostru au hotărît să preia 
inițiativa „Să prelungim 
cu încă un ciclu durata de

funcționare a complexului 
mecanizat", lansată de 
Constantin Lupulescu. A- 
ceastă inițiativă, avînd în 
vedere faptul că se aplică 
în premieră la mina Lu
peni și în Valea Jiului, la 
un utilaj de construcție ro
mânească, dovedește o dată 
în plus buna pregătire po
litică și profesională a co
muniștilor din cadrul sec
torului III, afirmarea ro
lului de forță politică con
ducătoare a organizației 

_____ ': . noastre de 
partid. Firesc, 
mai aplicăm 
cu succes și 
alte inițiative: 
„Contul co

lector de economii al sec
torului", „Dirigenția mun
citorească", inițiative por
nite din masele oamenilor 
muncii, ca rezultat al mun
cii politice și organizato
rice din fiecare organiza
ție. Viața internă de partid 
este, la sectorul nostru, un 
cadru fertil de generaliza
re ă inițiativelor munci
torești, de sporire a pro
ducției de cărbune.

Avînd în vedere obiec
tivele ce ne stau în față, 
comitetul de partid, orga
nizațiile de bază din ca
drul sectorului III, comu
niștii își multiplică, la ora 
actuală, eforturile pentru 
perfecționarea propriului 
stil de muncă, astfel încît, 
în strînsă legătură cu or
ganizațiile de sindicat și 
U.T.C., să valorifice rezer
vele de care dispun și 
care sînt menite să condu
că la creșterea producției 
de cărbune Cocsificabil.

Ioan RACZEK, 
secretar al comitetului 
de partid sectorul III, 

I.M, Lupeni

înfăptuim obiectivele noii revoluții agrare
(Urmare din pag. I)

erări în livezi.
Dacă suprafața arabilă 

a municipiului este de 
numai 800 de hectare, cea 
a pășunilor și fînețelor' 
depășește 30 000 de hec
tare. Aceasta reprezintă 
o bază materială foarte 
importantă și sîntem da
tori s-o folosim eficient. 
In. acest sens ne revine 
obligația ca prin organi
zarea de lucrări de în
treținere, fertilizare, su- 
praînsămînțare și defri
șări de arborete dăună
toare, să creăm condiții 
ca efectivele de animale 
să înregistreze o creștere 
sensibilă față de cele 
existente.

în 1981 vor trebui exe
cutate astfel de lucrări 
pe o suprafață totală de 
pajiști de peste 9000 de 
hectare. Pe baza creșterii 
producției de hrană pen
tru animale pe pajiștile 
naturale și a altor mă
suri se estimează că este 
posibilă în anul 1981 o 
sensibilă sporire a numă
rului de taurine și ovine 
și livrarea la fondul cen
tralizat al statului a 835 
tone de carne, a 1039 hl 
lapte de vacă și oaie, pre- 
cum și a 38,5 tone de lină.

O atenție deosebită tre
buie să se acorde bunei 
gospodăriri a fondului

funciar, avînd în vedere 
faptul că prin construc
ția de noi obiective in
dustriale și social-cultu- 
rale sînt afectate o serie 
de terenuri agricole, Pen
tru a menține și, pe cît 
este posibil, spori supra
fața agricolă a munici
piului vor trebui identi
ficate. delimitate, ame
najate prin lucrări de a- 
meliorare și. redate' â- 
griculțurii terenuri echi
valente ca suprafață cu 
cele scoase din producția 
agricolă. Este necesar, de 
asemenea, să se manifes
te mai multă grijă și stă
ruință pentru economisi
rea pămîntului, șă se 
pretindă și să se acorde 
pentru construcțiile noi 
numai terenul strict ne
cesar și pe cît posibil 
mai puțin productiv, așa 
cum este statuat în legea 
fondului funciar.

Transpunerea în viață 
a programului vast de 
măsuri adoptate de re
centul forum al agricul
turii noastre implică, la 
nivelul municipiului, și 
o mai bună organizare a 
transhumantelor. In ve- 

' derea . efectuării aces
tora în condiții opti
me, crescătorii de a- 
nimale trebuie să anunțe 
din timp consiliile popu
lare care, la rîndul lor,

să întreprindă demersu- 
1 rile necesare la organele 
superioare pentru plani- 
' ficarea mijloacelor de 
transport. De asemenea, 
cu sprijinul organelor sil
vice va trebui rezolvată 
și problema materialu
lui lemnos necesar pentru 
repararea ori . construi
rea de adăposturi, pentru 
oameni si animale, pe 
pășuni, inclusiv în golu
rile de munte.

Unul din scopurile noii 
revoluții agrare din țara 
.noastră, inaugurată de 
cel de-al II-lea Congres 
al oamenilor muncii din 
agricultură, al întregii 
țărănimi, este de a ridi
ca producția de bunuri 
agro-alimentare la nive
lul marilor' posibilități de 
care dispunem, al cerin
țelor. Iată de ce, de la 
dorința și voința de a 
avea mai mult, trebuie 
trecut hotărît la acțiuni 
practice, eficiente de dez
voltare a producției de 
legume, fructe lapte și 
carne, prin măsurile care 
le-am punctat doar, a- 

ț: ceasta însemnînd trans
punerea în viață a obiec
tivelor stabilite de Con
gresul oamenilor muncii 
din agricultură, a sarci- 
nilor ce revin din aceste 
obiective crescătorilor de 
animale din Valea Jiului.
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• LUCRĂRI. La Live- 
zeni s-au reluat lucrările 
la construcția podului pes
te Jiu. In prezent, se. lu
crează la fundația celui 
de-al doilea pilon. Făcînd 
parte dintr-un larg an-

samblu de lucrări edilitar- 
gospodărești, podul de pes
te Jiu prezintă o impor
tanță deosebită pentru îm
bunătățirea circulației ru
tiere.

• PLENARA. Astăzi, în- 
cepînd de la ora 10, în sa
la apărării civile, are loc 
plenara comitetului muni
cipal de Cruce Roșie. La

ordinea de zi a plenarei 
sînt înscrise darea de sea
mă asupra activității pe 
anul 1980, aprobarea pla
nului de muncă pe semes
trul I 1981 și a răspunsu- I 
lui la chemarea la între- * 
cere a comitetului de Cru- J 
ce Roșie al județului Dîm- | 
bovița, precum și raportul I 
comisiei de cenzori. 1
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La cotele deplinei afirmări
'Urmare din pag. I) umai într-un aseme

nea climat pot apă-
. rea succese de un 

real prestigiu, iar vred- 
nicia și dăruirea profesi- *

Ndalena Drăgoescu, Doina 
Filip ți Paula Bojincă au 
studiat și „pus la punct“ ____ r_.......... .....
o metodă de lucru care onală a confecționerelor’ 
a adus în acest an eco- Adela Matei, Jenica Stoi- 
nomii de* 1600 mp mate- chici, Wilhelmina Neagu, 

Maria Crețu, Anișoara 
Pîrva, Elisabeta Nicoles- 
cu, Olivia Incze, Maria 
Frățilă și Nicolina Axin.- 
te se măsoară in fapte 

’’ ’ A-
de 
în

a adus în acest an eco- Adela Matei, Jenica Stoi-

rie primă, asta fără a 
stînjeni cu nimic calita
tea produselor. „Sîntem 
o întreprindere care fur
nizează produse atît pen- ... ____ _____ ,
ttu nevoile interne cît și deosebite de muncă, 
pentru export, ne spunea 
Victoria Roșea, secretara 
organizației de partid. La 
noi au devenit o tradiție 
permanenta consultare cu 
masele, premierea soluți
ilor noi, valoroase, care 
se regăsesc în reducerea 
consumurilor, în economii .munca noastră, prestigiu 
de materiale, în calitatea 
produselor și, de ce nu, în 
realizarea noului meca
nism eceriomico-finan- 
ciar“.

>

și știe să se afirme, să-și 
clădească viitorul,
•• ici, la I.C. Vulcan. 

r'A am înțeles, ne-am 
' convins, de fapt, de 

un mare adevăr și anume 
acela că efortul colectiv 
este de o calitate nouă, 
că există o angajare di
rectă, deplină în toate 
acțiunile. Responsabili
tatea și dăruirea comu
nistă, experiența poziti
vă, virtuțile profesionale 
și morale ale formațiilor 
conduse de Elena Nan- 
dia, Gioconda Ciureanu, 
Lucia Rizoti, Mariana 
Bogdan, Elena Floarea, 
Rodica Colda, Ioana Dîr- 
lea, Carolina Banhazi și 
multor altor formații care 
au știut să se afirme în 
întrecerea socialistă ce* 
se desfășoară aici în a- 
cest prim an al cinCiha-

este expresia muncii u- ței, dau voinței lor chipul 
nui colectiv care a știut faptei, al izbînzii.

cest climat sănătos 
muncă se regăsește 
produsele care sînt des
tinate exportului. „Calita
tea înseamnă în primul 
rînd — ne mărturisea 
tînăra ingineră Maria 
Lavric — respect pentru

pentru întregul colectiv".
Această realitate esteU 'X p/ tfft- u/ț Ut Vlf/Ub/l-U-
prm esența ei angayantă, fulul calității și eficien-
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SIMBATA, 28 FEBRUARIE
F.C. Olt — Progresul (1—1)
JIUL — DINAMO (0—3)
F.C. Baia Mare — Poli. Iași (0—2)
F.C.M. Galați — F.C.M. Brașov (1—2)
F.C. Argeș — „U“ Craiova (2—3)
„U“ Cluj-Napocâ — Chimia (1—-3)
A.S.A. -*■ Corvinul (1—4)
Sportul — Poli. Timișoara (0—1)
Steaua — S.C. Bacău (4—0)

SIMBATA, 7 MARTIE
Poli. Timiș. — „U“ Cluj-Napoca (0—1) -
S.C.;. Bacău — Sportul (2—4)
Chimia — A.S.A. (3—3)
„U“ Craiova — Steaua < (1—0)
F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare (1—1) 
PROGRESUL — JIUL (2—4)
Poli. Iași — F.C. Argeș (1—2)
Dinamo — F.C.M. Galați (2—0)
Corvinul — F.C. Olt (3—1)

SIMBATA, 14 MARTIE
Sportul — F.C.M. Brașov (0—2)
F.C. Olt — Poli. Timișoara (1—0)
Corvinul — Dinamo (0—1)
S.C. Bacău — A.S.A. (2—2)
Steaua — Chimia ’ (0—1)
JIUL — „U" CRAIOVA (0—2)
F.C. Baia Mare — Progresul (3—0)
„U“ Cluj-Napoca — Poli. Iași (0—1)
F.C. Argeș — F,C.M. Galați (1—0)

SIMBATA, 21 MARTIE
F.C.M. Galați — Corvinul (0—7),
A.S.A. — F.C.M. Brașov (0—1)
„U‘‘ Craiova — F.C. Olt (1—0)
Progresul — F.C. Argeș (1—2)
„U“ Cluj-Napoca — S,C. Bacău (0—1) 
Poli. Iași — Sportul (2—4)
CHIMIA — JIUL (0—1)
Poli. Timișoara — Steaua (0—1)
Dinamo — F.C. Baia Mare * (0—1)

SIMBĂTĂ, 28 MARTIE
Chimia — F.C. Baia Mare (0—5)
„U“ Craiova — „U“ Cluj-Napoca (0—1) 
S.C. Bacău — F.C.M. Galați - (0—2)
F.C. Olt — Poli. Iași (0—3)

RETURUL DIVIZIEI
Progresul — Dinamo (0—4)
F.C. Argeș — A.S.A. (0—2)
Sportul — Steaua (3—1)
JIUL — CORVINUL (0—1)
F.C. Baia Mare — Poli. Timișoara (1—2)

SIMBATA, 4 APRILIE
F.C.M. Galați — Progresul (1—3)
Corvinul — F.C.M. Brașov (0—1)
“U“ Cluj-Napoca — Dinamo (1—2)
S.C. Bacău — Chimia (2—4)
Steaua — A.S.A. (1—3)
F.C. OLT — JIUL (0—4)
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș (0—5)
Poli, lași — Poli- Ținâi^a^a'-ț
Sportul — „U“ Craiova (0—2)

DUMINICA, 12 aprilie
F.C. Argeș — Steaua (0—1)
F.C. Baia Mare — F.C.M. Galați (0—4) 
Progresul — Corvinul (1—3)
F.C.M. Brașov — Chimia (0—1)
Dinamo — F.C. Olt (1—1)
Poli. Iași — „U“ Craiova (0—2)
A.S.A. — „U“ Cluj-Napoca (3—2)
JIUL — SPORTUL (1—2)
Poli. Timișoara — S.C. Bacău (0—2)

SIMBATA, 18 APRILIE
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău (0—2)
Corvinul — F.C. Argeș (0—6)
Sportul — ,,U“ Cluj-Napoca (0—0)
F.C.M. GALAȚI — JIUL (0—4)
Steaua — Poli. Iași (3—3)
F.C. Olt — F.C. Baia Mare (1—0)
Chimia — Progresul (2—5)
„U“ Craiova — Poli. Timișoara (0—1) 
A.S.A. — Dinamo (1—2)

MIERCURI, 22 APRILIE
JIUL — A.S.A. (1—2)
Sportul — Progresul (0—1)
Chimia — F.C. Olt (0—0)
Steaua — Dinamo (2—0)

i LA FOTBAL 1981
Poli. Timișoara — F.C. Argeș (0—0) 
Poli. Iași — F.C.M. Brașov (1—2)
j,U“ Cj.-Napoca — F.C. B. Mare (2—1)
S.C, Bacău — Corvinul (1—4)
„U“ Craiova — F.C.M. Galați (2—1)

SIMBATA, 2 MAI
F.C, Baia Mare — „U" Craiova (0—2)
„U“ Cluj-Napoca — Steaua (0—2)
JIUL; — POLI. IAȘI (0—4)
Progresul — S.C. Bacău (0—1)
A.S.A. — F.C. Olt (0—3)
Corvinul — Sportul ,(2—1)
Poli. Timișoara — F.C-M, Galați (0—2)
Dinamo — Chimia (2—0)
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov (1—2)

MIERCURI, 6 MAI
F.C. Olt — S.C. Bacău (1—3)
F.C. Argeș — Chimia <0—1)
Sportul — A.S.A, (0—1)
F.C.M. Galați —„U“ Cj.-Napoca (1—4) 
F.C. Baia Mare — Poli. Timiș. (1—3)
„U" Craiova — Progresul (2—3)
F.C.M. BRAȘOV — JIUL (1—1)
Poli. Iași — Dinamo (0—4)
Steaua — Corvinul (1—1)

SIMBATA, 16 MAI
Dinamo — F.C. Argeș (1—2)
F.C. Olt — Sportul (0—2)
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare (0—2) 
F.C.M. Brașov — Steaua (2—2)
Chimia — F.C.M. Galați (0—3)
JIUL — „U“ CLUJ-NAPOCA (0—1)
A.S.A. — Poli. Iași (1—3)
Progresul — Poli. Timișoara (1—1)
Corvinul — „U“ Craiova (1—2)

SIMBATA, 23 MAI
Poli. Timișoara — Jiul (0—3)
„U“ Craiova — F.C.M. Brașov (0—1)
Chimia — Corvinul (1—£)
S.C. Bacău Poli. Iași (0—0)

„U“ Cluj-Napoda — F.C.. Argeș (0—2) 
Progresul — Steaua (1—0)
F.C.M. Galați — F.C. Olt (2—4)
Dinamo — Sportul (3—0)
F.C. Baia Mare — A.S.A. (0—2)

MIERCURI, 27 MAI
F.C.M. Brașov — „U- Cj.-Napoca (1—2) 
STEAUA — JIUL (0—2)
„U“ Craiova — S.C. Bacău (1—1)
A.S.A. — Progresul # (1—3)
Corvinul — F.C. Baia Marc (1—3)
Poli. Timișoara — Dinamo (0—2)
Poli. Iași — Chimia (1—2)
F.C. Argeș — F.C. Olt (1—2)
Sportul — F.C.M. Galati (0—3)

SÎMBATĂ, 6 IUNIE
F.C. Baia Mare — Steaua (1—3)
Corvinul — Poli.. Timișoara (0—1)
Progresul — Poli. Iași (0—3)
JIUL — S.C. Bacău (0—2)
F.C. Argeș — Sportul (3—1)
F.C.M. Galați — A.S.A. (0—5)
Dinamo — F.C.M. Brașov (1—3)
Chimia — „U“ Craiova (0—4)
F.C. Olt — „U“Cluj-Napoca (0—0)

SIMBATA, 13 IUNIE
S.C. Bacău — Dinamo (0—0)
„U“ Craiova — A.S.A. (4—1)
Sportul — F.C. Baia Mare (0—0)
„U“ Cluj-Napoca — Corvinul (2—1)
F.C.M. Brașov •— Progresul (1—3)
JIUL — F.C. ARGEȘ (1—3)
Poli. Iași — F.C.M. Galați (1—1)
Steaua — F.C. Olt (0—2)
Poli. Timișoara — Chimia (1—2)

SIMBATA, 20 IUNIE
F.C. Olt — F.C.M. Brașov (1—2)
F.C. BAIA MARE — JIUL (1—4)
Corvinul — Poli. Iași (0—2)
F.C.M. Galați — Steaua (1—4)
F.C. Argeș — S.C. Bacău (0—4)
Progresul — „U" Cluj-Napoca (0—2) 
A.S.A. — Poli. Tirnișoăfa (1—3)
Chimia — Sportul (1—0)
Dinamo — „U" Craiova (0—2)
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în perioada 13—15 fe- Deva nu poate fi dată în tivalurile de teatru la ea_
bruarie, Deva a fost gaz- timp, ci în densitatea și re au participat. Totodată, 
da unei 
deosebită importanță nu 
doar pentru lumea tea. 
trului, ci pentru întreaga 
cultură românească, prin 
Seminarul de dramatur
gie și teatrologie — Ma. 
rin Sorescu, desfășurat 
sub egida Comitetului, de 
cultură și educație socia
listă al județului Hune
doara, Asociației oameni
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale 
(A.T.M.), revistei „Vatra" 
și Teatrului de stat „Va
lea Jiului" Petroșani. In 
lumina indicațiilor secre
tarului general al parti, 
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU,. de a spori 
rolul activ al criticii în 
afirmarea artei cu ade
vărat revoluționare și de 
a dezvolta spiritul obiec
tiv în judecarea valorilor 
artistice, a intrat deja 
în tradiția A.T.M. de a 
organiza periodic -astfel 
de întilniri ale oamenilor 
de •specialitate reuniți 
sub semnul preocupării 
comune privind creația a 
cîte unuț dramaturg con
temporan și de „a lua pul
sul mișcării teatrale ro
mânești" — cum se ex
prima criticul Valentin 
Silvestru, reprezentant al 
secției de critică din ca
drul A.T.M.

■ Măsura a ceea ce s-a 
înlimpiat în acele zile la

pe scena Casei de cultură 
din Deva, Tudor Gheor- 

Cîntece 
cil zgoande și versuri", 
Ion Caramitru și Virgil 
Ogășanu, într-un recital 
susținut împreună cu un 
grup de artiști amatori 
din Deva, s-au făcut pur
tătorii de- cuvînt ai poe

acțiun, de o ținuta înaltă a lucrări
lor Seminarului. în va
rietatea formelor pe care ghe în recitalul 
organizatorii le-au găsit 
pentru a reuși o descifra
re din cît mai multe un- 
ghiur; a creației soresei- 
ene. Spectatorii au bene
ficiat cu acest prilej de 
prezentarea a trei din

cele mai reprezentative 
piese ale scriitorului: A 
treia țeapă, spectacol re
alizat de Teatrul Națio
nal Craiova (regia Mir
cea Cornișteanu, sceno
grafia Dana Lăzanu); 
Răceala, spectacolul Tea
trului de stat Sibiu (re
gia Iulian Vișa, scenogra
fia Mihai Mădescu) și 
Pluta Meduzei, piesă 
montată la Teatrul de 
stat „Valea Jiului" (în 
regia lui Florin Fătules- 
cu și scenografia Elenei 
Buzdugan), toate trei fi
ind spectacole distinse, 
pe lingă premiul pentru 
regie, cu numeroase alte 
premii și mențiuni la fes-

tului Marin Sorescu. 
Fragmentul din Răceala, 
interpretat tot în cadrul 
recitalului de către cei 
doi actori ai Teatrului 
Bulandra, a oferit un ter. 
men de comparație ime
diată a două modalități 
diferite de realizare sce
nică, interesante fiecare 
în parte prin originalita
tea descifrării aceluiași 
text, calitate, e un lucru 
știut, doair a textului — 
valoare — operă. După 
maj multe întilniri pe ca
re autorul și ceilalți in
vitați ia Seminar (dra
maturgi, teatrologi, cri
tici, directori de teatre, 
actori, regizori, scenografi,

secretari literari) le-au 
avut cu oameni ai mun
cii și elevi din Deva —- 
întilniri ce au scos încă 
o dată în evidență inte
resul eu care este reci
tată opera lui Marin So
rescu și totodată literatu
ra contemporană în ge
neral — cea de a treia 
zi a fost consacrată co
municărilor. Rigoarea e- 
xegezelor, diversitatea 
aspectelor luate în dis
cuție, situarea punctelor 
de vedere și deci a mo
dalităților de apropiere 
de creația lui Marin So
rescu în planuri diferite, 
au reliefat din nou va
loarea operei scriitorului 
pus în discuție, caracte
rul inepuizabil al aces
teia. : ' .

Dacă acest Seminar s_a 
desfășurat în județul nos
tru și nu în altă parte, 
dacă referatele susținute 
cu acest prilej pot cons
titui materialul unei an
tologii critice privind tea
trul lui 
(Revista
publica integral) este 
pentru că la Petroșani, 
și nu la Geneva, „Pluta 
Meduzei" a fost prezen
tată în premieră mon
dială.

Marin Sorescu 
„Vatra" le va

Rodica OANCEA

II

Carnet

INIȚIATIVE CULTURALE
Căminul cultural din Bănița a trecut printr-o 

perioadă destul de lungă de inactivitate. Un prim 
pas în depășirea acestei situații s-a făcut în această 
săptămînă: cadrele didactice de la școala generală 
au început pregătirea unuj montaj literar care vk fi 
prezentat în luna martie oamenilor muncii și cetățe
nilor din comună. Așadar, ce a lipsit Ia căminul cul
tural din Bănița a fost inițiativa care, este necesar să 
fie extinsă și în domeniul atragerii tinerilor la o 
viață culturală proprie, continuă, în care să se con
centreze preocupările lor actuale și tradițiile spiri
tuale specifice acestei zone.

Avatarurile unui spectacol
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• Mîin^ la Casa de cul
tură din Hunedoara, are 
loc etapa județeană a Fes
tivalului național „Cînta. 
rea României" pentru bri
găzi artistice, grupuri de 
satiră și umor, formații de 
estradă. Din Valea Jiului 
vor participa următoarele 
formații artistice de ama
tori : brigăzile artistice ale 
întreprinderilor miniere 
Uricani, Bărbăteni și Dîlja, 
de la preparația Petrila 
și de la întreprinderea de 
confecții Vulcan, estrada

^minerească de la I.M. Pe
trila, grupurile de Satiră 
și umor de la Casa de cul
tură Petroșani, de la Școa
la populară de artă și de 
Ia clubul muncitoresc Lo- 
nea.

• La Craiova, astăzi și 
mîine, se desfășoară faza 
pe zonă a Festivalului cre
ației și artei studențești, 
integrat în Festivalul na. 
țional „Cîn tarea Româ
niei", Ia care participă cen
trele universitare Petro
șani, Pitești și Craiova. 
Institutul de mine Petro- 
șan, este reprezentat în a- 
ceastă manifestare de 350 
de studenți a căror acti
vitate cultural-educativă și 
artistică se concentrează în 
17. formații: cor bărbătesc 
(dirijat de Vladimir Ure. 
che), cor mixt (dirijat de 
M. Petrescu), montaj literar 
— muzical — coregrafic 
(instructor — studentul So
rin Moțoc), grup de satiră 
și umor (instructor — stu
dentul Mircea Bujorescu), 
brigadă artistică, dans rit
mic, dans modern, forma
ția de muzică ușoară „Dia
mantele negre", grup și 
solișt; de muzică folk, re
citatori, soliști de muzică 
populară și de muzică u- 
șoară, ansamblul folcloric 
„Nedeea din Poiana Mu. 
ierii" (pregătit de prof. 
Gheorghe Popa, Gh. Ne- 
graru și Nicolae Zăblău), 
teatru (piesa „Dulapul"' de 
Paul Everac, regizată de 
actorul Nicolae Gherghe), 
artă plastică (pictură, me_ 
taloplastie. imprimeuri pc 
pînză), cineclub (film de 
animație, ficțiune, repor
taj, poem cinematografic), 
fotografii artistice. Le do
rim suces în această am
plă întrecere educativă și 
artistică;

Grupul de satiră și umor, formație educațiv- 
artistică ce activează la I.M. Petrila, evoluează pe 
scenă în cadrul Festivalului național „Cîntarea 

României", stîrnind admirația colegilor de muncă, dă
ruirea și talentul lor pe tărîmul artistic meritînd pre
țuire.

Foto : Șt. NEMECSEK

Teatrul- de statTeatrul • de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani pre
zintă mîine (ora 18) pre
miera 
alizat 
„Tache, 
dîr" de 
Realizat 
cei Șoma, 
participă actorii 
Gherghe, 
dreanu, Vaier Donca, Flo
rin Chirpac, Anca Constan
tin, Mircea Zabalon și Ze-

spectacolului re- 
cu comedia 
lanke și Ca- 

Victor Ion Popa, 
de regizorul Mar

la spectacol 
Nicolae 

Alexandu Co

tin, Mircea Zabalon și 
nobia llieș.

Eveniment artistic 
portant pentru Valea 
lui, această premieră 
reține atenția pentru două 
motive, primul fiind acela 
că cunoscuta comedie a 
lui Victor Ion Popa (a că
rei premieră absolută a- 
vea loc în 1932) a mai fost 
montată pe scena Teatru- 
luilui de ștat din Petro
șani și tot , de ■ regizorul

ne

Marcel Șoma, în anul 1957. 
Al doiiea motiv este ca 
odaia cu premiera specta
colului are loc o alta „pre
mieră" ; inaugurarea noii 
săli a teatrului, „Studio 

20V', care oferă condiții op
time atît pentru montarea 
unbr piese de factură di
ferită, cit și pentru spec
tatori. Amenajată in în
tregime, de la concepție 
la finalizare, de colecti
vul artistic și tehnic al 
teatrului, sala este con
cepută cu un spațiu mo
dern, funcțional de joc. de 
apropiere a actorului de 
spectator.

Cunoscuta comedie „la- 
cile, lanke și Cadîr" va 
cunoaște mîine o nouă in. 
terpretare, dintr-un punct 
de vedere contemporan, 
care se adaugă sutelor de 
montări din istoria acestei 
piese a lui Victor Ion Popa.

Unele lucruri sînt gfeu 
de crezut. Dar de cîteva 
luni Petrila era convinsă 
că va avea o estradă mun
citorească. Opinii contra
dictorii, reținerț și îndrăz
neli au fost pînă la urmă 
jucate de o mină de oa
meni, mîna forte... a ar
tiștilor amatori. Timp și 
energie cheltuită cu pregă
tirile, chiar și zbucium 
sufletesc, și, cînd numai 
pesimiștii se mai așteptau, 
iată entuziasmul unor a- 
nonimi în fața hamletianu- 
lui „a fi sau a nu fi". Lo
vitură de teatru sau ne
păsare cronică ? Am e- 
nunțat efectul înaintea 
cauzei nu pentru a lăsa 
impresia că mult comenta
tul spectacol de premieră 
nu a mai avut loc, ci pen
tru a sugera cum el s-a 
agățat în văzul lumii de 
colacii de salvare ai mu
zicii populare, ușoare, ai 
momentelor vesele.

Autorii cauzelor: în zi
ua spectacolului, Nicolae 
Kulcsar, directorul clubului 
din Petrila, era plecat la... 
Deva. Bașca organizare, 
bașca ’ sonorizare, bașca 
interes. Iosif Galik, ț 
tins... maestru de sunet la 
același club, unicul pose
sor (și proprietar?) al 
cheilor de la magazia unde 
lîncezeau stațiile de am
plificare-, iese din șut ia 
ora 12, dar își face apari
ția la clubul din Loneă a- 
bia Ia orele 18, cu o oră 
după începerea spectaco
lului. Credem că pentru a 
vedea cum s-au descurcat 
cei care, își spunea dînsul, 
depindeau de cheile dom
niei sale. Doi din membrii 
formației de acompania
ment au absentat din cauza 
unor probleme de servi
ciu, confirmînd din păcate 
că unul din punctele ne-

vralgice ale estradei este 
tocmai partea muzicală, ca 
urmare a numărului mic 

, de repetiții comune. Din 
conducerile celor două în-^ 
treprinderi implicate, mi
na și preparația Petrila, 
la spectacol nu am zărit 
(vădit îngrijorați) decît pe 
tovarășii Tiberiu Svoboda, 
Miu Simionescu și Petre 
Vințan.
Și acum, efectul: cu efortul 
administratorului Gheorghe 
Greu, sprijinit de comite, 
tul căminului de nefaml- 
liști al I.M. Petrila, bile
tele pentru spectacol au 
fost distribuite in extre- . 
mis, cu o noapte înainte, 
în scenă acompaniamentul 
și vocile au distonat frec
vent. . Și, pentru a 
salva aparențele, estrada a 
fost fragmentată, introdu- 
cîndu.se ad-hoc un solist 
de muzică ‘ populară, bri
gada artistică a preparației, 
cîteva momente vesele, o 
repriză de muzică ușoară. 

Și, cu toate acestea, pes
te două sute de oameni au 
urmărit aproape xiouă ore 
un spontan spectacol de 
varietăți, fără a bănui că . 

pî-e. - poate nu s-ar fi întîlnit 
niciodată în fața aceleiași 
scene dacă în intențiile și 
în pasiunea unor tineri 
amatori din Petrila o es
tradă nu ar fi fost ridicată 
aproape la rangul de... 
ideal. Realizarea artistică, 
deocamdată amendabilă, îi 
acuză pe cei care nu au a_ 
cordat sprijin moral și ma
terial pînă la capăt.

Un cuvînt de laudă pen
tru clubul din LoneSI, ca. 
re, miercuri, a găzduit re
petițiile și spectacolul ce
lor din Petrila, dovedind 
că o colaborare în acest ' 
sens e posibilă. Dar nu
mai dintr-o singură parte...

Al. IONAȘCU

îmi revine datoria de a mă 
întoarce pe scenele Văii Jiului0

Prezența trubadurului 
Tudor iGheorghe pe scena 
Palatului cultural dm Lu- 
peni ne-a oferit prilejul 
de a purta cu el un dia
log pe care-1 reproducem 
pentru cititorii noștri.

— Cu ce ginduri ați 
poposit în Valea Jiului ?

— Cu aceleași ginduri
- cu care mă duc peste tot

în țară: să cint, să-i fac mit moment. Trebuie ca 
pe cei care vin să mă 
asculte timp de două ore 
aproape fericiți, adică să 
uite de problemele coti
diene ale vieții, ascullind 
muzică și poezie.

— Ce înseamnă cînte
cui pentru Tudor Gheor
ghe ?

— înseamnă în primul 
rind vocație. Sint 'făcui 
pentru cîntec, așa cum 
multe din cînteceie mele 
sînt parcă anume făcute 
pentru mine. Cîntecui 
este parte inseparabilă a 
poeziei. Iubesc mult po
ezia românească și nu 
pot să separ poezia de 
muzică. Pot să spun că 
tocmai cîntecui mă aju
tă în ceea ce doresc : să 
mă apropii de sunetul 
fiecărui spectator.

— Ați vorbit adineauri

de vocație. Se poate cin. 
ta și fără ea ?

— Cred că nu. Nicio
dată cînd am cîntat nu 
am trișat. Niciodată nu 
am făcut spectacole de 
circumstanță sau con
junctură, încercînd să 
„omor" timpul afectat pu
blicului. Nu ajunge doar 
să izbîndeștj intr-un anu-

acel moment să nască în 
inima spectatorului mul- 

i tu.țumirea deplină că 
interpretul, l-ai ajutat să

■ cîștige două ore, nu 
le piardă. Tocmai de 
ceea acest moment 
mine durează... două ore. 
Adică tot spectacolul!

— Pentru cine cîntați, 
de fapt?

— Cu riscul de a pă
rea egoist, trebuie să re
cunosc că eu cint pentru 
mine în primul rînd. Nu 
pot să-mi concep viața 
fără cîntec. Cîntînd pen
tru oameni, cint pentru 
puritatea lor... pentru li
bertatea și înțelegerea 
dintre ei.

— Ați venit în Valea 
Jiului în calitate de in
terpret principal al pie
sei „A treia țeapă" de

sa 
a- 

- la

Marin Sorescu, dovedind 
că sînțeți un actor la fel 
de aplaudat ca și truba. 
durul Tudor Gheorghe. 
Ce este «eatrul pentru 
dumneavoastră ?

— Este un adevărat lă
caș de educație, care te ~ 
formează pe tine, acto
rul. Teatrul este, ca și 
cîntecui, un minunat pri
lej de a crea o punte în? 
tre sufletul celui aflat pe 
scenă și spectator.

Cu ce sentimente pă
răsiți orașele și oamenii 
acestor locuri ?

— Cu satisfacția de a 
fi avut — măcar pentru 
cîteva ore — prilejul să 
fiu în fața acestui minu
nat public din Valea Jiu
lui. Ca o urmare a pri. 
mirii călduroase de care 
m-am bucurat, îmi revine 
datoria de a veni din nou 
pe scenele din „Valea căr
bunelui" și să le dăruiesc 
acestor minunați bărbați 
ai adîncurilor, tuturor 
oamenilor acestor melea
guri ,cea mai înaltă cins
tire pe care o merită prin 
poezia și muzica româ
nească.

Interviu consemnat de 
Robert. A. TĂTAR

c%25c3%25aendu.se


Steagul roșu SÎMBĂTĂ, 28 FEBRUARIE l!»8t

Întîlniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu conducători ai unor partide comuniste, 

democratice și progresiste
(Urmare din pag. I)

Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Re
publicii Cuba; cu Jose E- 
duardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Par
tidul Muncii din Angola, 
președintele Republicii 
Populare Angola; cu Aii 
Nasser Mohammed, secre-

■■ ass» «tn «■■laBramaM

tar general al C.C. al Par
tidului Socialist Yemenit, 
președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Po
porului, prim-ministru al 
Republicii Democratice 
Populare Yemen; cu Ba- 
brak Karmal, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Democratic al poporului 
din Afganistan, președin
tele Consiliului Revoluțio
nar și prim-ministru al

Republicii Democratice Af
ganistan; cu DiiȘan Drago- 
savaț, secretarul Prezidiu
lui Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor 
au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român 
și România și partidele și

- am a

țările respective, în folosul 
reciproc al popoarelor 
noastre, al cauzei progre
sului social și păcii în lu
me. -

S-a făcut, de asemenea, 
lin schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme 
actuale ale vieții interna
ționale, accentuîndu-se 
necesitatea întăririi conlu
crării popoarelor în lupta 
pentru o politică de cola

borare, destindere, inde
pendență națională și se
curitate în lume, pentru 
soluționarea tuturor pro
blemelor dintre state ex
clusiv pe calea tratativelor, ■ 
pentru promovarea cauzei 
păcii, libertății și socia
lismului.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere și 
prietenie.

Lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres 

al P.C.U.S.
MOSCOVA 27 — Trimi

sul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite: In cadrul 
lucrărilor Congresului al 
XXVI-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice, N. A. Tihonov* pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a pre
zentat vineri, raportul

„principalele direcții ale 
dezvoltării economice și 
sociale a U.R.S.S. în anii 
1981—1985 și în perioada 
pînă în 1990“.

In aceeași zi, au început 
dezbaterile asupra acestui 
document.

Lucrările congresului 
continuă.

■ orumnu

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Burebista 
Republica : Hoțul 
Bagdad; Unirea: 
spunea Buldozerul.

LONEA: Proba 
microfon.

Reuniunea general-europeană
MADRID 27 (Agerpres). 

Corespondență de la Radu 
Adrian: In grupul de re
dactare al reuniunii ge- 
neral-europene de la Ma
drid care dezbate proble
mele cooperării în dome
niul economiei, științei, 
tehnicii și mediului încon
jurător au fost discutate, 
în ultimele zile, o serie de 
propuneri referitoare la 
cooperarea științifică și

de la Madrid

I-II;
din 
sei

de

- ANINOASA : Șaua 
argint.

de

VULCAN — Luceafă
rul : Colombo la Lon
dra,

LUPENI — Cultural: 
Vagabondul 1-11; Mun
citoresc: Mitul Fedorei.

Raport O.N.U. asupra 
situației din țările 
sărace ale lumii

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). Un nou raport 
al O.N.U. atrage atenția 
asupra dificultăților cu 
care sînt confruntate în 
prezent țările cele mai să
race ale lumii, scoțînd în 
relief necesitatea urgentă
rii eforturilor în vederea 
lichidării subdezvoltării.

Raportul, consacrat pro
blemelor grave cărora tre
buie să le facă față statele 
cele mai sărace din cate
goria țărilor în curs de 
dezvoltare, în număr, po
trivit documentului, de 38, 
relevă că acestea „au fost 
plasate într-o situație -ex
trem de gravă la finele a- 
nului 1980, ca urmare a 
deficitelor mari și în creș
tere ale balanțelor de plăți, 
a stagnării virtuale înregis
trate în evoluția importu
rilor lor reale".

Poziție fermă pentru 
dezarmare

tehnică între statele parti
cipante. Fără să marcheze 
pașii înainte ceruți de 
faza în care se află reuniu
nea, și anume trecerea la 
redactarea părții compo
nente a documentului fi
nal, dezbaterile din acest 
grup au pus în evidență 
numeroase puncte de ve
dere comune în legătură 
cu propunerile discutate.

De o primire favorabilă 
s-au bucurat în discuții 
propunerile avansate de 
România în legătură cu 
cooperarea științifică si 
tehnică în domeniul agri
culturii și, respectiv, cu

primire la colaborarea între 
statele participante în do
meniul științei și tehnolo
giei.

De aprecieri pozitive s-a 
bucurat și cealaltă propu
nere a țării noastre, refe
ritoare la dezvoltarea co
operării între statele parti
cipante în domeniul științei 
și tehnologiei, care are în 
vedere, printre altele, di
versificarea căilor și me
todelor de cooperare în a- 
ceste domenii, asigurarea 
unui acces larg al tuturor 
statelor la realizările ști
inței și tehnologiei moder
ne.

i

î

î
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URIC ANI: Taina 
șului.

ora-

l

TV s

8,45 Teleșcoală.
9,15 limbă

GENEVA 27 (Agerpres). 
Lucrările Comitetului de 
dezarmare de la Geneva 
sjnt dedicate în această pe
rioadă dezbaterilor asupra 
încetării cursei înarmări
lor nucleare și asupra dez
armării nucleare.

Reprezentantul țării
noastre, ambasadorul Mir
cea Malița, a subliniat 
faptul că România s-a si
tuat consecvent pe poziția 
potrivit căreia scoaterea 
în afara legii a armelor 
nucleare, încetarea produ
cerii lor și lichidarea sto
curilor existente constitu
ie o exigență fundamenta
lă ă vieții internaționale 
și că, în consecință, nego
cierile de dezarmare nu
cleară trebuie să se bucure 
de cea mai înaltă priorita
te în forurile de dezarma
re.

Crearea unui grup de 
lucru al comitetului care 
să .abordeze chestiunile în
cetării cursei înarmărilor 
nucleare și dezarmării nu
cleare se impune ca o sar
cină în cursul actualei se
siuni, a spus vorbitorul. 
Pînă la constituirea acestui 
grup, ambasadorul român 
a propus începerea unor 
discuții sub conducerea 
președintelui comitetului, 
în cadrul ședințelor neofi
ciale, cu participarea ex- 
perților, care să ofere sta
telor membre posibilitatea 
de a-și prezenta punctele 
de vedere în legătură cu 
problemele concreta pe ca
re le implică demararea 
unor negocieri practice de 
dezarmare nucleară.

Convorbiri keniano-indiene
DELHI 27 (Agerpres). 

Președintele Kenyei, Da
niel Arap Moi, și primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, s-au pronunțat în 
favoarea adoptării unor 
măsuri eficace și urgente 
pentru îmbunătățirea cli
matului economie interna
țional, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice, 
relevă comunicatul comun 
dat publicității la încheie
rea vizitei oficiale de cinci 
zile întreprinse la Delhi de 
șeful statului kenyan. Do
cumentul arată că, în ca
drul convorbirilor purtate, 
cele două părți și-au rea

firmat încrederea în prin
cipiile cardinale ale nein
tervenției și neamestecu
lui în afacerile interne ale 
statelor. Președintele Ke
nyei și premierul indian 
și-au exprimat, de aseme
nea, sprijinul față de drep
tul inalienabil la liberta
te al poporului namfbian, 
precum și solidaritatea cu 
Organizația Poporului din 
Africa de sud-vest 
(SWAPO). E,- au condamnat 
totodată, actele de agresiu
ne întreprinse de Republi
ca Sud-Africană împotriva 
statelor africane vecine.

Realități social-economice 
din țările in curs de dezvoltare

MAPUTO 27 (Agerpres). 
Un centru agricol, care va 
dispune de o suprafață de 
circa 75 000 hectare de te
ren, redat circuitului agri
col prin munca voluntară 
a populației, în special a 
tineretului, se., află în curs 
de edificare ,în provincia 
Niassa, din Mozambic. A- 
cest proiect face parte din_ 
tr-un program mai vast 
de dezvoltare a agriculturii 
mozamb.cane, al cărui o- 
biectiv final il reprezintă 
creșterea producției agri
cole pînă la nivelul satis
facerii depline a necesaru
lui de produse agroalimen- 
tare al populației țării și 
chiar crearea de disponibi
lități pentru export.

★
LUANDA 27 (Agerpres). 

După cum relatează cotidi
anul „Jurnal de Angola", 
în 1981 va continua cam
pania națională de alfabe
tizare a populației angole
ze, în așa fel incit pînă la 
finele acestui an să se re- 
Jalizeze obiectivul de un 
milion de oamenj care să 
știe să scrie și să citească,

Pînă în prezent, în An
gola s-au făcut însemnate

progrese pe caiea înlătură
rii acestei grele moșteniri 
a perioadei coloniale — 
analfabetismul — o jumă
tate de milion de persoane 
de diferite vîrste fiind cu
prinse în diferite sisteme 
de învățămînt. Procesul de 
alfabetizare a început în 
1976, la numai un an. du
pă. obținerea independenței 
țării. '

★
KINSHASA 27 (Ager

pres). Publicația zaireză 
„Conjuncture eeonomique" 
anunță construirea la Ma
luku în apropiere de Kins
hasa, a unei rafinării de 
cupru care va prelucra mi
nereul provenit din zăcă
mintele de la Kolwezi, ce 
urmează să fie date în ex
ploatare în 1982.. în prima 
fază, uzina va produce ta
blă de cupru. O 
topitorie cu o producție a- 
nuală de 40 000 tone și una 
de 60 000 tone anual se vor 
adăuga ulterior fabricii de 
la Maluku. Energia elec
trică necesară va fi livrată 
la hidrocentrala de pe In
ga, ce va Hi dată în func
țiune la sfîrșitul acestui an.

TOVARĂȘA Lina Cidbă- 
nu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul in
dustriei ușoare, a conferit 
la Sofia-cu tovarășul An
drei Lukanov, membru 
supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președinte
le părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară, de cola
borare economică și tehni- 
co-științifică.

CONSILIUL O.N.U. PEN
TRU NAMIBIA — orga
nism însărcinat cu admi
nistrarea teritoriului Afri
cii de Sud.-Vest, aflat sub 
ocupația ilegală a regimu
lui rasist de la Pretoria — 
a adoptat, joi, un proiect 
de rezoluție prin care 
cheamă Consiliul de Secu
ritate să instituie sancți
uni obligatorii împotriva 
Africii de Sud. Proiectul 
de rezoluție va fi supus 
spre dezbatere sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U., 
ale cărei lucrări vor fi re
luate luni.

COMANDAMENTUL A_ 
LIAT (tripartit) din Berli
nul occidental — anunță 
agenția D.P.A. — a interzis 
participarea Partidului Na- 
țional-Democrat (de orien
tare neofascistă) la alege
rile parlamentare progra
mate în acest oraș la 10 
mai a.c. Ordonanța cu e-

fect de lege, dată publici
tății prevede, de asemenea, 
interzicerea tuturor , activi
tăților acestei formațiuni 
politice de extremă dreap
tă pînă la 11 mai a.c.

ECUADORUL ȘI PERU 
au acceptat să efectueze o 
retragere reciprocă și si
multană a unităților lor 
militare la o „distanță, ret 
zonabilă" de frontieră co- • 
mună — informează agen
țiile Reuter, I.P.S. și Fran
ce Presse. Totodată, cele 
două țări și-au dat acordul 
cu privire la organizarea 
unor întîlniri între condu
cătorii Tor militari, pentru 
definitivarea zonei demiț't 
tarizate la graniță. Propu
nerile respective au fost 
făcute de țările garante ale 
Tratatului de la Rio t de 
Janeiro, din 1942, (Argen
tina, Brazilia, Chile și 
S.U-A.) ai căror reprezen
tanți s-au întîlnit la Bra
silia.

GUVERNATORUL Băn
cii Norvegiei, Knut Getz 
Wold, a atras atenția con
cetățenilor săi asupra în
mulțirii simptomelor care 
anunță o recesiune econo
mică în cursul acestui an.

El a apreciat că perspecti
vele imediate pentru ramu
rile de bază ale industriei 
norvegiene nu sînt încu
rajatoare.

INTR-O NOTĂ adresată 
Ambasadei Olan’dei din 
Beijing, transmite agenția 
China nouă — Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a informat că s-a 
hotărît rechemarea amba
sadorului chinez din O- 
landa și. s-a cerut guver
nului olandez să-și reche
me ambasadorul din Chi
na, reluîndu-se, totodată, 
cererea ca relațiile diplo
matice chino-olandeze să 
fie reduse la nivel de în
sărcinați cu afaceri. în 
notă se a.rată că această 
măsură a fost determinată 
de aprobarea, de către gu
vernul olandez, a vînzării 
de submarine, către Tai-, 
țvan.

MINISTRUL CONGOLEZ 
de externe și al cooperă
rii, Pierre Nze, și-a în
cheiat vizita oficială între
prinsă în Brazilia, în cursul 
căreia a avut convorbiri 
cu omologul său brazilian, 
Ramiro Saraiva Guerreiro. 
Comunicatul comun pu
blicat în capitala brazilia
nă relevă, între altele, că 
cele două părți își expri
mă opoziția față de ames
tecul în treburile interne 
ale altor state față de ori
ce formă de dominație 
străină.

Curs de 
spaniolă.
Limba româ'nă. 
Cum vorbim, cum 
scriem ?
Teatru TV: „Ro
meo și Julieta" 
(reluare).
Tragerea de amor
tizare ADAS. . 
Mozaic cultural- 
artistic-sportiv. 

13,00,-14,45 Fotbal: U- 
niversitatea Cluj- 
Napoca —■ Chimia 
Rîmnicu Vîlcea.
Februarie — Cro
nica evenimente
lor politice. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Foarte bine. O 
nouă emisiune lu
nară de reportaje 
și interviuri. 
Teleenciclopedia.» 
Film artistic : „Doj 
logodnici e prea 
mult". Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ameri
cane.
Telejurnal.
Șlagăre dansante.
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9,55

12,50

13,00

18,30
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3 âi
3
5
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3
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Mica publicitate

CU OCAZIA căsătoriei 
civile; îi doresc studentei < 
Bertalan Iudita fericire și 
casă de piatră. Magdi. (181)

PIERDUT legitimație de’ 
serviciu pe numele Borbi- 
nă Ion, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă; 
(185) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diaco- 
nescu Dumitru, eliberată 
de preparația cărbunelui 
Lupeni. Se declară nulă. 
(187)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Clii- 
dean loan, eliberată de 
I.U.M, Petroșani. Se decisa 
ră nulă. (188) .
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