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O edificatoare

SI AL CONSILIULUI POPULAR MONICIPA

imagine, aspect de 
Ia întreprinderea de 
tricotaje Petroșani.

Minele Petrila și Lupeni - 
4000 tone peste sarcinile 

ia zi ale lunii martie
Mobilizați de sarcinile stabilite la Consfătuirea 

de lucru de la CC. al P.C.R., minerii de la Petrila 
si Lupcni au ridicat cota realizărilor la extracția 
de cărbune, plusurile cumulate pe luna martie ale 
celor două întreprinderi fiind de 4000 tone.

9 MINA LUPENI, înregistrează de la începutul 
lunii martie o producție suplimentară de 3000 tone 
de cărbune cocsâfîcabil. Numai in ziua do 4 martie, 
producția extrasă suplimentar a fost de 600 tone. 
La nivel de sectoare, plusurile înregistrate sînt cu
prinse între 70 tone (sectorul 1) și 1600 tone (secto
rul III). Minerii dc la Lupeni au obținut rezultate 
remarcabile și in ceea ce privește realizarea 
luctivității muncii. Productivitatea muncii în 
bune, pe întreprindere, a fost depășită cu 2.6 
pi- post.

p ro
că r- 
tone

• In fruntea întrecerii socialiste de la 
PETRILA se află sectorul U (plus 800 tone. 
-’.2 tone/post la productivitatea muncii). Cele 
bune formații de lucru de la acest sector sînt brigă
zile conduse de Alexandru Lazov și Aurel Grigorc.

mina 
pl us 
mai

I.M. Vulcan
SECTORUL I — PLUS 

1000 TONE DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI

De la începutul acestei 
luni, la I.M. Vulcan, doar 
vineri, 4 martie, mina 
și-a realizat preliminarul 
zilnic, dcpășindu-1 
100 tone.

Dintre sectoarele 
pe primul Ioc al 
cerii socialiste se 
sectorul I, care 
trează de la începutul lu
nii curente o producție 
suplimentară de 250 tone 
cărbune. Acesta, adăugat 
producțiilor suplimenta
re obținute de la îrteepn- 
tul anulai, ridică 
sectorului la peste 
tone, în condițiile 
și iii productivității 
cii in 
kg/post. 
informa 
torului, 
le mai bune formații de 
lucru ale sectorului sînt ' 
cele conduse de Ion Sin
ea și Teodor Prișcă.

dezvoltare urbanistică
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După cum 
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Grija permanentă a con
ducerii partidului pentru 
a asigura condiții cît mai 
bune de viață minerilor, 
tuturor oamenilor muncii, 
își găsește o edificatoare 
expresie în 
urbanistică a

Ample acțiuni 
dedicate Zilei 

de 8 Martie
X

Și

pere 
dis- 

Anul 
marcat
inainte 

calității

mar-
zileidezvoltarea 

localităților 
Văii Jiului. Vechile colonii 
muncitorești din Lupeni și 
Vulcan sînt pe calc de dis
pariție. In locul lor au a- 
părut cartiere moderne, 
zeci de blocuri de locuințe, 
noi spații comerciale și 
de 
pentru 
șanțul 
turează 
rutiere 
proiect 
Bulevarde largi.
de blocuri de locuințe cu 
spații comerciale la parter 
s-au construit și se dezvol
tă la Petroșani, T.upeni și 
Vulcan. Au fost extinse 
considerabil spațiile co
merciale. rețelele școlare 
și sanitare, zonele de a- 
grement din masivele .Pa
ring" și „Straja". Ca ur
mare a eforturilor de ur-

prestări de servicii 
populație. PeLro- 

și Petrila își con- 
principalclc artere 

după un modern 
de sistematizare, 

flancate

mindr/e colectivă

i

i
din celeI

Anton HOFFMAN
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„ziuă", 
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vremea

I sint condiții 
îndeplinire e- 

Sarcinilor

CU SARCINILE 
DE PLAN 

ÎNDEPLINITESentimentul de

(In pag. a 4-a

IX-a ediție a

chiote 
băh inii

la 75 de ani „zboară" 
porți.
toate acestea vă tre- 
sentiment, veniți du-

♦
♦

— Chimia Rm. Vîlcea.

brad 
nea.

tine- 
noștri

ne-au străjuit is- 
apleacă 

bucu- 
a co

la

• 45 (MM) tone de cărbu
ne peste prevederi a ex
tras brigada in 1082 • 
Alte peste 7000 de tone 
depășire raportează după 
primele două luni din a 
cest an. din care 
3500 tone după 
la noul program

în subteran • Productivi
tatea medie a muncii ob
ținută : 11,30 tone/post,
față de !M tone/post pla- t 
nificat • Brigada a ex- ’ 
tras in luna februarie I 
12 800 de tone — aproa
pe jumătate din produc
ția întregului sector.

n primul
trei abataje in care 
lucrează brigada 

condusă de Șt elan Alba, 
miner cu renume din 
sectorul IV al I.M. Petri- 
la. intîlnirea cu minerul 
șef de schimb Petru An- 
druș ne-a dat prilejul să 
cunoaștem un adevărat 
miner după „suflet si 
chip", așa cum se spune. 
Sub forța acestui, miner 
atletic, cu mișcările bra
țelor sigure și precise, 
dovadă și a unor însușiri 
de sprit alese, peretele 
de ..aur negru" se destra
mă parcă luind calea, pe 
transportor, către 
De 25 de ani in 
majoritatea in 
brigadă — de pe

viguros, 
Dar

Colectivul de oameni 
ai muncii de la l.C.
Vulcan și-a îndeplinit 
in primele două luni
care au trecut din acest 
an. exemplar sarcinile 
de plan. Astfel, produc
ția marfă a fost depăși
tă cu 1,8 milioane lei. 
iar producția la export 
a fost realizată in pro
porție de 100,2 la sută. 
Și in ultima lună a tri
mestru) ui 
optime de 
xemplafă 
de plan.

«i •*

i

vestitului Eugen 
— Andruș pare, 
încă, un miner 
în plină putere, 
este doar unul din
60 de ortaci care, cu to
ții. chiar dacă unii se ti
flă abia la începutul me
seriei bărbătești de miner, 
de cîțiva ani încoace, 
„țin fruntea" înt’ eceiii 
in sector.

uni reușesc, pe ce
cale acționează 7 

''•* Cîțiva metri mai 
departe către copc iș, șe
ful de brigadă, cu a- 
proape 10 ani mai tlnăr. ;

(Continuare in pag. a 2-al

♦ 38 de ani de la instaurarea guvernului 
democratic

♦ Cronică de spectacol : Permanența spi
ritului revoluționar

(In pag. a 2-a)
Actualitatea în lume
Sport: Cronica meciului de fotbal Jiul

banizare și modernizare 
a localităților, în primii 
doi ani ai actualului cinci
nal, orașele Văii Jiului au 
devenit localități cu 
sonalitatc urbanistică 
tinetă. înfloritoare. 
1982, bunăoară, a 
un‘ însemnat pas 
pe calea creșterii
vieții. Au fost date în fo
losință 2121 apartamen
te și garsoniere, stadionul 
din Petroșani. modernul 
magazin universal „Jiul", 
noile c an ti n c- ros ta u ran t
din Lupeni și Vulcan. o 
școală cu 24 săli de clasă, 
și laboratoare în. Urîeani. 
căminul cultural din Cim- 
pa și alte numeroase o- 
bicclive social-eu! turale. 
Sînt in curs de finalizare 
și vor fi puse in funcțiune 
în acest an noul sediu al 
Teatrului de slat din Pc-

In întreprinderile 
i nstit uf iile municipiului 
comitetele și comisiile 
de femei inițiază ample 
acțiuni menite să 
cheze sărbătorirea 
de 8 Martie.

o Zile de producție 
mărită au fost organiza
te, săptămîna trecută, 
in toate întreprinderile 
unde ponderea perso
nalului o reprezintă fe
meile. zile menite să 
amplifice participarea 
acestora la sporirea pro
ducției, la buna gospo
dărire a locurilor de 
muncă, a incintelor etc.

• Pentru îmbunătă
țirea servirii populației, 
în unitățile comerciale
din municipiu sînt a- . 
menajate de ieri expozi- | 
ții cu vînzare pentru ca- | 
douri și de produse cu- i 
linare, iar vitrinele spe- î

9
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(Continuare in pag. a 3-a)
« < • «

I
(Cont. în pag. a 2-a) >
...... ............. î

«■

In oagina a 3-a

Calitatea vieții minerilor
expresie elocventă a

calității mereu

in Paring,

Cupei ziarului 
Steagul roșu" la schi

Se apleacă velina de 
sub greutatea albului de 
Munții vuiesc de 
rești. 51 unții, 
munți care 
torta și destinele tși 
frunțile semețe să vadă 
ria oamenilor adîncului. 
piilor și tinerilor veniți 
Să i bătoarea zăpezii.

Roșul din obrajii copiilor 
— sănătate și energie. „Bă- 
trlnii" se mișcă mat ușor. Pa
siunea pentru munte nu are 
vtrstă. Pirtiile sînt presărate 
de costume multicolore Schiori 
de la 3 
printre

Dacă 
zesc un 
mtnică dimineața în Paring și 
nu veți regreta ! Organizatorii 
celei de a IX-a ediții a „Cu
pei ziarului Steagul roșu" la 
schi vă așteaptă !

Ieri, o echipă de la 
l.U.51. Petroșani, a efectuat 
revizia instalațiilor de baby- 
schi care vor funcționa in 
timpul concursului.

4> Reamintim tuturor celor 
care doresc să participe la 
Cupa ziarului nostru că trans
portul se face din Piața Vic
toriei cu autobuze ale A.U.T.L. 
Petroșani. Autobuzele pleacă 
in funcție de solicitări.

& DE ULTIMA ORA ;
Ultimele înscrieri se fac la 

secretariatul din cabana 
I.E.F.S., pină la ora 10. Di
rectorul Direcției comerciale 
ne informează că în fața ca
banei l.E.F.S. va funcționa un 
bufet cu... dc-ale pirtiei I Din 
Paring, ni se transmite că ză
pada este excelentă pentru 
schi și totul este pregătit. A- 
șadar, start ’!

B ij.ir MIRCESCU

crescînde a muncii

Trofeele (un exemplar in imaginea de 
mai sus) așteaptă câștigătorii.



2 Steagul roșa
i

DUMINICĂ, 6 MARTIE 1983

Revoluția de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă din August 1944, e- 
popee la care a partici
pat, în frunte cu partidul 
comunist, întregul popor 
român, a inaugurat o e- 
pocă de radicale trans
formări revoluționare, de
mocratice în societatea ro
mânească, 
se 
tate și libertate 
care au militat și 
jertfit multe generații de 
înaintași.

în întreaga țară, 
scurtă vreme de la 
turnarea dictaturii 
nesciene, procesul 
luționar a luat 9 amploa
re fără precedent. Un i- 
mens număr de moșii au 
fost ocupate și împărțite 
de țărani, fără ca forțele 
de ordine să îndrăzneas
că să se opună. Au fost, 
în consecință, ocupate fără 
incidente un șir de pre
fecturi din județele : 
Gorj, Mehedinți, Muscel, 
Tirnava Mare, Vlașca etc, 

în județul Hunedoara, 
masele populare, în ca
drul unor mari adunări 
șl mitinguri și-au expri
mat deplina adeziune la 
platforma-program a
Frontului Național Demo
crat, propusă de P.C.R 
la 26 septembrie 1944, 
hotărînd să lupte cu fer
mitate în direcția tradu
cerii în viată a prevede- 

\_________ ________________

îndeplinindu- 
idealurile de drep- 

pentru 
s-au

rilor el. în Valea Jiului, 
s-au desfășurat numeroa
se acțiuni, coordonate de 
organizațiile locale ale 
partidului comunist, me
nite să contribuie la ins
taurarea unui guvern 
larg democratic în țară. 
Documentele timpului re
levă efervescența zecilor 
de mii de oameni ai 
muncii din orașele și

adunați în Piața Națiunii 
din Capitală șl în j 
ei, de șeful statului 
fost semnat decretul 
învestire,

jurul 
a 

I de
. prin care pre

ședinte al Consiliului de 
Miniștri a devenit 
Petru Groza, 
leagurilor 
personalitate 
tă a mișcării democratice, • 
antifasciste din țara

Dr.
fiu al me- 
hunedorene, 
proeminert-

la 
răs- 

anto- 
revo-

38 de ani de la instaurarea 
guvernuîui
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satele Văii Jiului în legă
tură cu instalarea auto
rităților locale democra
tice. Concomitent, ele ă- 
testă atitudinea frățească 
a muncitorilor mineri de 
la Lupeni și Aninoasa fa
ță de țăranii din județul 
nostru, exprimată, în 
mod activ, prin ajutorul 
acordat la împărțirea pă- 
mintului în contextul re
formei agrare demoerati- 
ce din primăvara anului 
1945.

Efectiv în țară, în pri
mele zile ale lunii mar
tie (1945) erau puse în 
aplicare de masele popu
lare directivele F.N.D. 
Sub presiunea poporului, 
cu deosebire a celor 
800 000 de demonstranți

noastră, patriot înflăcărat.
Guvernul condus de 

Dr. Petru Groza avea în 
componență 18 membri, 
fiind primul guvern de
mocratic muncitoresc — 
țărănesc din istoria Româ- 

_ niei.
Victoria 

de ani a 
legitim al 
200 de zile revoluționare, 
în cursul cărora masele 
populare de la orașe și 
sate — români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități — sub conduce
rea P.C.R. au reușit să 
încline, pas cu pas, ba
lanța de forțe în favoarea 
lor și să zdrobească re
zistența forțelor retrogra
de. S-au putut realiza, în

de acum 38 
fost rezultatul 
celor aproape

continuare, însemnate re
forme sociale, treeîndu-se 
la democratizarea apara
tului

La 
tivă 
erată 
ani de la eroicele lupte 
revoluționare din 1933 
ale muncitorimii române, 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, sinte
tiza și perioada de trans
formări revoluționare, so
ciale ulterioare victoriei 
revoluției de la 23 August 
1944 în cuvinte memora
bile : „După cum este 
bine cunoscut, odată cu 
participarea la războiul 
antihitlerist, Partidul Co
munist Român, împreu
nă cu celelalte forțe mun
citorești și democratice, a 
desfășurat o largă activi
tate de organizare a ma
selor populare, care a 
dus la realizarea unor 
mari reforme și transfor
mări revoluționare, 
ciale, la înfăptuirea 
voluției democratice 
instaurarea, la 6 
1945, a guvernului 
cratic muncitoresc 
rănesc, condus de 
Groza, apoi la 
revoluției socialiste și la 
făurirea cu succes a so
cialismului în patria 
noastră".

~N i
E

Sentimentul de
mindrte colectivă

(Urmare din pag 1)

dar recunoscut de toți
din brigadă ca „sufletul" 
colectivului, ne dă răs
puns la această întrebare: 
„Am luptat și lupt, cum 
au luptat și alții pentru 
mine, pentru ca fiecare 
din cei 60 să învețe și să 
știe exact ce are de fă
cut, pentru ca munca în 
colectivul brigăzii să 
rodnică schimb 
schimb. Acest rod se 
lege la noi și pentru 
fiecare cunoaște unde 
cum stă ortacul său, preo
cupările sale de acasă, 
relațiile în familie, a- 
vînd în vedere că toți au 
între unul 
Pentru ca 
să fie ca 
bună, iar 
țuiți în sector și pe mină, 
cerem și ni se dau pentru 
fiecare din nou sosiți lo
cuințe potrivite, încadrări 
corespunzătoare pregăti
rii, condiții tehnico-ma- 
teriale bune. In felul a- 
cesta, în șut, singura 
noastră datorie este să 
ne organizăm bine și să 
producem cit mai mult 
cărbune pentru țară, as
ta însemnînd să realizăm 
cîștiguri mari, să trăim 
și satisfacții materiale, 
dar și spiritual-culturale

demne de oameni ai zile
lor noastre. Am oameni 
minunați în brigadă, ne 
vizităm între noi acasă, 
umblăm împreună la clu
bul muncitoresc, urmă
rim care din copiii noș
tri învață mai bine — 
toate ca într-o unică fa
milie".

I
I
I
i

de stat.
recenta adunare fes- 
din Capitală consa- 
împlinirii a 50 de

so- 
rc- 

Și 
martie 

i demo- 
■ — ță- 

Petru 
victoria
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Ample acțiuni dedicate
Zilei de 8 Martie

(Urmare din pag. 1)

cial amenajate sint 
cate, de asemenea 
de 8 Martie.

dedi-
zileit

femei 
ins- 

zilele 
dedicate

j 
i

i
i

brica de mătase Lupeni 
etc.

fie 
de 

cu
că

și patru copii, 
aceste relații 
intr-o familie 
oamenii pre-

Brigada e numeroa- | 
-să, e greu să depar- ■ 
tajezi oamenii e- J 
ict dună valoarea lor. ’lor.xact după valoarea

De aceea inserînd numele > 
rostite de șeful de briga- ' 
dă — Gavrilă Mihai, Va- i 
sile Constantin, Dumitru , 
Panțucu, Dumitru Guri, | 
Nicolae Boboc, Iuliu Boy- ■ 
te, Marin Domnița, Ște- | 
fan Condreanu —, tot vor • 
mai rămîne și cîțiva o- I 
miși, pe nedrept. Forța i 
brigăzii conduse de Alba, j 
realizările constant bune • 
obținute, însumează însă I 
activitatea vrednică a fie- | 
căruia din cei 60, chiar . 
dacă în cele trei abataje I 
exploatate simultan mun- | 
ca unora este mai grea • 
azi, iar a celorlalți mîine. I 
Ei știu însă să-și împar
tă echitabil sarcinile. Cu 
toții, < oamenii brigăzii, 
trăiesc mîndria colectivă 
prin roadele muncii lor, 
sentiment cîștigat cu 
multă trudă pe frontul j 
cărbunelui.

»
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I
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a peste 10 tone de fier 
vechi și mai bine de 2000 
kg. hîrtie. (I.D.)

• FORMAȚII ARTISTI
CE STUDENȚEȘTI. în ve-

0 COMISIA DE FEMEI 
Ide la I.F.A. „Vîscoza" Lu

peni și-a propus să-și reali- 
Izeze, în cinstea zilei de 

8 martie, în proporție de 
150 la sută planul economic 

anual. în acest scop, în 
cursul săptăminii trecute 
peste 200 de femei au par
ticipat la diferite acțiuni 
de bună gospodărire în 
cadrul fabricii, acțiuni ce 
t-au soldat cu colectarea

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

derea participării la faza 
zonală a Festivalului na
țional al artei studențești 
(18—20 martie, Timișoara), 
la Institutul de mine din 
Petroșani au loc repetiții 
intense. Ansamblul folclo
ric pregătește „Nuntă în 
Valea Jiului" (instructor 
George Negraru), iar for
mația de satiră și umor re
petă textul „Albul ca zăpa
da și... cele 7 pitice". (M.B.)

SI EXPONAT. La 
de-a XI-a expoziție inter
națională trienală de artă 
fotografică de la Zadar, 
Iugoslavia, artistul foto 
amator Francisc Nemeth, 
de la U.E. Paroșeni, mem
bru al Asociației Artiștilor 
Fotografi din România, ex
pune și face cunoscute lu
mii obiceiuri din Valea 
Jiului. El este prezent cu 
fotografia „Vîrtej" inspira
tă din dansurile popu
lare ale meleagurilor noas
tre. (A.H.)

• Comisiile de 
din întreprinderi și 
tituții au organizat 
trecute adunări 
zilei de 8 Martie, prilej 
de omagiere a femeii, de 
evidențiere a meritelor 
ei în producție, în acti
vitatea cultural-educati- 
vă și obștească.

• Cei mici, din unită
țile preșcolare și școlare, 
vor omagia mamele ■ lor 
— muncitoare și intelec
tuale — prin microspec- 
tacole care vor fi 
zentate de 8 Martie 
întreprinderea de i 
taje Petroșani, 
derea de confecții Vulcan, 
Fabrica de mobilă Petri- 
la, I.F.A. „Vîscoza" și Fa-

• în cinstea femeilor 
de la complexul C.F.R., 
I.P.C.V.J., „Vîscoza" Lu
peni etc. s-a organizat 
sîmbătă seara „Balul măr
țișorului".

• Luni, la ora 17, Ca
sa de cultură din Petro
șani va găzdui adunarea 
festivă dedicată zilei de 
8 Martie. Cu acest prilej, 
in 
se 
t>e 
cu
derii de tricotaje și 
operativei „Unirea", 
aici se va organiza o 
poziție cu produse de 
fetărie și patiserie.

Asemenea adunări 
vor organiza și în
[alte localități din Valea 
Jiului.

i

pre
ia 

trico- 
tntreprin-

holul Casei de cultură 
va organiza o expozi. 
cu vînzare, realizată 
concursul întreprin- 

Co- 
Tot 
ex- 
co-

se 
cele-

D. PELIGRAD

Permanența spiritului revoluționar

politicii 
statului 

grija 
ne.

In centrul 
partidului și 
nostru se află 
pentru om, pentru
voile sale. Fotografia re
prezintă o imagine par
țială a laboratorului de 
analize de la Spitalul 
municipal Petroșani. 
Biologul Francisc Heincz 
efectuează o microana- 
liză a sîngelui.

După povestire și re- 
port^j. teatrul pare să 
devină a treia constantă 
a creației lui Dumitru 
Dem Ionașcu. „Primăvară 
în noiembrie" succede, la 
un interval de patru ani, 
altui text dramatic, e 
vorba de „La lumina zi
lei" (în colaborare cu 
Vasile Mureșan). Inspi
rată, ca marea majorita
te a scrierilor lui D.D. 
Ionașcu, din mediul mi
neresc, piesa „Primăva
ră în noiembrie" aduce 
în dezbatere o problemă 
acută în mineritul de azi 
— introducerea mecani
zării. Conflictul de factu
ră deja clasică — lupta 
dintre nou șț vechi — are 
o pronunțată tentă poli
tică. Indicație valoroasă 
a conducătorului parti
dului și statului nostru, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, mecanizarea 
trebuie realizată pentru 
ușurarea muncii în sub
teran, dar fără perturba
rea procesului de pro
ducție.

Evitîndu-se orice fel 
de preparative, conflic
tul este desconspirat chiar

din primul tablou. Mo
mentele se succed cu ra
piditate și conflictul con
tinuă cu aceeași tărie. 
Personajele se adună me
reu pentru a-și 
cu redundanță 
gerile, de la care 
dică sub nici o

Buchholtzer), așa că în 
cele din urmă avalanșa 
de pretexte a lui Octav 
Malu se dovedește 
fensivă. Motivări
„N-am timp să gîndesc 
dincolo de tona de căr
bune" sau „Mecanizarea 
acum ne scoate din ritm"

susțime 
convin- 
nu ab- 
formă.

ino- 
ca

CRONICA DE SPECTACOL

Port-drapelul mecaniză
rii, experimentatul mi
ner Lisandru Malu (Du
mitru Dfăcea), avîndu-1 
alături pe tatăl său, Se
bastian Malu (Vaier Don- 
ca), luptă cu îndîrjire îm
potriva obtuzității con
servatoare a inginerului- 
șef Octav Malu (Adrian 
Zavloschi), care se împo
trivește mecanizării pen
tru că, pretinde el, pla
nul trebuie îndeplinit, 
în orice condiții. In spa
tele acestei atitudini se 
ascund, de fapt, lipsa de 
curaj și inerția ingine- 
rului-șef. „Revoluția s-a 
terminat", susține el. Mi
nerilor li se alătură și 
inginera constructoare 
de mașini, Cora (Lerida

dispar ca un fum și ingi- 
nerul-șef trece de partea 
adepților noului, trecere 
nedeterminată de evoluția 
personajului, ci produsă 
brusc ca într-o 
Spiritul novator 
fă aproape tot atît 
convingător ca și 
litate și totul se 
prin restabilirea 
niei și încrederii 
le.

Actorii se mișcă cu 
denzinvoltură, replicile 
sint vii, succesiunea lor 
alertă, spectacolul are 
tensiune și dinamism. 
Textul dramatic este par
țial amendabil, ca urma
re Jocul actorilor îl sur
clasează.

în rolul lui Sebastian

joacă. 
trium- 

de 
în rea- 
încheie 

armo- 
gcnera-

Malu, Vaier Donca este 
mai mult decît convingă
tor. Dumitru Drăcea (Li
sandru Malu) reprezintă 
permanența spiritului re
voluționar, vocea expe
rienței care pledează pen
tru progres.

Adrian Zavloschi (Oc
tav Malu) — pe măsura 
importanței ce i-o re
partizează piesa. Mihai 
Clita (secretarul de partid) 

■— insuficient pus în va
loare de un rol neinspi
rat, minimalizat de autor.

Ceilalți interpreți (A-
lexandru Anghelescu, Mir
cea Pânișoară, Florin' 
Chirpac, Rosmarin De-
lica, Lerida Buchholtzer,, 
Zizi Ilieș, Paulina Co-
dreanu) își onorează cu 
dăruire rolurile încredin
țate.

Decorul (scenograf : 
Ștefan Barath) — puțin 
simplificator, nu se ra
liază în întregime ideii 
spectacolului.

L. ION
— J

• CURS DE PERFEC
ȚIONARE. La Spitalul mu
nicipal din Petroșani a în
ceput vineri un curs de 
perfecționare pentru medi
cii pediatri din Valea Jiu
lui. Această formă de per
fecționare, la care partici
pă prof. univ. dr. Luis Țur- 
canu de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Ti
mișoara, este organizată 
pe o perioadă de două luni, 
cursurile vor avea loc, săp- 
.tămînal, vinerea și sîmbâ- 
ta. (T.S.)

• EXPOZIȚIE. La clu
bul sindicatelor din orașul

Lupeni va fi inaugurată 
miine (ora 18), in cinstea 
zilei de 8 martie, o expo
ziție a membrilor cercului 
de arte plastice. Vor fi 
expuse lucrări realizate de 
artiști plastici amatori, cu 
tematică inspirată din via
ța și activitatea oamenilor 
din Valea Jiului. (V.S.)

« DIRECȚIA COMER
CIALA a municipiului Pe
troșani ne informează că 
în ziua de 8 martie, maga
zinele nealimentare, in
clusiv magazinul univer
sal „Jiul", vor avea pro
gramul de funcționare în

tre orele 8—16. (TIS.)
0 O NOUA FORMAȚIE 

DE TEATRU, La Clubul 
muncitoresc Lonea este 
in pregătire un nou spec
tacol pentru copii cu piesa 
„Aventurile celor trei ie
purași" de G. Negraru. Re
gia aparține autorului, iar 
muzica a fost compusă de 
Gh. Popa. Din distribuție 
fac parte Ionel Rad, Petru 
Dan, Alexandru David, A- 
driana și Cristian Hlușcu, 
Dan Țipțer. (I.L.)

0 NOI UNITĂȚI de 
prestări de servicii. La par
terul blocului 17, din noul

centru civic al orașului 
Vulcan, sint în curs de fi- 
nalizare lucrări de amena
jare a peste 1100 mp, spa
ții destinate unităților a- 
parținătoare de Cooperati
va meșteșugărească „Stra
ja" Lupeni. (C.G.)

Rubrică realizată de
Tiberiu SPĂTARU
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| „SA FACEM DIN VALEA JIULUI NU 
j NUMAI UN CENTRU MINIER PUTERNIC, 

‘ CI ȘI UN CENTRU MUNCITORESC ÎN CARE 
J CONDIȚIILE DE VIAȚA ȘI DE MUNCA SA 

ț FIE EXEMPLARE».
| NICOLAE CEAUȘESCU

l
Intreaga Vale a Jiului 

un amplu și in- 
dezvol- 

Și 
do- 
tn 

din 
bazin

cunoaște
noitor proces de 
tare, de modernizare 
perfecționare în toate 
meniile de activitate, 
conștiința lor, minerii 
acest important 
carbonifer al patriei lea
gă tabloul mărețelor în
făptuiri socialiste de neo
bosita activitate a secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui vizi
te de lucru efectuate în 
mijlocul minerilor au 
semnificația unor puter- 

"Cice stimulente atît în 
conținutul muncii din a- 
bataje, cît și în perfec
ționarea condițiilor de 
viață materială și spiri
tuală. Creșterea 
vieții minerilor este un 
obiectiv urmărit îndea
proape de conducerea 
partidului și statului nos
tru, integrat în tabloul 
mărețelor prefaceri ur
banistice și edilitare, în 
gospodărirea și înfrumu-<____ _____

sefarea orașelor, în a- 
provizionarca cu o boga
tă gamă sortimentală de 
mărfuri, în dezvoltarea 
învățămîntului, culturii 
și asistenței medicale.

Creșterea nivelului de 
viață materială și spiri
tuală a minerilor, a tu
turor oamenilor muncii 
din patria noastră. re
prezintă o grăitoare ex
presie a politicii profund 
umaniste promovată 
spirit revoluționar 
partidul nostru, ~ 
cia
Văii Jiului își găsește un 
corespondent sensibil și 
elocvent în ritmul vieții 
social-culturale. făurită 
prin hărnicia și aptitudi
nile creatoare atît 

calității- specifice minerilor
obțin rezultate superioare 
în extracția cărbunelui, 
contribuind la înfăptui
rea orientărilor partidu
lui pentru creșterea con
tribuției minerilor la rea
lizarea independenței e- 
nergetice a patriei.

cu
de

Rodni-
muncii din abatajele

de
care

Calitatea vieții minerilor !
expresie elocventă a j

calității mereu crescînde a muncii;

® Termoficarea Văii Jiului constituie o impor
tantă contribuție la sporirea calității vieții minerilor, 
tu Petroșani și Vulcan sînt racordate la termoficare 
13 840 apartamente. Q în ultimii ani s-au construit 
peste 10 000 mp spații comerciale. Odată cu intrarea 
in funcțiune a noilor obiective, suprafața spațiilor 
comerciale va ajunge la peste 600 mp Ia 1000 lo
cuitori. Volumul desfacerilor de mărfuri in 1982 a 
crescut cu 352 milioane lei comparativ cu anul 1978. 
• în perioada 1965—1982, pentru sănătatea mineri
lor s-au construit 1 spital cu 700 paturi, dotat cu 
aparatură modernă (Petroșani), 10 dispensare medi
cale, o secție de recuperare medicală (100 locuri).

Activitatea cuitural-artistică densă, atractivă,
variată in formă si in conținut

_> 5

• Din 1965, an în care 
a avut loc Congresul al 
IX-lea al partidului, ca
re a inaugurat o etapă 
de profunde și multila
terale transformări in 
viața poporului, în Va
lea Jiului s-au construit 
peste 30 000 apartamen-

• Numai în primii 
doi ani ai actualului 
cincinal, in noile și fru
moasele cartiere din Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, 
Uricani și Petrila s-au 
construit 3892 aparta
mente.

al minerilor

Pe lingă scopul educativ 
învederat, manifestările 
cultural-artistice își asu
mă și un caracter recrea
tiv, de divertisment, ast
fel îneît ele să îmbine în 
mod armonios utilul cu plă
cutul. Noul program de 
lucru cu două zile libere 
pe săptămînă oferă mine
rilor timpul necesar pen
tru instruire și destindere.

Pentru a vedea modul 
în care comitetele sindica
le și comi.tetele U.T.C. din 
întreprinderi și cluburile 
muncitorbști își aduc con
tribuția la petrecerea tim
pului liber al oamenilor 
muncii, îndeosebi al mine
rilor. am stat 
cîțiva factori 
re din orașul 
Carvațchi, 
al Comitetului 
U.T.C., Petru Balog, 
ședințele comitetului

de vorbă cu 
de răspunde- 
Petrila : loan 
prim-secretar 

orășenesc 
pre- 
sin-

dicatului de la 
nea, Aurelian 
secretar al 
U.T.C. de la 
Petrila și 
directorul clubului 
citoresc Loneâ.

— în general, în între
prinderile și instituțiile 
orașului nostru din totalul 
personalului încadrat 
muncă, tinerii 
între 25—35
Trebuie 
tem că unele forme 
activității 
ce care se adresează tine
rilor sînt deja rutiniere, 
învechite. Ne gîndim de 
o bună perioadă de timp 
și am și întreprins acțiuni 
concrete în scopul înfiin
țării unui ansamblu artis
tic al tineretului din ~ 
trila. în acest fel 
să permanentizăm ; 
tatea de organizare

I.M. Lo- 
Cojocariu, 

comitetului 
preparația 

Aurel Hlușcu, 
mun-

în
reprezintă 
la sută.
recunoaș- 

ale 
cultural-artisti-

să

Pe- 
dorim 
activi- 

• a

mi- 
ni- 
de 
o-

spectacolelor care, o spu
nem deschis, au înregistrat 
pînă acum carențe destul 
de serioase, nc-a declarat 
tovarășul loan Carvațchi.

— Excursiile, drumeți
ile, întrecerile sportive 
țiate și realizate de la 
vel de secție la nivel 
întreprindere, apoi de
raș și chiar de municipiu 
au avut întotdeauna un e- 
cou favorabil nu numai 
în rîndurile tinerilor, ci 
ale tuturor oamenilor mun
cii de orice vîrstă și pro
fesie ar fi, este părerea to
varășului Aurelian ~ 
riu.

— Aș considera 
ca o dată pe lună 
organizeze un bal 
retului. De 
nea. trebuie mai multă a- 
tenție pentru mărirea nu
mărului serbărilor cîmpe. 
nești și a altor activități în

Cojoca-

necesar 
să se 
al tine- 
aseme-

aer liber, odată cu începe
rea sezonului cald, opina 
tovarășul Petru Balog. La 
clubul nostru muneltoresc, 
pe lingă biliard și tenis de 
masă dorim să resuscităm 
plăcerea pentru șah, rum
my, să intensificăm mun
ca cu cartea.

— Sînt zile cînd în club 
intră 80—100 de oameni, 
iar cînd avem spectacole 
chiar și 500—600. Dar, tot 
atît de real este că în al
tele ne vizitează doar 10— 
15. Sigur că explicația se 
găsește în interesul pe ca
re îl trezim noi, prin acțiu
nile preconizate. Intențio
năm să ne intensificăm 
fără întîrziere eforturile 
în scopul sporirii gamei 
spectaculare a clubului, 
ne-a spus directorul aces
tuia, tovarășul Aurel IIluș- 
cu.

Ioan LASCU

La faza județeană a 
actualei ediții a Festi
valului național „Cînta- 
rea României" numai 
in luna februarie au 
participat 46 de forma
ții artistice și interpreți.

0 edificatoare 
dezvoltare urbanistică

(Urmare din pag 1)

troșani, un oficiu pentru 
P.T.T.R., un complex de 
alimentație publică la Lu- 
pcni și alte obiective. Fie
care an constituie o treap
tă pe calea ascendentă a 
înfloririi localităților. în 
anul 1983, construcția de 
locuințe va continua în 
ritm susținut. Sînt prevă
zute fonduri de peste 247 
milioane lei numai în pla
nul de construcții al T.C.H. 
Vor fi construite 1601 
apartamente prevăzute în 
planul Consiliului popular 
municipal, iar Combina
tul minier Valea Jiului va 
finaliza din fonduri pro
prii alte 301 apartamen
te. Va fi continuată acțiu
nea de extindere și moder
nizare a căminelor pentru 
nefamiliști, a cantinelor 
și băilor din cadrul unită
ților miniere. în orașul Lu- 
peni vor începe lucrările 
de construcție a unui mo

dern magazin universal. în 
Vulcan sînt prevăzute să 
fie puse în funcțiune un 
modern complex de ali
mentație publică și noua 
piață agroalimentară. în 
Petroșani vor fi date in fo
losință un nou cinematograf 
și însemnate spații comer
ciale la parterul noilor 
blocuri din zona Hermes 
(blocul 69 G și II), a pieții 
agroalimentare și a cartie
rului Petroșani-Nord. Nu
mai la nivelul C.M.V.J., în 
actualul cincinal sînt alo
cate investiții totale de 
peste 14 miliarde lei, iar 
în anul 1983, pentru dez
voltarea noilor capacități 
din minerit se vor investi 
3,4 miliarde lei. Paralel cu 
creșterea producției de 
cărbune, în Valea Jiului 
se asigură astfel condiții 
tot mai bune de Viață tu
turor locuitorilor, noi pași 
înainte pe calea creșterii 
calității vieții.

Magazinul de confecții 
pentru femei din Vulcan, 
este apreciat de cumpă. 
î'âtori pentru aprovi
zionarea cu mărfuri de 
sezon și calitatea servi
ciului comercial.

Foto : Șt. NEMECSEK

Clubul muncitoresc din 
Vulcan a fost de curînd 
renovat. La numeroase
le lucrări de amenajări, 
destinate 
rii lăcașului de 
și educație al 
au participat 
oameni ai muncii din în
treprinderile și institu
țiile orașului, adică be
neficiarii acestor dotări, 
care își petrec aici o 
bună parte a timpului 
liber de care dispun, con- 
sacrîndu-1 artei, specta
colului și distracției.

La club desfășoară la 
această oră o activitate 
susținută formații artis
tice care, numai ele, cu
prind 240 de pasionați ai 
muzicii, poeziei, dansului. 
Fanfara 
Vulcan susține 
de promenadă. La 
județeană a ediției 
tuale a Festivalului 
țional „Cîntarea Româ
niei", participă două co
ruri mixte, taraful de 
muzică populară și soliști, 
grupul folk, formația 
„Armonic grup" de mu
zică ușoară, cinci brigăzi 
artistice din întreprinderi, 
formații 
derne și 
mânești

Zilnic, 
minunați, 
îmbogățesc arta prin Ce
ea ce fac din toată fiin
ța, îmbogățesc peisajul 
spiritual al orașului. Ne 
străduim să le asigurăm

înfrumuseță- 
cultură 

orașului, 
numeroși

sindicatului X.M. 
concerte 

faza 
ac- 
na-

de dansuri mo- 
populare, ro

și maghiare.
acești oameni 
talentați își

pentru aceasta condiții 
optime, am putea spune. 
Sala mare de spectacole 
are întotdeauna un public 
cultivat, biletele procu- 
rindu-se prin întreprin
derile și instituțiile ora
șului, fiind acordate mun
citorilor fruntași, îndră
gostiți sincer de cultură, 
majoritatea spectacole
lor desfășurindu-se sub 
genericul „Laudă muncii". 
Interpreți și spectători, 
sînt, pe rînd, fiecare din 
cei ce caută cu nesaț să-și 
petreacă în mod util, plă
cut, timpul de care dis
pun, să trăiască plenar 
satisfacții culturale și 
artistice. Am reușit ca 
săptămînal, să organizăm 
pentru publicul larg do
uă spectacole cu formații 
artistice profesioniste.

Pentru aceiași 
și energcticieni, 
constructori sau 
dispunem de săli de jo
curi — șah, rummy, tenis 
de masă — ori de săli 
pentru discotecă, la fie
care din aceste activități 
participînd zilnic sute de 
oameni. Ne 
manent să 
ții cît mai 
lor, tuturor 
muncii ai Vulcanului pen
tru a-și petrece la clu
bul muncitoresc ore re
confortante, trăiri spiri
tuale și artistice intense.

mineri 
pentru 

elevi,

străduim per- 
oferim condi- 
bune mineri- 

oamenilor

Gheorglic l DANGIU, 
directorul clubului 

muncitoresc din Vulcan
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Schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și lideri ai unor partide politice italiene

ROMA '— Trimisul A- 
gcrpres. Leonard Mehe
dinți. transmite : Tovară
șul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., conducătorul dele
gației partidului nostru 
la Congresul al XVI-lea al 
P.C.I., s-a întîlnit eu Gio
vanni Spadolini, secretar 
general al Partidului Re
publican Italian, fost prini- 
ministru.

Un cordial și prietenesc 
mesaj de salut din partea 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, a fost trans
mis cu acest prilej secre
ta mi ui general al Partidu- 
iir Republican Italian

Exorimînd gratitudinea 
sa și a conducerii partidu
lui pentru mesaj, Giovan

-- Vizita delegației române a Comitetului 
de Stat al Planificării

HAVANA 5 (Agerprcs). 
La Havana au avut loc 
convorbiri între delegația 
Comitetului de Stat al 
Planificării, condusă de to. 
varășul Ion Ceaușescu, vi
cepreședinte al C.S.P., și 
delegația Juntei Centrale 
le Planificare a Republi

cii Cuba (JUCEPLAN), con
dusă de tovarășul Manuel 
Garcia, vicepreședinte al

Revista franceză „Echo" 
si rie că un grup de com
panii vest-curopene — 
franceze, vest-germane și 
italiene — vor achiziționa 
gaze naturale lichefiate din 
Camerun, zăcămîntul e- 
xistent in această țară ur- 
mînd să fie dat în folosin
ță în 2—3 ani. Uzina de 
lichefiere a gazelor natu
rale, care se va construi 
in apropierea zăcământului, 
va avea o capacitate pro
iectată de 4—5 miliarde 
m.c. gaze naturale anual 
și va fi dată în exploata
re în 1986.

Potrivit unui comunicat 
al serviciului de presă al 
AI EA, în prezent în 25 de 
țări ale lumii funcționea
ză 294 reactoare atomice 

ni Spadolini a adresat to
varășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros sa
lut, urări de sănătate și 
de noi succese, de prospe
ritate și pace poporului 
român prieten.

Secretarul general al 
P.R.l. a evocat eu plăcere 
intîlnirea și convorbirile 
fructuoase avute cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, su
bliniind că republicanii i- 
talieni dau o înaltă apre
ciere luărilor de poziție 
și inițiativelor conducăto
rului partidului și statului 
nostru în favoarea dezar
mării și, în primul rînd. 
a dezarmării nucleare, a- 
sigurării unul climat de 
securitate, de încredere 
în Europa, făuririi unei 
noi ordini economice in- 
ternațior ele.

Conducătorul delegației

JUCEPLAN. privind dez
voltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științi, 
fice, a specializării pe ter
men lung, organizarea co
ordonării planurilor eco
nomice pe perioada 1986— 
1990 și îndeplinirea înțele
gerilor convenite pe pe
rioada 1981—1985, între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cuba.

Agendă energetică 
și tehnico-știinjifică

cu putere instalată globa
lă de peste 173 000 MW. 
în afară de aceasta, în 23 
de țări se construiesc 215 
reactoare cu puterea ins
talată globală de aproxi
mativ 198 000 MW.

La sfîrșitul anului 1982 
pe primul loc în ce pri
vește producția de energie 
electrică obținută în cen
tralele atomice în balanța 
energetică națională se a- 
fla Finlanda — 40,3 la su
tă din totalul energiei e. 
lectrice produse în această 
țară fiind realizat în cen
trale electrice nucleare. 

P.C.R. s-a întîlnit de ase
menea, cu Valerio Zanonc 
secretar gereral al Parti 
dului Liberal Italian.

Din partea tovarășului 
Nicolae ( 'tușescu secre
ta- general a' Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele I centului De
mocrației și Unității Socia
liste, a fost transmis un 
prietenesc mesaj de salut.

Mulțumind cu căldură, 
secretarul general al P.L.l. 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea sa 
și a conducerii Partidului 
Liberal, cele mai bune u- 
rări, precum șl sentimen
tele de prețuire pentru ne
obosita sa activitate con
sacrată păcii, dezarmării, 
dezvoltării libere și inde
pendente a tuturor națiu
nilor.

în timpul vizitei în Cu
ba, tovarășul Ion Ceaușescu 
a avut convorbiri cu Carlos 
Rafael Rodriguez, vice
președinte al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, Antonio Esquivel, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și cu alte per
sonalități politice.

Publicația „The Midcast 
Report", care apare la 
New York, informează că 
se lucrează la - definitiva
rea unui proiect privind 
construirea unei conducte 
petroliere între Port Su
dan, situat pe țărmul Mă
rii Roșii al Sudanului, și 
Douala, localitate situată 
pe țărmul golfului Guine
ea, în Camerun, pentru 
a transporta țițeiul extras 
în Arabia Saudită direct 
la Atlantic. Conducta ar 
reduce costul transportu
lui, nemaifiind necesare 
petroliere care să ocoleas

întrevederi ale 
președintelui Consiliului 

Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor 

din România

KHARTUM 5 (Agerprcs), 
Cu ocazia participării la 
lucrările celui dc-ai IV-lea 
Congres Național al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, to
varășul Nicolae Constan
tin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U- 
nsunii Generale a Sindica
telor din România, a avut 
întrevederi cu Abdallah 
Nasr Ghinawi, președintele 
Federației SindicaWor Oa
menilor Muncii din Sudan, 
și Kamal Mohamed Abdal
la, președintele Federa
ției Sindicale a Muncito
rilor și Funcționarilor.

în contextul bunelor ra
porturi dintre România 
și Sudan, puternic impul
sionați de întâlnirile la cel 
mai înalt nivel, s-a relevat 
dorința comună de a inten
sifica relațiile pe linie sin
dicală, dintre cele două 
țări.

• BERLIN 5 (Ager- 
pres). La Berlin, a avut 
loc vernisajul unei ex
poziții de pictură con
temporană românească.

că sudul Africii. Costul 
construcției — cu o capa
citate de 4 milioane barili 
pe zi și o lungime de 3 540 
kilometri — ar urma să 
fie de aproximativ 6 mi
liarde dolari.

★
Din cauza persistenței 

recesiunii mondiale șl a 
măsurilor de reducere a 
consumului de energie, 
producția de petrol a țâ
rilor membre ale OPEC a 
scăzut la 13—14 milioane 
barili pe zi, față de nivelul 
de 31 milioane barili, în 
1979, relevă agenția Reu
ter. Producția Arabici Sau. 
dite, care se ridica ia 
197.9 la 10,5 milioane ba
rili pe zi, a coborît acum 
sub nivelul de 4 milioane 
barili pe zi.
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Calendar săptâmînal
7—13 MARTIE 1983

Luni, 7 martie : i
— La Delhi începe a Vil-a Conferință la nivel ț 

înalt a țărilor nealiniate (7—11 martie) ;
— La New York — a XXVII-a sesiune a Corni- i 

telului O.N.U. pentru eliminarea discriminării ra- î 
siale (7—25 martie) ;

Marți, 8 martie :
— Ziua internațională a femeii (instituită in ; 

1910) ;
— Washington: Vizita ministrului italian de ex- i 

terne. Emilio Colombo (8—9 martie) ; |
Vineri, 11 martie:
— Casablanca : Al IH-lca Congres al .Partidului i 

Progresului și Socialismului din Maroc (11—13 mar. I 
tie) ; I

Sâmbătă. 12 martie : i
— Sărbătoarea națională a Stalului Mauritius ț 

— Proclamarea independenței ; |
— Deschiderea Tirgului internațional de la î 

Cairo (12—26 martie ; i
Duminică, 13 martie s i
— Al doilea tur de scrutin al alegerilor muni- i 

ei pale din Franța ;
— Sărbătoarea națională a Grenadei — victoria = 

revoluției democratice a poporului grcnadez ;
— Leipzig : Deschiderea Tirgului internațional î 

de primăvară (13—19 martie). I

FILME

6 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Năpasta ; Uni
rea : Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte.

LONEA : Provocarea
dragonului.

ANINOASA . întîlai- 
rea.

VULCAN — Luceafărul: 
Provocarea dragonului.

LUPEN1 — Cultural : 
în spațiu.

URICANI : Ultimul car
tuș.

7 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nimic nou pe 
frontul de vest, I-II ; U- 
nirea : RebcluL

LONEA: Voiam să fiu 
prima.

VULCAN — Luceafărul: 
Atac împotriva lui Rom
mel.

LUPENI — Cultural : 
Robert Carlos cu 300 
km/h.

URICANI : Pe cor vră
jitoarele nopții.

TV

6 martie
8,00 Consultații pentru 

examenul de bacalaureat 
învățământ seral). 8,30 
Almanahul familiei. 9,00 
De strajă patriei. 9,30 
Bucuriile muzicii. 10,00 
Viața satului. 11.45 Lu
mea copiilor. 13.00 /Album 
duminical. 18.10 Călătorii 
spre viitor: Participă re
prezentativele județelor 
Bihor și Cluj. 19.00 Te
lejurnal. 19,15 Arc peste 
timp. 6 martie 19-15 — 6 
martie 198'3. .19,35 Cin ta
rea României. Melodii '82. 

20 20 Tclecinematoca. 22,00 
^•’inire cu oDera. opere- 
• : si baletul. 22.25 Tele
jurnal.

7 martie

15.00 Telex. 15,05 Emi
siune In limba maghiară. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
î n chiderea prog ra m ului. 
20,00 Telejurnal. 20.15 
Panoramic economic. 
20,40 Tezaur folclo'ric. 
21.10 Răspunderea — re
portaj TV. 21,30 Roman 
foileton: Investigația. Epi- 
sc.du» 2. 22,00 Telejurnal.

• SPORT * SPORT 0 SPORT c SPORT * SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT • SPORT

Fotbal, divizia A: JIUL —CHIMIA RM. VÎLCEA 2-1 (2-0)
Spre final, gazdele și-au creat emoții...

Deși cu avantajul vîntu- 
lui, la reluarea întîlnirii 
cu vîlcenii, unsprezecele 
din Vale s-a retras inex
plicabil înspre propriul 
careu. Și nu din cauza 
condiției fizice precare, 
dimpotrivă fotbaliștii noș
tri au alergat cît pentru 
două meciuri ; de vină este 
prematura uzură morală 
a unor fotbaliști ca Stana 
și P. Grigore, care „în
mărmuresc" lingă careul 
propriu, ori nervozitatea 
excesivă a unor coechipieri. 
Minutul 77 a tras un serios 
semnal de alarmă, Necul- 
ce s-a găsit față în față cu 
Cavai, dar robinsonada 
apărătorului buturilor noas
tre s-a dovedit Inspirată. 
Cu toate înlocuirile posibi
le, menite să „betoneze" 
placa turnantă. Jiul nu 
și-a regăsit cadența, ba 
chiar, în ultimul minut, 
a primit un gol la care 
și-au dat „concursul” gre
șelile in lanț ale apărăto

rilor, lui Vergu rămînîn- 
du-i doar formalitatea de 
a șuta pe lingă Cavai.

Spre norocul său, echipa 
din Vale, avea un avantaj 
consistent. în min. 22, du
pă ce Neagu șutase anemic 
din careul mie și Alexan
dru s-a opus salvator lo
viturii de cap expediate 
de celălalt fundaș central 
Vizitiu, Dosan a fost a- 
croșat de Preda în careu, 
Șumulanschi transformînd 
penaltyul. Linia mediană 
a combinat în continuare 
fructuos, in faza de finali
zare n-au apărut însă î- 
naintașii, elocvent este și 
faptul că, in min. 30, tot 
fundașul Vizitiu a luftat 
în careu. Mărirea handi
capului s-a produs după 
7 minute — Stana a cen
trat în diagonală, Stoines- 
cu a returnat și Băluță, 
din plonjon, a propulsat 
balonul cu... capul în vin
ciul sting. Minutul pshîlo- 
gic favorabil pentru 

gazde s-a petrecut imediat, 
după cursa lui Dosan și 
intervenția salutară a lui 
Nedea, același Băluță a 
executat un lob spre poar
ta goală. Ca din pămînt a 
apărut Cincă, care a tri
mis, cu capul, peste trans
versală.

Nereușita a afectat mo
ralul gazdelor, in repriza 
secundă prestația lor . a 
dezamăgit, intrucît jucă
torii nu și-au mai respec
tat sarcinile de joc. Neagu 
s-a pierdut adesea de pe
riculosul Gîngu, P. Grigo
re și Stana au lăsat neex
ploatate „bulevardele" mar
ginale, coechipierii lor s-au 
întrecut în driblinguri. 
Mijlocașii au greșit muite 
pase, or, o înaintare de 
talia lui Guliver in țara 
uriașilor fără sprijin, e 
ușor de tirticrat. De la în
vingători au plăcut însă 
Muia, Șumulanschi, Cavai 
și Dosan. Stoinescu nu șî-a 

pus în valoare fuleul și 
driblingul intrucît a rămas 
ca un Robinson pe aripa 
dreaptă, in vreme ce Bă
luță și Varga au jucat 
prea adesea... verbal, în- 
hibîndu-și colegii. Victoria, 
ca victorie, merită salutată, 
totuși spectatorii au rămas 
total nemulțumiți de pres
tația favoriților lor, mal 
ales în ultima repriză. 
Cum returul ■ se arată în
grijorător, acasă nu trebu
ie „iertat" nici un adversar, 
indiferent de faimă sau 
„tradiția" jocurilor la Pe
troșani. Iată de ce, îi invi
tăm pe fotbaliștii noștri 
să ia aminte la usturătoa- 
rea morală, care decurge 
din evoluția lor fluctuantă.

JIUL ; Cavai — P. Gri
gore, Vizitiu, Neagu, Stana 
— Muia. Varga. Dosan — 
Stoinescu, Șumulanschi 
(M. Marian), Băluță țSe- 
kely).

Sever NOIAN

REZULTATE TEHNICE : Steaua — „Poli" Iași 
1—0 ; Jiul — Chimia Rm. Vîlcea 2—1 ; F.C. Argeș 
— „Poli" Timișoara 3—l ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Bihor 2—2 ; C.S. Tirgoviște — Sportul studențesc 
1—0; S.C. Bacău — F.C. Olt 1—3; Corvinul — Pe
trolul Ploiești 3—0 ; Dinamo — F.C.M. Brașov 3—1 ; 
F.C. Constanța — U. Craiova, amânat.

CLASAMENTUL

1 Dinamo București 18 9 9 0 37—13 27
2. Sportul studențesc 18 11 4 3 28—11 26
3. Corvinul Hunedoara 18 8 7 3 28—12 23
4 F.C. Argeș 18 10 3 5 29—19 23
5. U. Crai va 17 9 3 5 31—13 21
6. Steaua 18 8 5 5 28—23 21
7. Jiul 18 7 6 5 19—24 20
8. S.C. Bacău 18 8 3 7 25—26 19
9. F.C. Olt 18 8 2 8 25—19 18

10. F.C. Bihor 18 8 3 7 35—18 17
11. „Poli" Iași 18 4 8 6 17—21 16
12. C.S. Tîrgoviște 18 5 6 7 20—22 16
13. A.S.A. Tg. Mureș 18 5 6 7 16—23 16
14. Petrolul Ploiești 18 7 1 10 21—35 15
15. F.C.M. Brașov 18 6 1 11 29—33 13
16. Chimia Rm. Vîlcea 18 5 3 10 15—26 13
17. „Poli" Timișoara 18 4 2 12 20—35 10
18. F.C. Constanța 17 2 4 11 16—38 8
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