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Deschiderea 
lucrărilor plenarei 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

Luni dimineața, s-au deschis lucrările plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Plenara va dezbate măsurile privind îm
bunătățirea organizării și conducerii activității economice financiare a 
gospodăriilor agricole de stat, dezvoltarea cooperării economice și teh- 
nico-științifice a Republicii Socialiste România cu alte țări, precum și 
unele probleme ale activității externe a partidului și guvernului. -

La lucrările plenarei participă, ca invitați, șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., membrii Colegiului central de partid, primi secretari ai comite
telor regionale de partid, miniștri, cadre cu mnnci de răspundere din in
stituții centrale de stat, președinți ai comitetelor executive aie sfaturilor 
populare regionale, redactori șefi ai ziarelor centrale.

PENTRU '
ORAȘULUI !

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

DIM ORAȘ

Prepătlri piatra 
campania. 
di împăduriri

In exploatările fores
tiere Bilugu, Pleșa, Ros- 
tovanul, Răscoala; Vo- 
evodul a început orga
nizarea șantierelor în 
veilerea începerii cam- 
ț-miei de împăduriri la 
1 aprilie. Se prevede 
împădurirea a peste 100 
de hectare cu brazi și 
molizi.

consultațiile 
tuează zilnic 
rele 8 și 13.

se efec- 
între o-

bitotiirisiD pentru 
transportul preiei

.Oficiul poștal din Pe
troșani a fost înzes
trat cu un autoturism 
destinat transportării 
răpiije’ a presei' centra
le și locale la institu
țiile și întreprinderii* 
orașului.

urmează să plece într-o 
excursie de o,zi, cu 
autocarul, . pe ruta Pe- 
troșanit,-— Sarmizegetu- 
sa — ■ Hunedoata — 
Deva. 1 ■

co- 
Pe- 
trei

Stife import
De la I.C.R.T.I. ' am 

primit vestea că maga
zinelor de specialitate 
din Valea Jiului le-au 
fost repartizate stofe 
de import 100 la sută 
lînă și tergal (din Chi
na), pentru rochii și 
costume bărbătești. .

Cu sprijinul Filialei 
din Petroșani O.N.T, 
„Carpați", mîine, 34 de 
elevi de la Școala ge
nerală nr. 1 dn Petrila

, La întreprinderea 
munală orășenească 
roșani au sosit 

autobuze, cu cîte 28 de
locuri, prevăzute cu un 
grad ridicat de confort, 
cu instalație de încăl
zire în interior și sis
tem de manipulare a 
ușii de urcare de la 
taxatoare.

«

Cabinet stomatologii 
piotro studenti

In clădirea căminului
I.M.P. nr. 3 a fost re
deschis cabinetul sto
matologic pentru stu- 
denți. Tratamentele și

Aparat portabil 
pentru raiilitiaaarea

La uzina „Tehnofrig" 
din Cluj 
zat un 
pentru 
aerului 
spitale 
sistem < 
lectrică, 
compune dintr-un com
presor frigorific, ven
tilatoare și alte dispo-

a fost reali- 
aparaț portabil 

condiționarea 
în birouri,, școli, 
etc. Avînd un 
de acționare e- 

, aparatul se

Si 
Acest

zitive care asigură re
glarea temperaturii în 
încăperi, umezește 
purifică aerul..
foarte practic . aparat, 
construit de un colec
tiv condus de ing. Vic
tor Ciugudeanu, are o 
suprafață redusă: 30x 
.27 centimetri.

(Agerpres)

IF J

In anul trecut în o-, 
rașul Petrila au fost 
construite și date în 
folosință 664 aparta
mente; Concomitent, cu 
sprijinul cetățenilor ca
re au efectuat 180 000 
ore de muncă patrio
tică, au fost amenaja
te noi zone verzi pe o 
suprafață de peste pa
tru hectare, s-au repa
rat drumuri, podețe și 
s-au efectuat alte lu
crări de folos obștesc 
în valoare de 1 452 000 
lei.

Vorbind de realizări
le obținute în gospo
dărirea și înfrumuseța
rea orașului, cu spriji-, 
nul miilor de oameni ai 
muncii, se cuvine să 
amintim contribuția pe 
care au adus-o depu
tății Strikberger Eugen, 
Bretoiu Victoria, Ber- 
toti Ileana, Kristaly An
ton, Orban Iosif, Mo- 
goș Simion și multi 
alții.

A XXV-a sesiune a 
Sfatului popular al ora
șuluiPetrila,.- în cate 
s-a discutat despie gos
podărirea localității, a 
pus însă accentul mai 

, ■ mult pft ceen ce- trebuie 
făcut în acest an pen
tru a da vechii așezări

I

minerești „un aspect ur
banistic. modern. Pers- 
pectiva de dezvoltare 
arhitectonică și urba
nistică a orașului în a- 
cest«an e demnă de re
levat. Se vor construi

A XXV-a sesiune 
•a Statului popular 
al orașului PetrUa

în continuare blocuri 
de locuit în valoare de 
peste 18 milioane lei, 
se va termina și da în 
folosință complexul co
mercial, din cartierul 8 
martie, se vor efectua 
lucrări de sistematizare 
pe verticală. Aspectul 
urbanistic al orașului 
va fi întregit prin rea- 
menajarea 
nelor verzi 
rea lor cu 
hectare. Se

. flori, arbori șj 
ornamentali în valoare 
de 50 000 lei.
repara drumuri jșl pa-

tuturor zo- 
și extinde- 
înCă doua 
vor planta 

arbuști

Se -vor

1

Minerii de la E. M. Dîlja au anunțat 
dimineață îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe primul trimestru al anului. Pînă la fi
nele lunii' martie, ei' vor niai extrage și expedia 
industriei noastre socialiste aproape 3 000 de 
tone de cărbune.

Ca urmare a economisirii unei importante can
tități de materiale, energie electrică și pneuma
tică, prețul de cost a fost 
de cărbune extrasă, iar 
mină a fost mai. mic cu 
de cărbune.

De remarcat faptul că toate sectoarele produc
tive ale minei și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de plan.

ieri

redus cu 2 lei pe tona 
consumul de lemn de 
0,5 m c pe mia tone

OPREOCUPARE COMUNA
Atelierul mecanic al I.E.C. 

Paroșeni pare a fi în repaus. 
Aceasta este impresia pe ca
re ți-o faci Ia prima vedere. 
Aici însă se muncește intens. 
Lucrătorii din atelier sînt 
preocupați nu numai de exe
cutarea unor piese de bună 
calitate, dar și de inovații. 
Notăm numele cîtorva ino
vatori ; Popescu Aron, Iacob 
Nitolae, Busuioc Alexandru.

Ultimii doi lucrează în sec
ția mecanică. Iacob Nicolae 
,e strungar de meserie, iar 
Busuioc Alexandru — frezor. 
Au conceput împreună un 
dispozitiv hidraulic cu care 
sînt scoase cupt’le de la mo
toare. Prin această inovație 
se realizează economii însero-

nate de oxigeh și de efort 
fizic. Apoi Busuioc Alexan
dru a conceput ; singur un 
dispozitiv pentru prelucrat za
lele lanțului transportor de 
zgură de ia cazane. Cu acest 
dispozitiv, zalele , lanțului 
transportor se confecționează 
mai repede, red^cîndu-se cu 
60 Ia sută timpul de. lucru.

Cu.Popescu Aron e o „po
veste" mai lungă. ' Lucrează 
de multi ani c.a forjor. Cînd 
a venit la Paroșeni, a fost 
o vreme la atelierul înecările 
S.T.I.tLC., din cadrul energo- 
construcțiilor. Asta la început. 
Din 195? a trecut la termo
centrală. In toți acești ani 
forjorul Popescu. Aron a îm
prumutat de la foc — tărie,

de Ia baros 
și de la oameni — experien
ță. Adesea, din metalul in
candescent, dă contur pro
priilor inovații.

Unele instalații ale centra
lei. cum sînt degazorii, ex- 
pandorii, rezervoarele și al
tele, sînt alcătuite din tablă 
groasă de 20 mm. Cînd aces
tea se uzează trebuie înlo
cuite; Se.punea problema con
fecționării lor fără lovituri. 
Și Popeșcu Ar on a găsit so
luția realizînd un dispozitiv 
cu ajutorul căruia tabla de 20 
mm poate fi îndoită fără a șe 
folosi ciocanul. Apoi, pentru 
același scop, și-a propus tea- 
lizarea unui alt dispozitiv, 
mai complex, cu valțuri.' Iar,

1 
dețe, alinia garduri, a- • 
menaja patru solarii 
pentru copii și multe 
altele. In realizarea o- 
biectivelor planificate 
pe acest an sfatul popu
lar va solicita spriji
nul deputaților, al co
mitetelor de locatari, al 
cetățenilor. Am preco
nizat să mobilizăm ce
tățenii la efectuarea a 
720 000 ore de muncă 
patriotică prin care să 
realizăm 1 800 000 lei e- 
conomii. Pînă în pre
zent; avem, deja peste 
600 000 lei economii.

Atragerea oamenilor 
muncii la acțiunile ob
ștești este legată de 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor noastre de 
muncă. Vom organiza 
întreceri pentru'S 
mai frumoasă și
bine gospodărită cir
cumscripție". Comitete
le de cetățeni și loca
tari vor fi' ’îndrumate' 
șă desfășoare bl- imen
să, muncă educativă, Să 
pună în discuția pe tpți 
acei ce deteriorează 
sau- dovedesc nepăsare 
față de păstrarea a tot 
ceea ce s-a creat. Mun
ca educativă pe această 
temă va fi prezentă și 

. în
fi 
de 
și
tierele

„Cea 
mai

i
iI 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I

Acum mai bine de jumătate 
de veac, pe Valea Moldovei, 
aproape de izvoare, se închi
dea una din puținele mine cu
prifere din nord-estul țării. Lă
sate în paragină, galeriile și 
puțurile minei s-au surpat șl 
înfundat.

Valea Moldovei s-a trezit 
din nou la viată cu 10 ani5 în 
urmă. Geologii au descoperit 
aici noi rezerve de minereuri 
cuprifere și piritoase, au de
terminat caracteristicile zăcă- 
mîntului. și posibilitățile de ex
ploatare. Dealul Negru și tot 
terenul de la poalele lui s-au 
transformat în șantier. In sub
teran se fac lucrări pregătitoa- 

. re pentru deschiderea noii mi

CFNTRUL

DE PE

MOLDOVEI

ne, iar la suprafață se ridică 
clădirile ce vor adăposti sta- 

■ tiă' de coftipresdare și- flotăre, 
■cdmplexul social.

Dealul se aseamănă acum cu 
un fagure. El este străbătut de 
o rețea de galeși subterane 
care însumează circa 10 kilo
metri. Pe mai bine de trei ki
lometri, galeriile au fost repro
filate și betonate. Vechiul puț 
de 108 metri, săpat de geologi, 
a fost reprofilat și armat. O 
nouă mașină de extracție în 
curs de instalare, va asigura 
transportul minereurilor si al 
oamenilor.

— Lucrările de pregătire a 
minei — preciza inginerul Fre
deric Mera, directorul între
prinderii miniere Fundul Mol
dovei — se desfășoară conform

(Cont. în pag. a 3-a)

ELENA ȚUICU 
corespondent Agerpres 

pentru regiunea Șuceava

BARDOCZ VASILE 
secretarul 

Sfatului popular 
al orașului Petrila

școli, iar elevii vor 
atrași să răspundă 
păstrarea zonei verzi 
curățenia din car- 

unde locuiesc.

(Continuare în pag. a 3-a)

Planșa trebuie corect executată. De aceea se impune 
maximum de atenție la lucru

pentru, ca țevile șă fie în
doite fără a mai fi aduse la 
cuptorul de forjă al. atelieru
lui, .a., „pus pe roate" un cup- 
tor mobil, cu ajutorul căruia

musculatură se poate face operația de în
călzire. . a ■ țevilor și îndoirea 
acestora chiar în secțiile cen- . 
tralei. Cea mai complicată 
inovație a forjorului Popescu 
Aron rămîne presa hidrauli
că de scos pinioane de la an
grenajele morilor de cărbuni. ;
Cînd , a ,,proiectat-o", a fă
cut-o pentru că știa că lun
gește „viata" pinioânelor. 
înainte, pinioaneie. de 
rile de cărbuni erau 
de U.R.U.M.P., prin 
Deci nu mai puteau
site.. Cu presa concepută de 
forjorul Popescu aceste „rotițe

la mo- 
scoase 
tăiere, 

fi folo-

P. BREBEN

rConținuare în pag-, a 3-a,



2 STEAGUL ROȘU

GIMNASTICA

SPORT • SPORT . SPORT
Victorie pe deplin meritat*

Jiul Petroșani ( S. T s. lași 3-0

Campionatul republican 
al școlilor generale

£ Stadion : Jiul, teren 
desfundai

ț Timp : frumos dar ră
coros

9 Spectatori : 
peste 5000

0 Arbitru : Vasile Dumi
trescu, București, foar
te bun.

Dan salvează de pe linia porții un 
gol „ca și făcut" al lui Lupulescu, 
care-1 depășise șl pe Zamfir. Ie
șenii, profitînd de greșelile în 
plasamentul apărătorilor de la Jiul, 
insistă mult în atac. Acțiunile lor 
poartă pecetea clarității. Avînd în 
Lupulescu și Cuperman două vîr- 
furi de atac foarte bătăioase, echipa 
ieșeană are în această perioadă 
mai multe ocazii de a deschide 
scorul. Cuperman în min. 12 și 13 
șutează puternic.pe lîngă bară din 
poziții favorabile. In min. 15, Incze 
trece în viteză pe lîngă Mihai (pri
ma și 
Zamfir 
nlc al 
timp îl
Păcătuind prin abuzul de 
scurte, (tocmai cînd nu se 
neau deloc) jiuliștii cedează 
tiva în joc ieșenilor. Dar 
încet își revin. Atacurile lor, însă, 
sînt în continuare < sterile. In min. 
33, o frumoasă combinație Libar- 
di-lonescu, permite ultimului să 
șuteze puternic dar Ursache, prin- 
tr-un reflex, reține. Peste două 
minute Vornicu schimbă traiecto-

Echipele : J.1UL : Zamfir — Dan, 
Ștoker, Pop, Mihai — Toia (San
du) Crăciun — Martinovici, Li
bardi, V. lonescu, Peronescu.

C.S.M.S. : Ursache — Pop (Mal
achi), lanul, Vornicu, Deleanu — 
Humă, Romilă, Ștefănescu — Incze 
IV, Lupulescu, Cuperman.

Așteptat eu legitim interes, me
ciul, care opunea echipei noastre 
formația ieșeană C.S.M.S., decisă 
să facă totul pentru a scăpa din ■ 
raza „lanternei roșii", ca nivel . 
tehnico-tactic a corespuns doar în 
parte. Desfășurată pe un teren des
fundat, care a supus unor efor
turi deosebite jucătorii ambelor 
formații, partida a plăcut totuși . ria unei mingi centrate de Marti- 
șpectatonlor pentru dîrzenia cu 
care s-a luptat, pentru unele faze 
frumos concepute șl... pentru Vic
toria repurtată. Prima repriză în
cepe cu atacuri susținute ale înain
tării Jiului la poarta lui Ursache. 
Chiar în min. 2, Libardi întîrzie 
să șuteze într-o fază periculoasă, 
creată de PeronesOu. Apărarea 
echipei, ieșene se dovedește bine 
pusă la punct, respingînd atacu
rile echipei noastre. Cuperman și 
Lupulescu, sprijiniți din spate cu 
mingi utile de către Humă și Ște
fănescu, prin contraatacurile 1 pe 
cefe le inițiază, periclitează poar
te lui Zamfir. Astfel, în min. 8

ultima dată), șutează, dar 
reține. Singurul șut puter- 
jiuliștllor în tot acest ră«- 
expediază Toia, în min. 16. 

pase 
impu- 
iniția- 
încet-

novici, care se îndrepta spre Io- 
neșcu complet liber. Și totuși,., cei 
care au încă o ocazie clară de a 
marca sînt oaspeții. In min. 44, Pop 
,,suflă", în ultimă 
ge din picioarele 
scăpat singur spre

Repriza a doua, 
aspect față de prima, începe fur
tunos. Echipa Jiul apare mult 
schimbată în bine. Introducerea lui 
Sandu în locul lui Toia sporește 
parcă agresivitatea echipei noastre. 
In min. 47 Libardi, în fața porții, 
oprește o minge centrată de Cră
ciun, pe care o putea relua „din- 
tr-o bucată", spre poartă. Peste

instanță, o min- 
lui Lupulescu. 
poartă.
total diferită ca

la stingă la 
(la cap), Ur-

Faza dramatică la poarta C.S.M.S.-ului, 
dreapta : Humă, peronescu (11), Romllă, Tola, lanul, Dan 
MCh«, Pop ți Deleanu.

jfi * H. -1® ; -Ri, ’

Foto : N. Moldoveauu

A început campionatul regional de fotbal I

Parîngul Lonea —
O. F. R. Simerla 3-0 C2-O)
Oaspeții s-au apărat foarte bine 

pînă la jumătatea primei reprize. 
Presați în continuu, ceferiștii din 
Simeria cedează totuși în fața ata
curilor periculoase ale lonenilor. 
In minutele 30 și 35, Petcu încear
că hotftrît vigilența portarului ad
vers șl reușește să înscrie primele 
două goluri. Al treilea gol survine 
în minutul 75, cînd Aruncuteanu, 
după o cursă spectaculoasă, stabi
lite scorul final al întîlnirii, la 
3—0,

Oâspeții, cu multe sclipiri teh
nice In jocul de cîmp, n-au creat 
totuși faze periculoase la poarta 
lonenilor.

(jiu tot terenul noroios, desfundat, 
ritmul alert al jocului s-a menținut

pînă la sfîrșlt. O observație îmbu
curătoare : publicul spectator cere 
conducerii asociației sportive „Pa
rîngul" și, mai cu seamă secției 
de fotbal, să promoveze cu încre
dere în prima echipă tinerii fot
baliști juniori I

S-au remarcat: portarul Maezan- 
ga, Constantinescu și Sere? de 
la gazde, Capră și Anton de la 
oaspeți. A arbitrat bine brigada 
condusă de Ștefăniță Iile din Hu
nedoara.

La juniori: Parîngul Lonea — 
CT.R. Simerla 2—1 (2—0).

I, TEȘCAN 
corespondent

trei minute superioritatea netă, pe 
care începuseră s-o dovedească 
jiuliștii, se concretizează și pe ta
bela de marcaj. O centrare a lui 
Martinovici, de pe dreapta este re
luată sigur în gol de V. lonescu, 
printre apărătorii ieșeni, masați 
în careu. Deci, în miri. 50, 1—0 pen
tru Jiul. Golul dă aripi gazdelor și 
taie tot elanul oaspeților. începe 
un presing susținut al echipei Jiul, 
Atacurile se succed cu repeziciune 
dar cu șuturi... nepericuloase. Apă
rarea ieșenilor rezistă din greu, 
dar... rezistă. Pînă în min. 72, însă, 
cînd același V. lonescu, foarte activ 
și insistent, reia din voie o minge 
centrată de pe dreapta, de Marti
novici. A fost un 
a majorat scorul 
leriei studențești 
slstentă „3—0“.
Martinovici le 
inscriirîdu-și și el numele pe lista 
golgeterilor etapei. Deci, 3—0 în 
min. 79. Autor: Martinovici, cu 
capul, dintr-o centrare a lui Iones- 
cu, care-1 depășise în viteză pe 
Deleanu. Pînă la sfîrșitul meciului 
jiuliștii mai încearcă de cîteva ori 
vigilența portarului Ursache (o 
umbră a titularului Constantinescu, 
accidentat la Atena), prin Libardi 
(min. 82. șut pe lîngă poartă și 
min, 85 șut cu capul Ia colt). Me
ciul ia sfîrșît cu scorul de 3—0, 
scor ce reflectă diferența dintre 
jocul celor două echipe (doar în re
priza a doua). Bucuria din tabăra 
jiuliștă, justificată întrutotul, tre
buie 
să-și 
vită, 
lelor 
marcat: V. lonescu,
Libardi, Stoker și Mihai de la Jiul, 
Lupulescu (cel mai bun de pe te
ren), Deleanu, Humă, Cuperman și 
lanul de la C.S.M.S. Iași.

Qbservatorul federal, antrenorul 
Gheorghe Ola, într-o declarație du
pă meci, aprecia jocul înaintării 
Jiului, avînd totodată și cuvinte 
elogioase despre felul cum s-au 
prezentat jucătorii ieșeni. Arbitrul 
Vasile Dumitrescu din București 
remarca nota de deplină sportivi
tate în care s-a desfășurat meciul.

. gol frumos, care 
și a prilejuit gu
șă ceară, cu in- 
Peste 7 minpte, 
satisface dorința,

însă să-i determine pe aceștia 
continue, înțr-o măsură spo- 
pregătirea în vederea difici- 
partide ce-i așteaptă. S-au re- 

Martinovici,

Viorel TEODORESCU

In sala • de gimnastică 
ceului din Petroșani s-
fășurat faza orășenească a 
pionatului republican al
Iilor generale la gimnastică, com
petiție valoroasă care deschide 
perspective noi în fața gimnas
ticii sportive din raionul nostru. 
Importanța acestui campionat se 
datorește și faptului că pentru pri
ma dată în IstorVjVăii Jiului, se 
întrec Ia această disciplină spor 
tivă școli generale din Petroșani, 
Lupeni, Vbjcâli, Petrii», Paroșeni. 
Lonea. Cu toate greutățile și lipsu
rile ei organizatoric^; această fază 
a campionatului Instituit, consti
tuie un mare succes pentru mișca
rea sportivă din Valea Jiului. 
Și-au adus o frumoasă contribuție, 
pregătind la un bun nivel micii 
gimnaști, profesorii de educație fi
zică ; Văcaru Marja (Școala gene
rală nr. 4 Petroșani), Pop Roza
lia (Școala generală nr. 1 Petro
șani) și Hațeganu ion (Școala ger 
neralâ nr. 4 Vulcan), ale căror e- 
chipe s-au prezentat, ] 
foarte bine din toate 
vedere.

Iată clasamentul 1 
dual și pe echipe...

Pe echipe, primele 
au fost ocupate de :

La băieți: 1. Școala 
Petroșani; 2. Școala 
Lupeni; 3. Școala 
Paroșeni

La fete: 1. Școala
Vulcan; 2. Școala generală nr. 4

cam,- 
șco-

Suplețe șl corectitudine în exer
cițiile la sol.

putem spune, 
punctele de

final, indivi-

trei locuri t

1
2
3.

generală 
generală 
generală

generala

nr.
nr.
nr.

nr,
4
Petroșani; St- Școala generală «*• 
3 Lupeni.

Individual, băieți. Pe primele 5 
locuri s-au clasat, în ordine: 1. 
Delloreanu Nicolae; 2. Marina Ro
mulus, 3. Enoiu Cristian, 4. Anghe! 
Andrei, 5. Brinda Marcel, toți de la 
Școala generală nr. 1 Petroșani.

Individual, fete: 1. Horgoș Ro-

dica (Școala generală nr. 4 Vul
can); 2. Erkedi Maria (Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani); 3, Mustață 
luliana (Școala generală nr. 4 Vul
can); 4. Cigher Elisabeta (Școala 
generală nr. 4 Vulcan); 5. Medrea 
Liana (Școala generală nr. 4 Vul
can).

Sîntem nevoiți să semnalăm aici 
nepăsarea și indiferența manifes
tată de unele școli generale, dotate 
cu săli de gimnastică, cum ar fi 
Școala generală nr. 4 Lupeni, Școa 
la generală nr. 5 Petroșani, nr. 2 *» 
și nr. 6 din Petroșani, nr. 1 Pe- 
trila, Liceul Uricani șl alte școli, 
care nu s-pu prezentat, deși in
strucțiunile Ministerului Invăță- 
mîntului prevăd obligativitatea par
ticipării la acest campionat a tu
turor școlilor generale înzestrate 

săli de gimnastică.CU

Prof. BELA KAROM
Școala sportivă Petroșani

«

HALTERE
■aMMMMMMM

Etapa regională a campionatului 
republican de juniori

In sala sporturilor din 
a avut loc etapa regională 
pionatului republican de 
la halt»*. Au participat 
renți din Alba lulia, Ilia
peni. O comportare frumoasă au 
dovedit tinerii halterofili de la

Lupeni 
a cam- 
juniori 
concu- 
șl Lu-

RUGBI

Știința Petroșani — 
Rapid București 3-5
Desfășurat pe stadionul din Lo

nea, meciul dintre Știința Petro
șani și proaspăta promovată în ca
tegoria A, Rapid București a de
ziluzionat pe toți susținătorii echi
pei Știința, veniți in număr mare 
spre a asista la o nouă victorie a 
echipei favorite. Desconsiderîndu-și 
adversarii, studenții au făcut, poa
te, cea mai slabă partidă a lor din 
ultimii trei ani. In special, pere
chea de mijlocași Humeniuc — 
Iliescu s-au comportat sub aștep
tări. De la începutul jocului stu
denții domină, dar steril. Orice 
minge, ajunsă pe linia de treisfer- 
turi, este prompt stopată de oas
peți, foarte deciși în acțiuni. In 
urma unui contraatac fundașul lo- 
nescu, vrînd să degajeze balonul, 
trimite în blocajul lui Georgescu 
(Rapid), dîndu-i acestuia posibili
tatea să înscrie nestingherit o în
cercare la centru, transformată im
pecabil de Marinescu. Studenții 
revin în atac dar ratează ocazie 
după ocazie.

Repriza a doua începe, de ase
menea, în nota de dominare teri
torială a studenților, 
masează adversarii în 
mătate de teren. Dar., 
decît să reducă scorul 
lache, care transformă 
de pedeapsă de Ia 25
studenților de a-și depăși adver
sarii devin mai numeroase. Balo
nul trimis de Manolacbe întîlnește 
bara transversală. .Apoi, o încer
care înscrisă la centru de Florescu

arbltrul Lucescu. 
pînă în final slnt

este anulată de 
Căi care domină 
tot studenții. S-au remarcat : Ma- 
nolache și Dijmărescu de la în
vinși și Georgescu și Marinescu de 
Ia învingători.

Arbitrajul priăstat de Dan 
cescu din București — slab.

Emillan NEAGOE 
student

Lu-

•<
Minerul Lupeni care au confirmat 
o pregătire tehnică superioară. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
VăgSun Andronic și Turcu Gheor- 
ghe. Pentru rezultatele obținute 
merită felicitări antrenorul Gui
do N., care se ocupă intens de 
pregătirea tehnică a sportivilor 
din secție. Iată cîștigătorii : Cat. 
52 kg : llieș loan (Minerul Lupeni); 
cat. 56 kg: Man Nicolae (Minerul 
Lupeni); cat. 60 kg ; Turcu Gheor- 
ghe (Minerul Lupeni); cat. 67,5 kg : 
Cerna Traian (Minerul Lupeni); 
Cat. 70 kg : Popovici Valeriu (Ști
ința Ilia); cat, 82,5 kg: Bato Ion 
(Știința Ilia); cat. 75 kg: Atana- 
siu Nicolae (înfrățirea Alba lulls); 
cat. 75,5 kg: Văgăun Andronic 
(Minerul Lupeni); cat. 82 kg : Mun- 
teanu Gheorghe (Știința llia).

V, ZARCULEA 
Lupeni

Aceștia iși 
propria ju
nii reușesc, 
prin Mano- 

o lovitură 
m, Ocaziile

Victorie meritată 
și joc frumos la Lupeni

In cadrul cappionatului republi
can, categoria B, echipa locală Mi
nerul a întîlnit, în cadrul etapei a 
doua, pe Chimia Tîrnăveni. După 
un joc viu disputat, dar în limi
tele regulamentului, minerii au 
câștigat cu scorul de 6—0, prin 
punctele înscrise de Szekely și 
Șzilveszter.

Chiar
dele se 
teren a 
presing

în primele minute, gaz- 
instalează în jumătatea de 
oaspeților, supunînd unui 
permanent terenul de țln-

tă advers. Dacă totuși scorul nu a 
fost maî mare, aceasta se dato- 
rește și terenului moale care a în
greunat mult ducerea la bun sfîr- 
șit a acțiunilor liniei de treisfer- 
turi.

La obținerea acestei victorii, fă 
ră îndoială, toți jucătorii și-au 
adus contribuția. In mod deosebit 
însă s-au evidențiat : Atanasiu. 
Szekely, Precup, Szilveszter și 
Balaș.

S. BALOI 
corespondent

1 M. P, C. S. M. SIBIU 0-0
Desfășurată în cadrul campiona

tului categoriei B, partida dintre a 
doua formație a studenților din 
Petroșani și C.S.M. Sibiu s-a ter
minat la egalitate, 0—0. A fost un 
joc frumos, cu faze de bună cali-

tate, care a depășit toate așteptă
rile susținătorilor tinerei formații 
studențești. Rezultatul este consi
derat totuși bun, deși studenții 
puteau obține ușor victoria.
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nou manual de 
Economie Politică
VOL. I. CAPITALISMUL
696 p. 15,50 lai

Manualul de economie politică în 
două volume apare sub îngrijirea 
unui colectiv 
mat - din : 1.
harescu, C. Murgescu, membri co
respondenți ai Academiei Repu
blicii Socialiste România, dr. 
E. Hutica și dr. N. N. Constahti- 
nescu.

Volumul 1 — capitalismul cu
prinde temele : Obiectul și metoda 
economiei politice de prof. univ. 
dr. N. N. Constantinescu; produc
ția de mărfuri. Banii și legea va
lorii de prof. univ. dr. N. N. Con
stantinescu; Capital și plusvaloare. 
Mecanismul exploatării capitaliste 
de conf. univ. dr. I. Grădișteanu; 
Acumularea capitalului de conf. 
Univ; dr. T. Postolache; Circuitul 
și rotația capitalului de conf. univ. 
P. Malcomete; împărțirea plusva
lorii între diferitele categorii de 
exploatatori de prof, ’univ. membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România B. Zaha- 
rescui Reproducția capitalului so
cial. Crizele economice de supra
producție de conf. univ. I. Bochiș 
și conf. univ. dr. A. D. Albu; Tre
cerea capitalismului în ultimul 
Său șjadiu — imperialismul. Con
ținutul crizei generale a capita
lismului de conf. univ- Gh. Ba- 
drus; Monopolurile și capitalul fi
nanciar de conf. univ. I. Totu; 
Domnia monopolurilor în sistemul 
mondial al economiei capitaliste 
de conf. univ, dr. T. Postolache, 
conf. univ. Gh. Badrus, conf. univ. 
dr. A. D. Albu; Revoluția tehnică- 
științifică contemporană și impli
cațiile ei 
teriale a 
univ. dr. 
lismul monopolist de stat de conf. 
univ. Gb. Dolgu; Trăsăturile ac
tuale ale reproducției în țările ca
pitaliste dezvoltate de conf. univ. 
Gh, Dolgu; Economia țărilor în 
curs de dezvoltare de conf, univ.

’ Gh. Badrus; Capitalismul în Ro
mânia de prof. univ. dr. N. N. 
Consa ntinescu și alții.

Autorii au elaborat materialele 
pe baza operelor clasicilor mar- 
xism-leninismului, documentelor 
P.C.R, și au folosit rezultatele noi 
dobîndite de cercetarea științifică, 
precum și concluziile dezbaterilor 
purtate țn ultimii ani de econo
miștii din țara noastră aaupra 
cursului de economie politică.

S-a urmărit, ca prin tratarea 
problemelor economiei politice a 
capitalismului cititorul să aibă po
sibilitatea de a înțelege princi
palele trăsături, particularități și 
probleme ale economiei românești 
în timpul orânduirii burgheze.

de coordonare for- 
Rachmuth, B. Za-

asupra bazai tehnice-ma 
capitalismului de conf. 
Gh. P. Apostol; Capita-

PROGRA M
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PROGRAMUL 1: 6.25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7.00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Marșuri pentru 
fanfară de Dumitru Eremia; 7,30 
Un cîntec pentru tine; 7,45 Emi
siune pentru pionieri; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,10 Dimineața cu 
cîntec și joc; 8,25 MOMENT POE
TIC; 830 ta microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Jocuri muscelene; 9,45 Reci- 

pianiatului Rudolf Kener;
BULETIN de ȘTIRI; 10,03 
corale inspirate din viața sa- 

10,15 Cîntă Lili Creangă și

talut
10,00 
Piese 
tului;
Ion Stolcănel; 10,30 EMISIUNE LI
TERARA PENTRU ȘCOLARI; 11,20 
Limba noastră; 11,30 Cîntă Cris
tian Popescu și Chantal Goya;
11,45 Muzică populară; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Concert 
de estradă; 12,40 Scene din opera 
„Valiza schimbată" de Rossini; 
13,00 Varietăți muzicale; 13,30 în
tâlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 Dis
curi de muzică ușoară; 15,00 Or-

(Urmare din pag. 1)

, U.T.C. De 
sistematică 

al comitetu- 
de altfel de- 
circumscrip-

In vederea unei mei bune orga
nizări ai coordonări a acțiunilor de 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului, sfatul popular va colabora 
în această direcție mai strîns cu 
organizațiile de femei, 
asemenea, îndeplinirea 
a planului de acțiune , 
iul executiv, care este < 
falcat pe cartiere și 
ții va fi urmărit cu operativitate.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petrila va ur
mări în permanentă îndeplinirea 
ritmică a planului fizic și valoric 
la construcțiile de locuințe și do
tări edilitare. Pentru îmbunătăți
rea calității lucrărilor se va exer
cita un control sistematic pe în
treg fluxul de producție, iar comi
siilor de recepție li s-au cerut în 
mod insistent să fie mai exigente 
la receptionarea blocurilor, S-a dat

In obiectivul aparatului fotografic

laHH

Obiectivul aparatului fotografic 
a imortalizat un aspect care do
vedește dezinteres față de cură
țenia și aspectul orașului Petro
șani. Iată cum arată strada Gării 
— în dreptul zidului de beton care 
mărginește magazia de mărfuri 
C.F.R. avînd pe cealaltă parte de
pozitele I.C.R.M. șl moara de po
rumb.
t ____________

Port-bagaj pentru autoturisme
Uzina „Emailul Roșu" din Mediaș 

a realizat un nou tip de port-ba- 
gaj, construit din teavă și grile, a- 
daptabil tuturor tipurilor de auto- 
lurisme. Avînd un sistem simplu

DE RADIO
martie 

chestra de muzică populară „Fla
căra Prahovei" din Ploiești; 15,20 
Anunțuri și reclame; 15,30 Calei
doscop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16,15 Formații vo
cale de muzică ușoară; 16,40 Piese 
corale de Constantin Baciu și Mi
hail Bîrcă; 17,00 Recital de ope
retă Constanța Cîmpeanu; 17,10 
CADRAN CULTURAL; 17,30 Mu
zica și legenda; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RA
DIO ; PROPORȚIONAL1TATEA 
RAMURILOR PRODUCȚIEI MA
TERIALE; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 JURNAL AGRAR; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert 
de melodii românești; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 
Concert de melodii româneștii par
tea a Il-a); 21,00 Melodii-magazin;
21,45 „Rapsodia română" de Sabin 
Drăgoi, 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Pentru 
iubitorii muzicii de cameră,- 22,45 
Album coral; 23,00 Odihnă cu mu
zică; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

pavate,
finisate ireproșa- 
electrice și sani- 
bună stare de

preconizat 
îmbunătăți

și

indicația ca recepția să se facă 
numai după ce terenul este siste
matizat la cotă, străzile și aleile 
terminate definitiv, adică 
iar apartamentele 
bil, cu instalațiile 
*tare în aea mai 
funcționare.

Măsuri eficiente s-au 
și în ceea ce privește 
rea activității sectoarelor I.L.L. 
I.C.O. Printre lucrările mai impor
tante ce urmează să fie efectuate 
în acest an la Petrila și Lonea, șe 
numără construirea de garduri me
talice cu postament de beton, zu
grăvirea fațadelor clădirilor, ame
najarea a patru solare pentru copii 
etc. îndeplinirea lor la termenele fi
xate și de calitate va fi asigurată 
printr-un control mai sistematic, 
printr-o îndrumare și conducere 
mai competentă a activității unită
ților economice tutelate de sfatul 
nostru popular.

Tot felul de rămășițe, gunoaie, 
resturi de ambalaje de la descăr
cările de mărfuri din vagoane sînt 
aruncate aici alcătuind „pitorescul 
inedit" al respectivei străzi.

Gospodarii orașului de ce nu in
tervin cu 
să curețe 
dărit-o ?

hotărâre ca cei în cauză 
strada pe care au mur-

Foto-text : ȘT. MIHAI

de fixare, port-bagajul 
montat în numai cîteva 
va fi pus în curînd în

poate fi 
minute. El 

vânzare.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
23 martie

18,00

18,25

18,50
19,00
19,20
19,23

19,50

20,00

Pentru cei mici : A fost 
odată... „Isprava lui Mo
tocel", de Viorica Nicoară. 
Pentru tineretul școlar : 
1 001 de întrebări. 
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Călătorii geografice : Că
lătoria cănitanului Cook 
(VI).
O ilustrată pe adresa dv. : 
Muntele mic.
Ce posibilități de econo
misire a metalului există 
în uzina dv. ? Transmi
sie directă de la Uzinele 
„23 August" București. 
Seară de teatru : „Pentru 
alții proastă, pentru ea 
deșteaptă" comedie de 
Lope de Vega. Interpre
tează colectivul Teatrului 
de Stat din Arad. In pau
ze : Poșta televiziunii.
Panoramic: „Hieroglifele 
pămîntului" — film do
cumentar.

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

20,30

22,10

In activitatea de gospodărire a 
orașului vom ține seama de propu
nerile făcute de deputați și invi
tați la sesiune. Țin să enumăr doar 
cîteva din propunerile ce se cer 
studiate șl traduse In viață.

Giurgiu Gheorghe: E necesară 
pavarea șl modernizarea străzii Tu
dor Vladimirescu din Petrila pre
cum și împrejmuirea terenului de 
volei ce se află îrt parc. Aceste lu
crări se pot efectua din beneficiile 
peste plan ce au fost destinate 
modernizării străzii parcului din 
Lonea.

Nagy Ștefan, președintele co
mitetului de locatari din cartierul 
„8 Martie" : Locatarii din cartierul 
nostru solicită afișarea programului 
de funcționare a centralelor termi
ce, zilele cînd se dă apă caldă fie
cărui bloc, punerea în funcțiune a 
lifturilor.

Mogoș Simfon, deputat : Trebuie 
studiată posibilitatea de a se pre
lungi și la Cimpa conducta de apă 
potabilă. De asemenea, amenajarea 
unui teren sportiv 
de aici.

Feier 
najarea 
de vară

pentru tinerii

Gheorghe, 
ștrandului 
să se facă

deputat: Ame- 
pentru sezonul 
din timp.

Profesii diferite, 
o preocupare comună

(Urmare din pag, I)

dințate" (de dimensiuni impresio
nant de mari) sînt scoase întregi. 
Li se inversează sensul și... li se 
lungește viața.

Recent inovatorul Popescu Aron 
în colaborare cu inginerul șef Di
na Dumitru, a conceput un „melc",., 
metalic, cu acționare electrică, a 
cărui folosire va duce la reduce
rea efortului fizic al oamenilor de 
la pîlnia rece a cazanelor.

In cazurile de față, primele im
presii sint trecătoare. In atelierul 
mecanic al I.E.C. Paroșenl se lu
crează intens. Se 
strungurilor și al frezelor contopit 
cu „danful" forjei. „Glasurile" ma
șinilor, utilajelor se aseamănă în
tre ele. La fel preocuparea pentru 
inovații « lucrătorilor de aici.

aude „eîntecul"

Poate veniți
Ziarele, mai ales cele de du

minică, cînd ai timp să le ci
tești pe îndelete, ajung cu In- 
tirziere la Uricani. Cel puțin 
pe strada 23 August, acest 
lucru se inttmplă aproape cu 
regularitate. Noi, abonații 
ne-am pus deseori întrebarea. 
Am pus-o și conducerii 
P.T.T.R. din localitate.

Care să fie cauza de nu 
primim la timp ziarele ?

Un răspuns care să elucide
ze problema n-am primit. Cică 
unii factori au liber in această

Așa s-a spulberat un vis frumos
In birou, cald și bine. O at

mosferă propice de meditație. 
Cu fața cuprinsă tn palme, 
tovarășul Weber Francisc șe
ful sectorului I.C.O. din Uri- 
eani sta și se gîndea la ce 
mai trebuie făcut pentru as
pectul estetic și urbanistic al 
orașului. De-o dată l-a cuprins 
așa o euforie dulce, iar ge
nele i s-au lăsat grele peste 
ochi, A ațipit numai un picu- 
leț dăr a visat așa de frumos 
incit ar fi dorit ca totul să 
dureze o veșnicie. I se părea 
că spațiile verzi erau toate re- 
amenajațe. Iarba lor mătăsoa
să părea zmălțiiită de ghio
cei gingași și brîndușe așa 
cum sint costișele ce îtnprej- 
muiesc Uricaniul. Mașinile ce 
transportă gunoiul menajer 
cutreieraseră toate străzile o- 
rașului și nu reușiseră să gă
sească nici măcar un făraș

Centrul miniei 
de pe Valea 
Moldovei

(Urmare din pag. 1)
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graficului. Pînă la 15 martie 
s-a realizat, la pregătirile în 
subteran, 23 la sută din planul 
anual.

Ne continuăm călătoria prin 
viitorul centru minier. Intîlnim 
tehnicieni cu experiență care 
montează compresoareie la sta
ția de unde vor fi trimiși în 
fiecare oră, în subteran, cîte 
90 metri cubi aer comprimat. 
La stația de flotare s-au tur
nat cadrele de rezistență și se 
execută fundațiile pentru ma
șini, Experiența uzinei de pre
parare de la Tarpița a permis 
proiectantului să aducă flota- 
țtei de la Fundul Moldovei 
modificări menite să îmbunătă
țească procesul tehnologic: 
descărcarea vagonetilor cu mi
nereu la stația de recepție se 
va face mecanizat și automa
tizat, iar la antezdrobire, două 
concasoare vor permite mă- 
runțirea uniformă a minereu
rilor.

Pe malul Moldovei se lu
crează Ia stația de alimentare 
cu apă potabilă și industrială, 
la amenajarea iazului de de
cantare, care se întinde pe 
50 000 metri pătrați. Sistemul 
de flotare prin dig filtrant, 
construit din nisip, pietriș și 
piatră, și cu sonde inverse, 
după care se construiește ia
zul, va asigura o mai bună pu
rificare a apei în vederea pro
tejării faunei rîului Moldova. 
Totodată, datorită introducerii 
unui sistem de recirculare a 
apei, o parte din apa decan
tată va merge prin conducte, 
la flotație, unde va intra din 
nou în circuitul tehnologic de 
flotare a minereurilor. începe 
să se contureze si « clădirea 
complexului social, care va a- 
adăposti laboratoare, vestiare, 
birouri 
etc.

Noul 
Fundul 
valoare 
nereuri

tehnico-administrative

centru minier de ia 
Moldovei va pune în 
anual 85 000 tone rni- 
cunrifere si piritoase

cu o soluție
zi și alții nu. ' Factorii care 
sînt de serviciu nu-t suplinesc 
însă pe cei ce sînt liberi. Da
că acesta e procedeul la 
P.T.T.R. Uricani, îndrăznesc să 
afirm că nu-i tocmai bun. 
După cîte știu, in alte locali
tăți, in asemenea condiții 
lorii liberi sint supliniți 
colegii lor. La noi nu se 
te face acest lucru ? Mai
ditați puțin asupra acestei 
idei tovarăși din conducerea 
P.T.T.R. Uricani. Poate veniți 
totuși cu o soluție.

/ac
rie 

poa- 
mt-

ușă îl 
numai 
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de murdărie. Se mai făcea că 
el, Weber, șeful sectorului era 
chemat la sfatul popular al 
orașului. Aici tovarășii i-au 
strinș călduros mina, l-au fe
licitat pentru activitatea-i la
borioasă și i-au înmlnat pen
tru aceasta un premiu.

O bătaie discretă in 
trezi din visare. Fața-i 
zimbet deveni deodată
Avea din nou realitatea cru
dă in față. Din cele două ma
șini care le are sectorul, una 
a stat toată iarna pe butuci, 
iar gunoiul stă in mormane 
mari în spatele cinematogra
fului, pe unele străzi și chiar 
pe zonele verzi din oraș. Visul 
frumos al șefului de sector 
s-a spulberat. La sfat, e drept, 
n-a fost chemat dar s-ar pu
tea să fie. In orice caz nu 
pentru premiere.
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