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Solemnitatea înrămării titlului 
de doctor honoris causa 

al Universități din București 
directorului general al U.N.E.S.C.O., 

Rene

■7TC.C.V.J. IN PRIMA DECADA A LUNII IULIE
Ptos li niMe

După ce au încheiat primul 
semestru al anului cu un plus 
de 34 770 tone cărbune cocsi- 
ficabil și energetic, minerii 
Văii Jiului au înscris succe
se la producția extrasă, și în 
prima decadă a lunii iulie. Pe 
combinat, depășirea se ridică 
Ia 1 630 tone cărbune. Succe
sul se datorește îndeosebi co
lectivelor de la exploatările 
miniere Lupeni, Vulcan și U- 
ricani care au reușit să obți
nă plusuri cuprinse între 400 
și 1600 de tone.

Exploatările miniere de la 
Lonea, Petrila, Dîlja și Ani
noasa au rămas sub plan cu 
câte 47, 360, 360 și 600 de tone 
(avînd deci posibilitatea recu
perării minusului) și aceasta 
mai ales din cauza neasigură- 

corespunzătoare cu vagoa
ne GsF.R.
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Mina Față de
Față de 
angaja-

plan ment

. Lupeni 104,0% 103%
Vulcan 103,6% 103%
Uricani 102,6% 101%

««fi sectoare
V Lonea 133% 129%
I Lupeni 118% U8%
V Lupeni U4% 113%
111 Vulcan Hl% no%
V Vuloan no% 110%
VI Vulcan no% 109%
III Petrila 106% 106%
II Lupeni 105% 105%

In prima decadă a lunii iu
lie, și la calitate — la indi
catorul „cenușă" — s-a obți
nut un succes semnificativ : 
pe combinat procentul de ce
nușă este același cu cei ad
mis. Demn de menționat este 
faptul că de la începutul anu
lui se realizează pentru prima 
dată sarcinile la acest indica
tor. Izbînda își găsește expli
cația în eforturile depuse de 
minerii din Lonea, Petrila, Dîlja 
și Aninoasa oare au trimis pre
parați ilor cărbune curat.

Doar colectivul minei Uricâni 
continuă să neglijeze într-un 
mod inadmisibil calitatea pro
ducției extrase ajungînd ca în 
această decadă să depășească 
procentul admis de cenușă cu 
5,1 puncte I

Directorului general al U.N.E.S.C.O.. 
Rene Maheu, i-a fost înmînat titlul 
de doctor honoris causa al Univer
sității din București. La solemnita
tea care a avut loc cu acest pri
lej, luni la amiază, în aula Univer
sității, au participat acad. Athanase 
Joja, președintele Comisiei naționale 
pentru U.N.E.S.C.O., acad. Miron Ni- 
colaescu, președintele Academiei, 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămintului. Valentin Lipatti, 
delegat’ permanent al Republi
cii Socialiste România pe lingă 
U.N.E.S.C.O., academicieni, profesori 
universitari, invitați, studenți.

Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, a rostit 
o cuvîntare in care 
periența 
general 
ditor și 
viață și 
cauze a 
în lume.

Prof. univ. Constantin Nicuță, de

a relevat ex- 
multilaterală a directorului 

al U.N.E.S.C.O., ca gîn- 
om de acțiune, a cărui 
operă sînt dedicate marii 

educației, științei și culturii

pre- 
refe- 
Uni-

REPLICA
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canul Facultății de filozofie, a 
zentat raportul Comisiei de 
renți a Consiliului științific al 
versității cu privire la acordarea 
înaltului titlu.

In aplauzele călduroase ale celor 
prezenți, rectorul universității a 
înmînat diploma d-lui Rene Maheu.

Directorul general al U.N.E.S.C.O. 
a rostit apoi o cuvîntare 
a mulțumit pentru titlul 
Rene Maheu a exprimat, 
menea, mulțumirile sale și
rile U.N.E.S.C.O. profesorilor uni
versitari și autorităților române 
pentru contribuția la activitatea or
ganizației și urări pentru dezvol
tarea acestei colaborări fecunde în 
anii

în care 
acordat 
de ase- 
felicită-

ce vor urma.
★

aceeași zi rectorul Universi- 
din București a oierît un de- 
în onoarea directorului gene-

In
tații 
jun 
ral al U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

Mi-
Ro-

a

atmosferă cordială, au parti-tr-o
cipat Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, acad. Athanase 
Joje, președintele Comisiei națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia pentru U.N.E.S.C.O. și Va
lentin Lipatti, delegat permanent 
al Republicii Socialiste România 
pentru U.N.E.S.C.O. (Agerpres) ț

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
primit luni la amiază pe directo
rul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, care se 
noastră la invitația 
București.

La întrevedere, care

dl. 
află în țara 
Universității

a decurs în-.

Secretul46A fost un moment de 
răscruce, un examen 
greu. ■ chiot foarte greu 
pentru unit; o încercare 
a destoiniciei oamenilor, 
a tenacității lor, precum 
și a omogenității brigă
zii ce o formează. Au 
fost aproape de punctul 
de a se da bătuți. Unii 
s-au și dat chiar. Insă, 
momentul critic a fost 
depășit și. în locul în- 
frîngerii aparent iminen
tă din fața stihiilor, a 
intervenit izbînda vred
niciei, a voinței sincere 
ce anima pe fiecare 
de if birui, de a se a- 
firma.

...T recuse ră trei luni 
de cină brigada lui lo- 
niță Aurelian preluase 
cel mai dificil abataj al 
sectorului IV al minei 
Petrila — abatajul nr. 
15 vest din stratul 3 — 
din care au fost schim
bate in prealabil alte 
două brigăzi. Adevărul 
este că oamenii cam fu
geau de abataj. Și a- 
Ceasta din cauza presiu
nii excesive, a infiltra
țiilor de apă, greutăți ce 
puneau la mari încercări 
iscusința profesională, 
capacitatea organizatori
că a brigăzilor. Brigada 
lui loniță Aurelian a 
fost solicitată să preia 
abatajul tocmai pentru a 
învinge stihiile, pentru 
a face din numărul 15 
Vest, un abataj Ia fel 
de fecund ca și cele
lalte.

Și lucrurile au pornit 
bine. Abatajul — aproa
pe surpat din cauza pre
siunilor mari precum și 
a lipsei unei rezistențe 
hotă rite din partea unor 
oameni capabili de a o 
stăvili — a fost refăcut 
ți a devenit un izvor 
bogat de cărbune, in a 
treia lună de cind a 
preluat abatajul, briga
da a trimis spre ziuă a- 
proape 200 tone cărbu
ne peste plan. $i atunci, 
cînd totul părea că este 
pe. drumul cel bun, a 
intervenit marea întor- 
sdtură. Presiunea a cres-

' cut; infiltrațiile de apă 
«ui devenit mai abun-

/

denie ca oricind; stîlpii 
intrau în vatră; din cau
za greutăților a scăzut a- 
vansarea frontului. Și pe 
lingă toate acestea s-a 
ivit încă o dificultate — 
îmbolnăvirea șefului de 
brigadă.

A fost momentul cel 
mai critic: al presiuni
lor excesive și al rezis
tentei minime din par
tea minerilor. S-a descu
rajat, . s-a clătinat parcă 
întreaga brigadă, 
au dat bir cu 
Ceilalți, căutau și 
urmeze, să scape 
bataj, să ajungă 
alte locuri de 1 
fără complicații. Momen
tul critic din abatajul 15 
vest a coincis însă cu 
un alt eveniment: la 
sectorul IV a fost nu
mit un nou șei de sec
tor. tînărul inginer Po
pescu Grigore.

Situația abatajului 15 
vest a devenit problema 
nr. 1 pentru sector. Era 
firesc: abatajul trebuia 
salvat I Dar cine să o 
facă ? Să fie schimbată 
brigada Iui îonifă, să se 
apeleze la o altă briga
dă ? Oamenii lui îonifă 
erau cei mai indicat: 
pentru a-și salva aba
tajul. Doar ei 
teau capriciile 
bine. Deci ei 
ei trebuiau să 
Acesta a fost 
mentul care a 
altfel, și măsurile: Mi
nerii care părăsiseră bri
gada au fost readuși la 
„vatră".
vește 
care 
timp 
dical, 
să-și

unor vinzări

. Unii 
fugiții. 
ei să-i 
de a- 
pe la 

muncă.

11 cunoș- 
cel mai 

puteau si 
acționeze. 

rOționa- 
impus, de

In ceea ce pri- 
șeful de brigadă, 

reîntors între 
concediu me- 

a fost ajutat

s-a 
din 
el 
reorganizeze astfel

brigada încît aceasta să 
fie capabilă de a readu
ce abatajul în cel mai 
scurt timp la capacitatea 
lui maximă.

La propunerea briga
dierului s-a început cu 
captarea și canalizarea 
apei din transversală, s-a 
continuat, apoi cu asigu
rarea abatajului, prin-

l. D.

(Sontiauare în pag. 3-a)

Mina Petrila. Minerul Velcu Toma, șef de schimb 
într-o brigadă de la sectorul II, sfătuindu-se cu doi 

ortaci.

nu a 
la a- 
siste ■ 

există

Semestrul I s-â încheiat pe 
șantierele social-culturale din 
Valea Jiului cu un bilanț ne
satisfăcător : planul de pre
dare a apartamentelor 
fost Îndeplinit integral, 
menajări exterioare și 
matizări pe verticală
serioase rămîneri în urmă — 
mai ales pe șantierele Vul
can și Petrila. Gîț despre con
strucțiile gospodărești — cen
trale și puncte termice, o- 
biectivele rămase din anii 
trecuți neterminate — aces
tea nu au fost executate. și 
lichidate cu predare definiti
vă nici pînă acum I

începutul semestrului II, in
trarea în a doua jumătate a 
anului, trebuie să facă pe 
constructori să privească în 
mod critic activitatea desfă
șurată pînă acum, să-și in
tensifice eforturile, pentru rea-

In geografia economică a orașu
lui Vulcan magazinul Alimentara 
nr. 44 ocupă un loc important. Si
tuat chiar în inima orașului, în 
complexul care a luat ființă o dată 
cu întinerirea Vulcanului, magazi
nul nr. 44 deține un spațiu cores
punzător pentru păstrarea și desfa
cerea produselor. El este dotat cu 
instalație frigorifică și mobilier mo
dern și e deservit de personal bine 
calificat, condus cu pricepere de o 
femeie: Dănilă Iuliana. In cursul 
lunii trecute, prin acest magazin au 
fost vindute mărfuri în valoare de 
1 035 804 lei, îndeplinindu-se pla
nul de desfaceri în proporție de 
120,04 la sută, 
cest magazin, 
fost obținută o

Am căutat să
cestui succes chiar 
sabila unității.

— Am preluat 
doar la începutul
Primul lucru pe care l-am făcut 
atunci a fost să stau de vorbă cu 
personalul magazinului, să aflu pă
rerea fiecărei vînzătoare despre ce
rințele cumpărătorilor și despre 
noua organizare a muncii pe care 
am propus-o. Al doilea pas l-am 
făcut cu aprovizionarea din plin a 
magazinului cu mărfuri. Concomi
tent cu aceasta am trecut la răio- 
narea lor, apoi la utilizarea caie
telor de mărfuri solicitate. In aces-

De cînd există a- 
niciodată n-â mai 
asemenea realizare, 
aflăm „secretul" a- 

respon-de la

acest
lunii

magazin 
trecute.

mari
te caiete fiecare responsabilă de 
raion este datoare să noteze măr
furile care nu se găsesc în maga
zin ca Ia întocmirea comenzilor să 
se poată ține cont de cerințele 
cumpărătorilor.

Dar pentru ca un magazin să sa
tisfacă cerințele mereu crescinde 
ale cetățenilor, lucrătorii săi, și în 
primul rînd responsabilul, trebuie 
să se preocupe îndeaproape de a- 
provizionarea cu mărfuri ca ma
gaziile să nu fie goale niciodată.

Călăuzindu-se după aceste cerințe 
ale comerțului socialist, tovarășele 
Clipa Livia, Gyorgy Lidia, Sicorâ 
Elena, Iordache Aurelia, Peter Au
relia, Nan Aurelia, Urlich Marga
reta, Cocota Maria și. celelalte vîn
zătoare au lucrat cu multă tragere 
de inimă. Astfel am reușit să obți
nem rezultatele pe care le cunoaș
teți, rezultate care se datoreșc deo
potrivă bunei aprovizionări, prezen
tări și păstrări a mărfurilor, cît și 
deservirii prompte și corecte a cum
părătorilor.

Interlocutoarea noastră ne-a dez
văluit în ce constă „secretul" suc
cesului obținut El nu mai e o tai
nă pentru multe unități comerciale. 
Trebuie însă urmărit felul și pro
porția în care sînt respectate și 
aplicate în activitatea de zi cu zi a 
magazinelor cerințele acestui „se
cret".

Pe șantierele de construcții 
social-culturale

C A
D E

P I T 
F I C

OLE
I T A R E

de 
a- 
Pe 

Stă

Uzarea ritmică și integrală a 
sarcinilor de plan ce le revin 
pe primul an al cincinalului.

O primă problemă o con
stituie dezvoltarea continuă 
a șantierelor. deschiderea 
de noi fronturi de lucru. A- 
ceasta, îndeosebi pe șantie
rele Petrila, Vulcan și Lupeni 
unde există proiectele nece
sare începerii a noi blocuri.

trebuind doar create condiții 
pentru atacarea fundațiilor și 
glisărilor. Ridicarea construc
țiilor respective în cursul 
trimestrului III, va constitui 
o bună garanție pentru asi
gurarea executării finisajelor 
interioare în ultimul trimes
tru și darea în folosință a 
blocurilor pînă la sfîrșHul a- 
nului.

Un alt domeniu care tre
buie să se bucure de atențîa 
constructorilor, îl constituie 
terminarea marelui volum 
finisaje exterioare și de 
menajări — sistematizări 
verticală. îndeosebi, se
rău cu aceste lucrări pe șan
tierele Petrila și Vulcan, 
unde există numeroase lu
crări neexecutate — multe 
rămase din anii trecuți... Dru
murile de acces, evacuarea 
pămîntului rezultat din săpă
turi necesită mijloace meca
nice pe care colectivul I.P.I.P. 
Livezeni este dator să le pu
nă Ia dispoziția șantierelor și 
să asigure utilizarea lor în 
trei schimburi. Numai așa se 
va putea face față volumu-

ST. MIHA1

(Continuare tn pag. 3-a)
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Sport
HAND

Sport
BAL I N T

Au luat sfîrșit finalele școlare

In tovărășia apei 
și a soarelui

După Cinei zile de întreceri spor
tive aprig disputate, duminică in 
jUtiil Ote 15, fluierul arbitrului Că- 
i?W Constantin anunța sfîrșitul 
Ultimului meci al maratonului hand- 
boiiăUc al celor mai bune echipe 
șGttlare din tară.

A început apoi ultimul act și cel 
mai emoționant al acestei importan
te competiții: premierea ciștigăto- 
rllftr întrecerii. In fata echipelor 
participante, a sutelor de spectatori 
care au ținut să asiste la acest 
eveniment, tovarășul Părăianu Si- 
ndOH, vicepreședintele Sfatului 
popular al orașului Petroșani, a dat 
dftire numelor echipelor ciștigătoare. 
In aplauzele puternice ale specta* 
lorilor, tinerelor handbaliste de la 
Liceul nr. 4 din Timișoara, în frun
te cu antrenorul lor, prof. Lache

întrecerile
din ultima zi

Ora destul de matinală la care 
ama «ă înceapă primul meci de 
duminică n-a constituit un impedi- 
flMttlt pentru iubitorii handbalului 
din Petroșani care, înainte de ora 
8, 4*1 ocu>p*u locurile in tribune. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit în 
prims partidă se întilneau echipele 
de fete ale liceelor din Petroșani 
și Timișoara. De rezultatul întîlni- 
rii depindea ocuparea, Țe eătrd- e- 
levele noastre, a unui loc oil mai 
bun în clasament.

Meciul a început eu atacuri sus
ținute din partea gazdelor care au 
practicat un joc frumos și eficace 
Deși în final au pierdut, cu 9—10 
ele au fost aplaudate de spectatori 
pentru spectacolul handbalistic Ofe
rit. Păcat ca nu au practicat ace
lași Și în întîlnitea cu Liceul 
dih Tg. Mureș care, sintem Siguri, 
Cl le-ar fi adus un binemeritat loc 
H în clasament.

•Al doilea meci al zilei, decisiv 
pentru ocuparea primului loc în 
clasamentul final la băieți, a avut 
1OC între Liceul Bogdan Petriceicu 
Hașdeu din Buzău și Liceul nr. 2 
din Brașov. Mai bine pregătiți, cu 
un atac în mare vervă de șut, ti
nerii handbalist! din Buzău au în
vins eu categoricul scor de 20—8. 
Cei mai buni realizatori: Dumitres
cu NiColae, Moșteanu Nlcolae de

Clasamentul
FETE BĂIEȚI

1. Timișoara 5 5 0 0 64-24 10 1. Buzău 5 4 0 1 97- 44 8
2. București 5 3 1 1 45-54 7 2. București 5 4 0 1 74- 53 8
3. Tg. Mureș 5 2 1 2 35-46 5 3. Brașov 5 4 0 t 78- 75 8
4. Petroșani 5 2 1 2 46-38 5 4. Agnita 5 2 0 3 93- 94 4
S. p. Neamț 5 1 1 3 36-48 3 5. Sebeș 5 1 0 4 68- 94 2
6. Drăgășani 5 0 0 5 20-49 0 6. Bacău 5005 63-103 0

■■ iok

Scăpat de supravegherea adversarului, tinărul handbalist de la Li
ceul din Agnita țutează cu putere la poarta echipei Liceului din Sebeș.

Constantin, li s-au înmlnat cupă, 
medaliile de aur, tricourile de cam
pioane, diplome și cite un frumos 
ceas de mină; Medaliile de argint 
și bronz le-au primit apoi în or
dine elevele de la liceele Mihâi Vi- 
teazu din București și Unirea din 
Tg. Mureș. Handbalistele de la Li
ceul din Petroșani, deși acumulaseră 
același număr de puncte și cu un 
golaveraj mai bun decît ai eleve
lor de Ia Tg. Mureș, au trebuit să 
se... consoleze cu locul IV în cla
sament, deoarece mureșencele aveau 
o victorie directă asupra lor.

La băieți cupa, medaliile de aur, 
tricourile de campioni și cadourile 
au fost oferite elevilor de la Li
ceul Bogdan Petriceicu Hașdeu din 
Buzău care au cucerit primul loc. 
Pe locurile 11 și III, cu același nu

la Buzău și Oprescu Dorn 
de la Brașov.

O mare surpriză era să 
ss prpducă în al treilea 
meci de duminică, cind ti- 
năra echipă de fete de la 
Școala tehnică agricolă din 
Drăgășani a ținut în șah 
puternica formație, a Liceu
lui Mihai VitafiZU din Bu* 
cttfești.- BBctawtencele au 
învins cu greu »i... cu mul
te emoții la scorul de 9—7.

Așteptată cu mult intere» 
partida dintre echipele de 
băieți de la Liceul Mihai 
Viteazu dih București și Li 
ceul din Sebeș, n-a cores 
puhs decît în parte. A- 
ceasta datorită replicii sur
prinzător de elșbe pe ca
re au dat-o elevii din Sebeș. Sco
rul de 24—11 în favoarea bucurește- 
nilor ne scutește de orice comen
tariu.

Celelalte întîlnifi de duminică 
s-au terminat cu următoarele tezul 
fate s FETE: Liceul Unirea dih Tg 
Mureș — Liceul din Piatra Neamț 
8—8 (4—4). BĂIEȚI : Liceul din Ag 
nita — Liceul din Bacău 34—25 
(19—9).

măr de puncte, dar cu un golaveraj 
mai slab s-au clasat reprezentativele 
Liceelor Mihai Viteazu din Bucu
rești și nr. 2 din Brașov, Care au 
primit medaliile de argint șl, res
pectiv, de bronz precum și diplome.

Trofeele cucerite de aceste echi
pe constituie răsplata străduinței, 
efortului și dorinței de victorie, se
riozității cu cere s-au pregătit pen
tru această confruntare. De fapt, o 
mare parte dintre aceste formații se 
vor întîlni între 13—17 iulie la Si
biu, In finalele întrecerilor școli
lor sportive de elevi din țară. Nu 
vor lipsi de la această competiție 
nici handbalistele de la Liceul dih 
Petroșani cate, Sperăm, că vot avea 
o comportate pe măsura posibilități
lor lor.

Eleva Savin Elana de la Liceul din Pe
troșani e gata sa șuteze de ia semiceta. E 
faultată itiid clar de o jucătoare de la 
Tg. Mureș,

Văzute 
șl spiculțe
< Echipa de fete a Liceului din 

-etroșanl deține un „record" ce-i 
face cinste: în întreg turneul final 
n-a avut declt 77 de faulturi, ocu- 
pînd primul loc In acest clasament 
neoficial, Locul II este deținut de 
formația Liceului din Timișoara cu 
92 de faulturi. <

> I.a capitolul cele mei multe 
faulturi, „campioane" s-au dovedit 
a ii tinerele handbaliste de la Li
ceul Unirea din Tg. Mureș care au 
totalizat nu mal puțin de 160 ata
curi neTeglermentare asupra adver
sarelor.

< O curiozitate: echipa de bă
ieți a Liceului din Bacău care deține 
ultimul loc în clasament cu... 0 
puncte, are cele mai puține penali
zări pentru faulturi (118).

> Cei mai „bătăioșl" s-au dove
dii a fi bucureștenii care au făcut 
197 de faulturi. Încă trei șl își ro
tunjeau „golaverajul" faulturilor la 
200. In această direcție, și colegele 
lor de la același liceu au ținut să 
nu se lase mai prejos, făcînd 144 
•ie faulturi.

* Încă o curiozitate a finalelor 
școlare : golgeteră la fele este tî- 
nâra Domșa Maria tot de la Liceul 
din Petroșani care a înscris 30 de 
goluri.

+ Meciul cel mai disputat al 
turneului la fete a fost între Liceul 
Mihai Viteazu din București și Li
ceul din Petroșani. Așadar petro- 
șănencele au obținut trei califica
tive foarte bune. Ce folos că în cla
sament n-au realizat aceeași notă 
bună 1

Rubrica de handbal 
a fost redactată de: 

C. MATEESCU 
și D. CJUȘAN

O dimineață însorită da duminică, 
cU cerul senin — ce poate Constitui 
o invitație mai ispititoare la o dru
meție pe cărări de munte, spre 
coastele ozonate sau inundate de 
umbra răcoroasă a Codrilor, spre 
aroma reavănă a finului abia co
sit îl Dar invitația poate fi nu nu
mai pentru munte, ei «1 pentru... 
apă. Doar un bazin de înot eu apa 
înviorătoare, cu o plajă bine amena
jată te reconfortează ea și pădurea 
ozonată și-ți toarnă în vene, la fel 

Amatorii înotului la start.
Foto : ȘT. SZOKE

de generos, vioiciune, energie și 
optimism..,

Da, acestei pretenții îi răspunde 
pe deplin ștrandul asociației „Pre
paratorul" din Lupeni. Bazinul rea- 
menajat șl betonat în întregime, pla
ja extinsă, aparatele de gimnastică, 
stație de radioamplificare, vestiarul 
bine organizat, obiectele de artă or
namentale executate în mozaic și 
zgrafitos, un bufet și un chioșc de 
răcoritoare — iată demente care 
împreună creează un loc de agre
ment ce-țl satisface toate exigen
tele.

Dar ceea ce e mai important — 
apa — cum e î Și apa e plăcută, 
curată și, prin instalația de încăl
zire, de o temperatură cît se poate 
de., acceptabilă chiar și pentru cel 
sfioși în fete apei reci. Acum, du-

IPÎONDTUL MDHDÎDL 
DE FOTBRL

ANGLIA - 
LRLGIAY 0-0

LONDRA 11 (Agesnpres). — Tur
neul final al celui de-al 8-lea Cam
pionat mondial de fotbal, competi
ție care în aceste zile concentrează 
in jurul său lnteresuî amatorilor 
de sport din întreaga lume, s-a 
deschis luni duipă-amiază pe sta
dionul Wembley din Londra. Cu o 
oră Înainte de începerea cerem® 
nici, în tribunele vechii arene lon
doneze se aflau 100 000 de spec
tatori veniți să asiste la meciul 
inaugural dintre echipele Angliei 
și Uruguayului.

In timp ce soarele strălucește 
pentru prima oară pe cerul Lon
drei, după mai multe zile de ploaie, 
fanfarele execută cîntece vesele ți 
marșul oficial al Cupei mondiale 
In acest timp tineri fotbaliști, elevi 
ai școlilor din Londra, echipați în 
culorile celor 16 formații partici
pante, defilează prin fața tribune 
lor.

I.d ora 18,15 (ora locală) pe sta 
di on a sosit regina Angliei, Elisa- 
beta a II-a, însoțită de Ducele de 
Edinburg și de președintele Fede
rației internaționale de fotbal, Stan
ley Rous. După o scurtă cuvîntare 
de salut a președintelui F.I.F.A, re
gina Angliei, Elisabeta a 11-a, a de
clarat deschise întrecerile celui 
de-al 8-lea Campionat mondial de 
fotbal.

Pe catargele instalate în ,uru. 
stadionului au fo*t înălțate drape
lele celor 16 țări, calificate în tur

minlcă, temperatura apei din bazin 
s-a ridicat la 21° C.

Oferind aceste condiții, ștrandul 
din Lupeni e tot mai mult căutat 
de amatorii bazinului de înot. Du» 
mintea bunăoară, ștrandul a avut 
peste 700 de musafiri, localnici și 
oaspeți sosiți din alte orașe. Printre 
musafiri s-a aflat și un grup de ti
neri de la Școala sportivă de elevi 
nr. 1 din București care a deschis, 
printr-un concurs de înot, progra
mul duminical al ștrandului.

In cadrul concursului primele lo
curi au fost ocupate de următorii: 
Grecu Eugen, la proba de 200 m 
spate băieți; Isaboiu Anca la 300 m 
spate fete; Georgescu Mihaela la 
200 iii bras fete; Vrînceanu Mi
haela la 50 m craul fete; Gruia Li
liana la 200 m delfin fete; Soptă- 
reanu Sergiu la 50 m bras băieți; 
Vrînceanu Mihaela la 50 m spate fe
te; Mateescu Adrian la 50 m spate 
băieți.

După concurs „programul" a cu
prins plajă, înot, muzică și veseli® 
care au durat pînă la orele tîrzii ale 
după-amiezii, la care au participat 
toți oaspeții ștrandului...

A fost, intr-adevăr, o zi . minunată 
petrecută în tovărășia anei si soa
relui.

D.

neul final. Apoi și-au făcut apari
ția în incinta stadionului echipele 
Angliei și Uruguayului care vor 
disputa primul meci al competiției.

La fluierul arbitrului Istvan Zsolț 
(Ungaria) cele două reprezentative 
au aliniat pe teren următoarele for
mații : ANGLIA : Banks, Cohetl. 
Wilson, Stiles, J Charlton Moore, 
Ball, Greaves, B. Charlton, Hunt, 
Connelly. URUGUAY: Mazurkie- 
wicz, Troche, Manicera, IJbinaa. 
Goncalvez, Gaetano, Cortez, Viera, 
Silva, Rocha, Perez. Lovitura de în
cepere a fost dată la ora 18,32 de 
Bobby Charlton. Englezii au jucat 
în prima repriză cu soarele în fața.

Prima repriză a fost echilibrată. 
Fiecare formație și-a creeat ocazii 
de gol, contra-atacurile uruguave- 
uilor fiind de multe ori mai pericu
loase. Portarul Banks a salvat în 
extremis o minge trimisă la „pă
ianjen" de un atacant sud-ameri- 
can.

Englezii au dominat in repriza 
secundă, dar atacurile lor s-au do
vedit sterile, in afară de aceasta 
fundașii centrali uruguayeni, Mani
cera și Troche au fost de netrecut. 
Meciul a luat sfîrșit cu un scor 
alb (0—0). Reprezentativa Urugua- 
yului a reușit să țină in șah echi
pa Angliei pe care presa londo
neză o indica favorita numărul 1 
a competiției.

Campionatul mondial de fotbal a 
început suib semnul surprizelor.
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Un cunoscut, sosit într-o vine

ți în Petroșani, îmi spunea că 
a Vizitat Intre altele piața orașului.

— Hala e frumoasă — mare, a- 
proape grandioasă, îmi spunea el, 
așa cum se construiește totul în 
țara noastră de două decenii în
coace. Dar, pare 83 albă ceva din... 

■piața persană...
— Gum adică, persană ?! l-am în

trebat.
— Adică, ceva oriental — îmi 

spune...
M-am gîndit mult după ce a ple

cat și i-am dat dreptate.
...Noi petroșănenii, ne-am obiș- 

fiuit cu frumoasa noastră hală. Ne 
bucurăm că in cele mai multe zile 
găsim aproape tot ce căutăm. Unită
țile legumicole sînț bine amenajate, 
mărfurile sînt expuse și prezentata 
cu gust. Marfă, berechet — doar 
că nu prea tine pasul cu scăderea 
prețurilor din sectorul particular...

□ar, nu despre asta este vorba 
Vreau să. revin la acel „ceva orien
tal" de care mi-a pomenit cetă
țeanul.

Intr-adevăr, în zilele de vineri, ha
la devine neîncăpătoare. Și atunci 
Vesti vînzătorii particulari etaltii- 
du-și mărfurile direct pe pămîht; 
plase de fir împletite, linguri, cu
iere, umerașe, diverse articole de 
artiapnat și articole de artă popu
lară. De multe ori, ca să poți intra 
în hală e nevoie de sărituri acro
batice ca să treci și să nu calci 
paste cuțite, greble, mături, etc etc.,

Replică demnă
(Urmate din pag. l-a} 

ir-o armare suplimentară poligonală. 
Era vorba de zile de luptă Încor
dată pentru stăvilirea presiunilor 
și infiltrațiilor de apă.

— Dar altceva nu iacem, numai 
asigurare ? — se întrebau cîțiva 
nemulțumiți, pentru ca> Intr-adevăr 
citeva săptămîni prea mult cărbu
ne n-a ieșit din abataj.

Curlnd insă roadele zilelor de 
„Înaltă tensiune" s-au văzut. Mun
ca ordonată, disciplinată, exigenta 
dovedită de brigadier față de asi- 
gutărea corectă a abatajului, aju
torul acordat de conducerea sec
torului, au chezășuit biruința bri
găzii lui loniță Aurelian asupra 
stihiilor. Brigada a învins, a ajuns 
în ultimele două luni la o viteză 

Grupul școlar minier Lupeni
arc vaoBlE postări te maiilii iuirwioii

Se pof angaja maiștri electromecanici fi e- 
lectricleni, care au ca studii școli tehnice de 
maiștri în specialitatea respectivi, sau școli e- 
chivalente.

Informații suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, zilnic între orele 9-—13.

ÎNTREPRINDEREA forestieră 
PETROȘANI

Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale:

— tablă neagră peste 4 mm
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

precum și diferite piese de schimb pentru funicular
Wyssem.

toate întinse pe jos la intrările din 
hală.

Loc la pavilioanele de beton ar 
mai fi el, nu-i vorbă pentru vîtt- 
zători. De exemplu, pe ultimul rind 
de mese de ciment, în fața magazinu
lui de mobilă. Insă de cele mai multe 
ori acolo slht îngrămădite mobile, iar 
mesele nu pot fi folosite. Dar, s-ar 
putea obliga depozitul de mobilă să 
se gospodărească în așa fel îneît să' 
nu ștînjenească activitatea în piață. 
Dar, ar trebui cineva să se ocupe 
de aceasta să o organizez^. CI
NEVA I

la completarea aspectului orien
tal al pieții din ultima vreme o „pre
țioasă" contribuție a adus tiribom- 
ba, parcurile zoologice ale mena
jeriei oare existau la capătul pie
ții. Megafoanele acesteia ameste 
cîndu-și sunetele cu strigătele să
tenilor veniți cu zarzaval și care-și 
fac reclamă la marfă, cu creat un 
vacarm exact ca le Bagdad...

Cred că pe viitor s-ar cuveni 
oa asemenea mijloace de dis
tracție să fie amplasate In altă 
parte și nu lîngă centrul de desfa
cere a alimentelor din orașul nos
tru. ’.

Și, fiindcă veni vorba de igienă, 
n-ar strica să ne întrebăm : cum își 
rezolvau muncitorii de la acest 
„parc zoologic" unele necesități, cu- 
noscînd făptui că WC-ul din hală 
— de altfel singurul WC din piață 

se închide la ora 19? Dar cel 
cîțiva întlrziați la o sticlă de bete 
din bufetul pieții ? Alt aspect: în 

de avansate de 80—90 ml/lună față 
de nici 06 m 1 înainte, ia un ran
dament de 6,20—6,40 tone pe post 
șt ia o depășire în ultimele două 
luni de 400 tone cărbune.

Discutam cu brigadierul loniță 
Aurelian, un bărbat încă tinăr și 
bine legat, despre perioada „criti
că" din viața brigăzii.

— Am trecut și noi printr-un 
moment de slăbiciune. Pînă la ur
mă insă am învins iot noi, prin 
forțele și voința noastră. Și e im
portant faptul că pentru viitor oa
menii au dobîndit o experiență va
loroasă și o învățătură care ar pu
tea fi exprimate prin cuvintele : 
dacă brigada e omogenă, discipli
nată, dacă toți pun umărul, orice 
presiune poate fi învinsă. 

hala (chiar deschisă) nu există chiu
vete pentru spălatul mîinilor, In 
afara celor defecte din WC-ul ha
lei. Este necesară o gură de apă 
și un furtun mai lung pentru spă
larea meselor și culoarelor dintre 
mesele din piața de afară. 88 ne 
mai mirăm că sătenii ma
nipulează alimente cu miinile 
avind toate culorile curcubeului ?

Secția comercială a sfatului popu
lar împreună cu administrația ha
lelor ar trebui să găsească soluția 
procurării de galantare cu sticlă și 
acoperite cu tifon, pentru Ca măr
furile expuse — brînză, afumături 
etc. să nu fie „atacate" de muște. 
De asemenea, trebuie rezolvată pro
blema OBLIGATIVITĂȚII PURTĂRII 
HALATELOR de către sătenii Care 
desfac asemenea produse. Toate aces
te probleme și încă multe altele a- 
supra cărora vom reveni, consti
tuie mijlocul de a face să dispară 
aspectul oriental al pieții, amintit 
de cetăițeanul meu.

E rindul să amintesc că ele au 
făcut obiectul sarcinilor ce au fost 
trasate de I.S.S. Petroșani organelor 
de resort. Să vedem insă pe cînd 
rezolvarea I

Dr. MORARI! LEONIDA
Medic primar I.S.S. PetrdSahi

CAPITOLE 
DEFICITARE

(Urmare din pag. l-a)

lui de lucrări care trebuie e- 
feotuate în acest sector de 
activitate.

Un domeniu care a scă
pat atenției constructorilor și 
va trebui urmărit ou daos«i 
bitM • hotărîre In eenu|țig&. U. 
— este cel al activității 
tierului de instalații.

Centralele și punctele ter
mice date în folosință provi
zorie In toamna trecută — 
tot în aceeași situa lie stau 
și după trecerea unei jumă
tăți de an din 1Ș661 O vină 
in această directe o poartă 
atît i.L.L. care nu insistă ca 
obiectivele respective să fie 
terminate și date complet îfl 
folosință, cît mai ales Banca 
de Investiții care tolerează 
oa ani la rînd centralele ter
mice să nu fie predate cu 
proces verbal de recepție de
finitivă și lichidate ca obiec
tiv din nomenclatorul de lu
crări al anului respectiv !

Semestrul II pune sarcini 
mari în fața constructorilor 
de pe șantierele social-cultu- 
raie. Obiectivele primului an 
al cincinalului, trebuie reali
zate în mod exemplar : este 
O datorie de cinste pentru 
toti constructorii.

PROGRAM DE RADIO
13 iulie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,30 Anunțuri, muzică; 7,00 
RADIOJURNAL Sport; 7,15 Valsuri; 
7,30 Muzică ușoară; 7,49 Salut vo
ios de pionier; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Melodii populare din 
Argeș; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Jocuri populare interpretate la 
fluier,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Piese corale de Dumitru Stan- 
cu,- 10,15 Buchet de melodii popu
lare; 10,30 Emisiune literară pentru 
școlari; 10,55 Menuet de Telemann. 
Suita pentru coarde de Rameau. Sim
fonia a V-a de Alexandro Scarlatti; 
11,20 Limba noastră; 11,30 Muzică 
ușoară; 11,45 Așa-i jocul pe la noi; 
12,00 BULETIN de ȘTIRI; 12,10 pa
gini din opereta „VInt de libertate" 
:ie Dunaevski; 12,30 Din repertoriul 
Ansamblului Armatei; 12,45 Damuri 
simfonice de compozitori romlni, 
13,05 Strune vesele; 13,30 Muzică 
populară, 14,00 BULETIN DB ȘTIRI, 
14,08 Sport; 14,15 Voci și orches
tre — muzică de estradă; 14,40 Re
cital Nicqlae Secăreanu, 15,00 So

După ce au prezentat spectacole Ia Vulcan și Aninoasa, forHB- 
țlile reunite ale artiștilor amatori din Valea Jiului au tout pre
zente duminică, In fața unui numeros public, pe stadionul din Lo- 
nea.

O revelație a spectacolului: solistul de muzică populară, minerul Ml* 
săleanu loan, Component al formației artistice a clubului din Uricaftl.

Lungu Mioara (stînga) și Dima Ionel (dreapta), soliști de muzica 
populară ai clubului din Vulcan, au fost răsplătiți cu vii aplauze pentru 
buna interpretare a frumoaselor melodii populare.

După spectacol,..

liști de muzică populară; 15,20 A- 
nunțuri, reclame, 15,30 Caleidoscop 
muzical,- 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Interpreți de muzică ușoară; 16,30 
Simfonia a IV-a în re minor de 
Robert Schumann; 17,02 Cîntă Ro
diră Bujor și Coștel Moisă; 17,15

CINEMATOGRAFE
13 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie s Lu
mina verde; Republica: Atentatul; 
Stadion i CIntînd în ploaie; PETR1- 
LA: strigătul; LONEA — Mine
rul : Tom Jones; LIVEZENI: Banda, 
CRIVIDIA: Cînd Martin avea 14

TELEVIZIUNE
12 iulie

18,00 Pentru tineretul școlar; Mu
zeul etnografic al Moldovei. Trans
misiune de la Iași; 18,25 Campiona
tul mondial de scrimă; Floretă — 
finală (femei). Ttatasmiaiune de la 
Moscova; 19,20 Telejurnalul’ de sea
ră,- 19,35 Cronica discului. Prezintă 
Grigore Conatantinescu,- 19,50 Glne- 

FOTBAL: SEMIFINALELE CUPEI 
ROMÂNIEI; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Mei 
dia zilei, 19,35 Varietăți muzicali; 
20,00 RADIOGAZETA DB SEARĂ. 
20,30 TRANSMISIUNI! SPORTIVA: 
Turneul final al Campionatului mon
dial de fotbal, 22,15 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 22,23 Fante
zia în Do major „Călătorul1* de 
Schubert; 22,50 Cavalcada mnWI- 
ilor, 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

ani; PAROȘENI: O poveste nein
ventată; BÂRBÂTBNI; Intîlnire cu 
spionul, LUPENI — Muncitori 
Un lucru făcut la timp; Cultural: 
Gentlemanul din Cocody, URIGANI; 
Șoarecele din America.

clubul TV,- 20,10 Parada vedetele»; 
20,25 Campionatul mondial de fot
bal — 1960: Bulgaria — Brart)Ș|. 
Transmisiune de la Liverpool; 22,20 
Varietăți pe pplicuM; 22,39 NW- 
jurnalul de noapte; 22,40 Buletiuțll 
meteorologic; 22,45 închiderea Emi
siunii


