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Vulcan — înnoiri edilitare.

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

se mobilizează exemplar 
pentru recuperarea restantelor

■ Plus 250 tone de cărbune în prima 
decadă a lunii mai ■ Brigada condusă de 
Gheorghe Buhuțan de la l.M. Vulcan decisă 
să reediteze succesele din lunile anterioare 
■ O brigadă coordonată de un tînăr price
put — Gheorghe Drobotă — hotărîtă să 

; crească la 8 tone pe post productivitatea 
i muncii în abataj cameră ■ Măsurile luate 
I de conducerea sectorului vor conduce la re- 
j viriment.Afirmația din titlu a- acumulat un plus cifrat ■ parține tehnicianului Va- la 250 tone de cărbune, i sile Brie, șeful șectoru- plus realizat pe seama ' ■ ■ - .1 i productivității.2. .E..1 ‘ i muncii în abataje cu, 600- preciza interlocu- kg cărbune pe post, ' _____ — restanța de 1000 pe sector cu 100 kg tone de cărbune acumula- post, tă în cursul primelor cinci ~ luni va fi recuperată".Argumentul celor spuse de tehnicianul Brie are ca principal suport modul în care sectorul a debutat în cea de-a șasea lună a anului: plusuri de mentar de la începutul anului și disciplina exemplară ce există în brigadă. Exploatînd cu pri-

Gheorghe OLTEANU

lui I al l.M. Vulcan. „Pi- depășirii■ na la sfîrșitul - acestei : lunitorul Consultînd registrul realizările brigăzilor,
iarpecune oprim la cea condusă de Gheorghe Buhuțan. Palmaresul formației îl constituie cele 9000 tone de cărbune extrase supli-cîte 41 tone de cărbune în zilele de 1 și 2 iunie, 115 tone peste sarcina preliminată a zilei de 6 iunie, Un spor de 110 tone în cea de-a noua zi și iată că, la sfîrșitul ’ primei decade, sectorul a (Continuare în pag. a 2-a) /

3500 tone peste plan, 
de la începutul luniiTrei întreprinderi . mi- . mere au ridicat, cu realizările obținute în data 11 iunie, la 3 500 de tone cantitatea de cărbune extrasă și livrată suplimentar, în această lună.Intre fruntași se situează minerii de la Paroșeni, care, prin folosirea la parametri maximi a utilajelor din dotare, prin creșterea randamentelor pe post, au rotunjit la 1900 dc tone plusul înregistrat de la începutul lunii iunie. Succese remarcabile au obținut și brigăzile de producție ale minei Lo- nea, unde cantitatea de., cărbune peste prevcderi-,l le de plan ale perioadei depășește o mie de tone. Dc asemenea, rezultate notabile sc consemnează și la mina Uricani, unde, printr-o mai bună organizare a muncii, prin valorificarea optimă a resurselor de care dispune a- cest colectiv de mineri, s-a reușit un lăudabil reviriment în activitatea de prod'cție.De subliniat faptul că a- cestc împliniri se datorează măsurilor întreprinse’ pentru creșterea produeti- ; vității muncii, pentru ridi-

carea randamentelor post în abataje. De menea, la cele trei tați miniere se acționează intens, prin ritmul ridicat' la lucrările de pregătiri, în vederea asigurării în continuare a liniei de front active. Activitatea acestor brigăzi este corelată cu programul de intrare în funcțiune a noilor capacități, în așa fel îneît nivelul producției să înregistreze cote ascendente. (S.B.)

pe ase- uni-
PremierăPe fluxul de fabricație al întreprinderii de utilaj minier din Petroșani prinde contur un nou utilaj, care va constitui o premieră în industria, națională de profil. Este vorba de un complex cu susținere mecanizată cu subminare, ai cărui parametri de funcționare vbr permite realizarea unor productivități sporite în abataj.Programul de construcție se află în etapa de finalizare. Secțiile complexului vor intra in pro-

La Valea de Bre zi

Activitatea electricienilor, marcată de 
înaltă competență profesională24 volți, la contactoare de la electroventile „și transformatoare pentru cofrete care au corespuns punct de vedere

Colectivul atelierului e- lectric de la mină Bărbă- teni este format’ dintr-o mînă de oameni tineri, care desfășoară o activitate intensă. Aproape că nu există loc de muncă* în subteran unde Să nu fie resimțită munca lor.Lunar, prin mina celor 15 meseriași din atelier trec cam 165—170 de motoare electrice, ventilatoare și cofrete care sînt reparate și duse înapoi în subteran pentru a fi repuse în funcțiune. Nu de puține ori acestea sînt reparate cu piese de schimb și subansamble recuperate de la utilaje care

fost date necorespunzătoare și propuse pentru casare.„De fapt toate motoarele electrice defecte scoase din subteran, se repară în atelierul minei; excepție fac numai cele care a- latrebuie rebobinate, cestea fiind duse IPSRUEEM și asta deoarece nu avem materia primă,, respectiv, sîrma de cupru. In acest an, bobi-, natoarea Elena Mărcaș a executat cît.eva rebobinări pentru electromagneții de la puțul auxiliar, relee de

din , . .... calitativfuncționării în mediul de subteran", ne spunea ing. Victor Patalița, șeful atelierului.Mai mult decît colectivul atelierului este preocupat pentru a și mai mult în întîmpina- rea cerințelor producției.
" Gheorghe BOȚEA

atît,

Șeful de schimb Va- 
silc Guzu (brigada 
Gheorghe Rusan), Ion 
Bălan (șef de schimb 
în brigada Vasile Fo- 
dor) și Petre Gorgolă 
(șef de schimb în bri
gada lui Costică Ono- 
frei), împreună cu teh
nicianul Pavel Regenyi, 
stabilesc direcțiile , de 
acțiune pentru sporirea 
producției în sectorul 
III al l.M. Bârbăteni.

tehnologicăbe tehnologice, în aceste zile, la atelierul de profit al unității. Paralel, în secțiile hidraulică, prototipuri și mașini de abataj see- xecută alte subansamble, în așa fel ineît în trimes- , teul III noul produs 'să fie livrat beneficiarului — întreprinderea minieră Lupehi..De subliniat faptul că, prin soluțiile de proiectare, prin procedeele folosite în procesul de fabrica-, ție, se asigură utilajului o fiabilitate ridicată-. (S,B.)
Lucrare de investiții în devansțaje miniere. In zilele care au mai rămas pîriă la punerea în funcțiune a a- cestui. obiectiv de Investiții, se vor monta celulele de comandă și tabloul de distribuție a energiei e- lectrice. _Prin punerea în funcțiune a acestei stații de ventilatoare se vor asigura condiții de aeraj optim în lucrările din subteranul minei Valea de Brazi, unde urmează să fie date în . folosință primele capacități de producție în cărbune, in blocul IX, (V.S.)

Constructorii din formația coordonată de sing. Ioan Eșiu, de pe șantierul de la suprafața noii mine Valea de Brazi, raportează, în aceste zile, un nou succes. Ei au pregătit pentru recepție partea de construcție a casei noii ștații de ventilatoare din incinta puțului nr. 5. Obiectivul a fost realizat eu trei săptămîni înainte de termenul . prevăzut în planul fizic, prin buna organizare a lucrului și prin promovarea unor tehnologii de mare produc-

tivitate. Ea scurtarea termenului de finalizare a lucrării au contribuit formațiile conduse de Alexandru Scacon (dulgheri). Ioan Grigore și Constantin Anofie (zidari), Mihai Dumitru (betoniști). Ventilatoarele' au fost instalate pe postament de lăcătușii montări din formația condusă de Ioan Popa, formație care de mai bine de cinci ani se menține pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă din întreprinderii, de priză construcții și cadrulantre-mon-
Luna manifestărilor politico-ideologice,
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• Viața de partid : Mij
loc important de mobiliza
re a comuniștilor.

• Din scrisorile sosite 
la redacție.

• „Vă informăm".
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• Rubrica „Viața colec
tivului”.

• Contribuții de valoare 
la îmbogățirea tehnicii mi
niere.
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• Sport : Mexie ’86.
• Actualitatea în lume

Foto : Al. TĂTAR

veni

cultural-educative și sportive

Laudă omului muncii și creației sale“
Corold a hărniciei,

a bogatei vieți spiritualeSediția e-apropie de final a Vil-a a Lunii manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive .„baudă omului muncii și creației sale", amplă corolă a hărniciei oamenilor muncii din Valea Jiului de astăzi, manifestări care au dominat viața spirituală a municipiului. Ne sînt vii; încă în memorie concertele corului „Madrigal" în sălile de apel și . așezămintele de cultură, prezențele artistice ale „Rapsodiei române” care1 exprimă prin cîntec și joc, cu fiecare nou spectacol, bucuria’de a munci și a crea liberi, noi și noi valori - materiale și spirituale, gala artelor vizuale prilejuită de săptămîna cultural- i educativă „Flori de mai"> și jubileul cirtcclubului> ‘ „Amafiim", prezențele estradei bucureștene „Constantin Tănase", ale An- gelei Simileâ și Savoy- ului, mai recentele spectacole- ale . : Mirabelei .

Dauer, ediția. III-a a concursului de interpretare „Flori de cîntec românesc" de la Vulcan.Ne amintim, de asemenea, . de interesantele manifestări politico-educative organizate' în întreprinderi, instituții, in așezămintele de cultură, în sprijinul producției și al ridicării nivelului spi-
L— .........I ritual al oamenilor mun- ț cii din municipiu. Nu ț ' putem uita nici întîlni- ț rea „Fiilor Petrilei*1 și 1 manifestările atractive / din cadrul săptămînii cui- J turâl-eduCative „Primăva- | ra petrileană".In aceste zile Teatrul de comedie a venit, de asemenea, printre mineri?La Aninoasa săptămîna cultural-educativă deia Tulipanului" se

'-i„Ne- | 
a| propic și ea de final, o- ț dată cu microspectăco-1 lele de la sala de apel | 

II. ALEXANDRESCU | 
(< oritinuarc în pag a 2-a) |
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Mijloc important de mobilizare
(Urmare din pag. I)

Viața de partid

Pe baza experienței cumulate, discuțiile viduale purtate în ; an cu comuniștii de tre biroul organizației bază nr. 3A de la Paroșeni, au cunoscut salt calitativ. constituind un dialog direct, o cu- noașter- mai bună a capacității politice și organizatorice a acestora, a problemelor cu care se confruntă la locurile de muncă. Discuțiile individuale purtate cu membri de .pactid au condus la întărirea răspunderii acestora, a vieții interne de partid, a întregii munci politiceîn mobilizarea colectivului la realizarea sarcinilor de plan. ■'Discuțiile individuale curtate cu membri de partid au demarat din prima lu- î»ă a anului în cadrul ședințelor de birou. Aria

a- indi- acest La majoritatea problemelor ridicate de membri de partid în cadrul discuțiilor individuale s-au dat’ răspunsuri operative în adunările generale, iar la cele ce au depășit competența b.o.b., li s-a dat răspuns în perioada următoare. Cu prilejul discuțiilor s-au ridicat probleme lega-

a comsmișuior9634 tone de cărbune pecele cinci, luni ale anului.Pe marginea materialu-lui prezentat în . adunare

te de aprovizionarea cu piese de schimb și materiale a formațiilor de lucru, revizia și repararea utilajelor din dotare, extinderea transportului mecanizat a materialelor la Jocurile de muncă, îmbunătățirea transportului în comun etc.Finalizarea discuțiilor individuale a avut loc în ...1_ ____ j generală a organizației de bază . -pr5 dezbaterea concluziilor asupra acestei acțiuni, a eficienței sale privind preocupările, pentru realizarea și depășita sarcinilor de plan. E- ficiența. discuțiilor individuale, a activizării comuniștilor este ilustrată de mobilizarea colectivului La realizarea unui plus de

discuțiilor a cuprins mai - recenta adunare multe aspecte ale activității 7:politice și economico-. sociale, referindu-se mai ales Ia modul în care comuniștii s-au achitat de sarcinile profesionale pentru realizarea . planului pe schimbul respectiv, participarea la viața de organizație, comportamentul a- eestora în familie și societate.

au luat cuvîntul minieri loan Ilîrtop, mitru Mihai.Constantin Fasolă, tarul organizației și ing. Constantin ran, arătînd că în discuțiilor individuale s-au trasat sarcini membrilor de fost rezolvate probleme ale De asemenea, autorizarea unor eri care au terminat cursurile și o mai mare preocupare pentru integrarea tinerilor nou încadrați în exigenței, muncii :în subteran.Planul de măsuri, adoptat în adunarea generală este menit șă asigure o- Tientarea pe.mai departe a eforturilor comuniștilor, a organizației de bază. în d’recția întăririi continue a vieții de partid, a întregii munci politice pentru mobilizarea tuturor formațiilor de luciu, a întregului colectiv la creșterea continuă a producției de cărbune;

maiștriibu- artificierul secre- U.T.C.Muzu- urmaconcrete partid, au o serie de colectivului, s-a cerut artifici-

Vasile COCHECI

Activitatea electricienilor
(Urmare din pag l)’ fe lingă faptul că proape la fiecare loc a- demuncă există motoare e- tectrice de rezervă, în cadrul atelierului s-a creat 

un stoc de utilaje de rezervă astfel incit, la orice oră din zi sau. noapte, un motor defect este prompt înlocuit cu unul bun.Pe Ungă repararea acestor utilaje de mare putere, în activitatea atelierului s-a trecut la reparații, și reglări ale unor dispozitive și aparatură de finețe și complexitate tehnică cum sînt casetele, re- ■ inele de scurgere,.., intră in componența țiilor de . tfalizată transportoare.crări necesită multa competență profesională, Capacitatea de a stăpini tehnica de vîrf. a mineritu- . lui. De altfel, colectivul a- telierului a realizat o prin forțe proprii pupitre ’ de Verificare a acestor delicate aparate de mare precizie în structura carora intră și elemente de leetronică.Utilajele de mare ductivitate, cum ar fi / binele de abataj,de a fi introduse în subteran. trec prin miinile oamenilor din atei ici pentru a fi verificate' punci de vedereAcest prilej este folosit și pentru instruirea- celor care le vor folosi în abataj — minerii. Nu-i o noutate că între minerii de la fronturile de lucru și meseriașii atelierului s-a statornicit o permanentă coh.lu-.

caresta-» cen- fluxurilorAceste luconia'ndăa

e-pro- coin- înainte
din, electric.

f - •.

‘ 7 '■

’7 • ș ••

iv;

Aspect de muncă de la secția de peparare 
cuarțului Uricani.

loto. I. PRICOP

sau dezbaterile pe teme ateist științifice de la Iscroni și Aninoasa.Duminică, Festivalul de folclor momîrlănesc de la Tulipăn va reuni întreaga forță artistică a municipuliui. Se va încheia astfel o lună de bogată viață spirituală, nouă și profundă dovadă 
a înaltelor virtuți creatoare ale muncii oamenilor acestor locuri.Duminică vom fi pre- zenți pe platoul Tulipa- nUlui de la Iscroni la festivalul hărniciei și bucuriei de a crea a minerilor Văii Jiului.

Din scrisorile sosite la redacție

crare și consultare în problemele pe care*le ridică producția de cărbune, utilajele folosite la extracția acestuia. Nu de puține ori pot fi întîlniți oameni din atelier, cum sînt Ionel Pușcașu și Iriinie Kovacs, lucrând, cot la cot. in abataj cu minerii poli calificați la înlăturarea avariilor apărute. Acești meseriași împreună cu colegii lor diri atelier cum ar fi Cornelia Ion, Eufilia Florea și toți ceilalți din acest colectiv, formează o mică familie de specialiști care contribuie în mod nemijlocit la buna funcționare a utilajelor miniere, la creșterea productivității muncii și a producției de cărbune la mina Barbă-/ teni.

1 .ocui eșecul ui și rînduri.

„Să-ți faciLocuitorii din cartierul Sohodol — Paroșeni, pen-î dinte de orașul Vulcan, precum și alte categorii de familii ce stau în Io-’ cuințe, proprietate personală din împrejurimi,: privesc cu îngrijorare trecerea timpului și se întreabă pe drept cuvînt cînd cei competent! a*u de gind să înființeze un nou depozit de coi ibustibil în locul celui desființat în toamna anului 1985, EI se afla apropiere, înîn Lupeni, Alte

(Urmare din pag I)cepere combina din dotare, minerii din schimburile coordonate de Constantin Gînceanu, Ștefan Bu- leandră, Dumitru Anton și. . Miluță Roșu au obținut, în iunie, indici de vitate superiori < u kg de cărbune celor planificați. Acest lucru a f .cut posibilă depășirea cu 460 tone de cărbune a -’lanului la încheierea .primei' decade. Cu toate că oamenii brigăzii,se mai confruntă cu unele greutăți pe fluxul de transport (11 transportoare, în cascadă, la cota 210), ei sînt holârîț: să reediteze succesul din aprilie, cînd .și-au depășit planul cu 3200 tone de cărbune. :Un exemplu despre ceea ce pbȘtc face o brigadă de mineri pricepuți îl oferă formațiă Iui Glieorghe

producti-1200 pe, post

vara sanie pentru la iarnă“fel nu știm, cum ne vom putea aproviziona din timp cu lemne și cărbuni pentru perioada toamnă- iarhă. P’: g ”Avînd în vedere că un nou depozit va fi nevoie să : fie dotat cu cele trebuincioase (teren adecvat, birou,' cîhtar, iluminat, împrejmuire și ’ 'rum de acces pentru vehicule), n-ar fi rău dacă cetățenii ar putea vedea o preocupare în această privință din partea organelor în* drept

să rezolve problema, mai precis Consiliul popular al orașului Lupeni. Sperăm că, lansînd din ti mp acest semnal de alarmă. vom putea observa* măsuri concrete pentru a fi scutiți de emoții neplăcute, astfel ca să ne putem aproviziona din timp cu combustibilul necesar perjțru iarnă. ’’ -
Ilabina LUDOVIC, 

pensionar, cartierul 
Sohodol — Paroșeni

Tot așteptînd, se degradează apartamentul

Alexandra Ciohanu 
Violeta Baciu — două 
haritice muncitoare în 

întreprinderea de tricota
je Petroșani.Drobotă. Dacă piuă la 1 iunie, -productivitateamuncii realizată de brigada ce 'ucra în abatajul ca-, meră nr. 3, stratul 7 nu se ridica decît la cel mult

r
I ApOV/lusfîrșît deII de de seABSOLVENȚI. Ea acest r șăptămînă , aii loc emoționante acțiuni la care participă absolvenții de liceu din a Localitățile IVăii Jiului, .1261 de elevi își iau rămas bun de la' ____școlile în care .au deprins vor fj eVocate evenimente de acum 2 500 de organizată sub egida Cabinetului. municipal de partid, de către specialiști

răm succes la bacalaureat și în viitoarea loi activitate !. jCOLOCVIU. Astăzi, la Ora 16, la Compania pompieri din Petroșani "va desfășura un colocviu de istorie, cu tema: „Primele, lupte ale poporului 'geto-alac pentru libertate și independență". Manifestarea, în cadrul căreia
I tainele .unor, profesiuni | din domeniul mineritului, 
I eliimiei industriale, in- 
I dustriei uscare, metalui'gi- 
I ei, informaticii etc. Le u-

ani, este

la parterul blo- în nenumărate rînduri. din cauza canalizării principale, mi-a fost inundat tot apartamentul. De fiecare dată s-a intervenit de către E.G.C.L. Petroșani numai cu întîrzieri de 3—4 zile și chiar o șăptămînă pentru remedierea acestei situații. Acum am așteptat de aproximativ 2 săptămîni, deoarece mașina de intervenție a fost defectă. Au venit, au desfundat, dar au constatat că trebuie înlocuită o conducta, fiind deteriora-

tă. De atunci a trecut mai bine de o șăptămînă, groapa făcută este plină cu apă, conducta a fost scoasă în bucăți, iar acum și pământul se prăbușește și va înfunda conducta deschisă. Am înaintat ce- reri la E.G.C.L., unde m-âu asigurat că în curînd se va pune totul la punct. Dar nimeni nu face mic. Menționez că cauza nenumăratelor dații apartamentul și special. baia, este deteriorată,
ni- din intin- în complet zidul a căzut și toată instalația electrică e defectă. Vă rugăm săplusul de aproape 2000 tone de . cărbune pe care-1 avem pe anul acesta".Nici brigăzile de pregătiri ale sectorului nu se: situează mai . prejos. E

tiu panoul 6. Cea de-a doua . rigadă — a minerului Petre Bordei — „bate" un suitor de aeraj în stratul5 peritru complexul de măre înălțime ce se va mori-
Colectivul se mobilizează exemplar
4,5 tone pe post, odată cu instalarea, la acest - loc de muncă, ă tînărului brigadier Drobotă și a celor 35 de ortaci ai săi, indicatorul de productivitate a- urcat pînă lă 7 tone de cărbune pe post. „Angajamentul nostru, al șefilor de schimb Costache Durnea, leronim Schianu, Dumitru Curecheru, al tuturor minerilor din brigada, preciza șeful de schimb Dumitru Drobotă. este să a- jungem la 8 tone pe post și, astfel să suplimentămde Ia Muzeul mineritului și de la biblioteca municipală. , _GARSONIERE. Au fost date în folosință noi spații locative, în cartierul Aeroport ; este vorba de blociil S2, cu 40 ’ de garsoniere, amplasat în apropierea Școlii generale nr. 7. Blocul este opera constructorilor din. formațiile coordonate de maistrul Constantin Mihăescu, brigada ni. 10 a Antreprizei de construcții și montaj Petroșani. (V.S.)

vorba de cele conduse de ' ta în trimestrul IV. Glieorghe Golumbeanu și Petre Bordei. Prima a realizat deja 70 ml din cei 160 cît va avea galeria în profil TH necesară pregătirii ștratului 7. Cu toate că înfruntă unele dificultăți cauzate de .viiturile de apă, productivitatea muncii a fost depășită, în această lună, cu 0,350 mc pe post. De la jumătatea, lunii, cînd se preconizează terminarea galeriei, brigada va trece la executarea suitorului de atac pen-CENACLURI. Astăzi, în cadrul manifestărilor de pe agenda „Săptămînii pio- nieriei petroșănehe", la Casa pionierilor din municipiul Petroșani este găzduită, de la ora 10, o în- tîlnire a membrilor cenaclurilor literare din școlile Văii Jiului. Micii creatori se Vor întîlni, acest prilej, cu ai cenaclului trati".EXJURSJE. Elevi Școlii generale nr. 1 Petroșani vor porni, bată, intr-o excursie
cii membri „Panait

interveniți pentru rezolvarea acestui necaz pe care îl am de affi de zile. A- cum se lucrează la tencu- irea blocului, deci sînt și materialele necesare lucrării .
Silvia RANCU. 

strada Republicii 118, 
apartamentul 3, PetroșaniN.R. Despre situația vie mai sus am vorbit cu tovarășul luliu Pop. inginer- șef la E.G.C.L., care ne-a confirmat că locatara are dreptate, Că ,s-au efectuat lucrări de reparații ce se vor finaliza. Dar cînd ?în sector, sînt peste 50 de transportoare am întocmit un grafic de revizii si reparații pentru a preveni eventualele defecțiuni și stagnări. Pe fiecare schimb este asigurată a s i s t e u ț a. Pentru o bună aprovizionare a brigăzilor, a fost înființată o echipă ce activează în stratul 7. In ceea ce privește plasarea, ea este optimă. A scăzut considerabil, în decada I, numărul de absente nemotivate, 5 față de 15—16 în oada nii t

Răn- de acestd.amentele realizate brigadă sînt, caz, cu pînă la 0,400 mc pe post superioare planificate.In momentul sectorul I se află în
și în celorde față, ________  _ .. ____ ’fruntea sectoarelor minei. Decisă ca sectorul să păstreze locul fruntaș, condu- _f, o acest sens. O parte din ele; ne sînt .relatate de șeful sectorului :— Avînd în vedere că, ,

cerea sectorului a luat șefie de măsuri în
matică, al cărei itinerar include localitățile Țg. Jiu, Craiova, Slatina și Scor- nicești. Pe acest traseu, ei vor vi; .ta monumente istorice, obiective economice și social-culturale.ÎNTRECERI. Mîine, generală nr. 4, sportivă și la la la nr. 5 din Petroșani desfășura, începi nd 10, pasionante înde șah, tenis
ȘcoalaȘcoalaȘcoala se vor cu ora treceri masă și fotbal.CIUPERCI. Intr-o singură zi — și aceasta numai în săptămîna în curs —

doar peri- a lu-Prin cu mă-
similară ecu ț e.transpunerea, punct punct, ir. practică a surilor stabilite,, ne-am, propus creșterea cu 300 kg pe post a productivității muncii pe sector, și, pe această cale, înc;. Jrarea în planul stabilit pentru prima jumătate a anului.la Spitalul orășenesc din Lupeni S-âU prezentat 12 persoane, cărora . Ii 7 S-a pus diagnosticul de intoxicare cu ciuperci. Dintre cei 12, cinci au fost copii. Din fericire, cazurile au fost fără urmări grave. Totuși, atenție la ce culegem și la ce consumăm în .materie’ de. ciuperci ; (I.D.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONUde
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VIAȚA COLEG TIVULUI
Azî, Preparafia cărbunelui Petrila

Telex
de producție

zi, producția netă 
a fost realizată, la• La 

globală _ în perioada scursă de începutul anului, în proporție de 100,4 la sută.
• Un indicator important, cel a! recuperării 

a fost depășit, în interval de timp, 
procente.

• Preocuparea pentru 
lorificarea superioară materiei prime o reflectă și îndeplinirea, pe cele cinci luni și jumătate, a sarcinilor de plan la mixte șlam, în proporție de 136,3■ ia sută,'

• Prevederile la cărbu
nele energetic spălat au fost depășite cu 128 Ia sută. ■

• Au fost date în folo
sință, în acest an, .șapte silozuri pentru cărbune spdeial și alte șapte pen
tru mixte.

• O altă noutate în 
fluxul de spălare o reprezintă stația de filtre presă. care are efecte pozitive în obținerea unei calități superioare a producției.

globale, același cu 7,8
va-

a

Bătălia pentru semicocsValoarea activității preparatorilor se măsoară, .mai ales, în cantitatea de Cărbune special, deci destinat obținerii semicocsului. Pe un schimb, . a- ceasta înseamnă cel puțin 1200 de tone. Cantitate care trebuie realizată prin valorificare.! din plin a tehnologiilor de preparare, a posibilităților oferite de utilajele moderne din dotare.In linia întîi a acestei bătălii se află preparatorii de la mașina de zețăj, o instalație în care este ales doar cărbunele de clasa granulometrică intre 0.5 și 14 mm. Cantitatea obținută depinde, desigur, de performanțele utilajului, dar mai cu seamă de atenția și pregătirea profesională a celor care -îl supraveghează, îi „dau pasul**. De modul, deci, cum lucrează Gheorghe Oprișan, Gheorghe Peer, Constantin Bușoniu sau Romeo Cureteanu.-
Interviu fulger
Cote ie exigenței

- — V-am însoțit, tovarășe buhe de pe benzile de a- 
inginer Alexandru Popes
cu, în toate punctele im
portante ale fluxului de 
producție, de ia cota zero, 
pînă aici, la cota 32, un
de îngăduiți-mi să vă pun 
prima întrebare: cum în
țelege un preparator exi
gențele acestei profesiuni?—/ In așa fel încît să facă totul ce depinde de el și de utilajele pe care le: are la dispoziție, pentru ca acest șuvoi de căr-

Ș-ș

Contribuție de valoare la 
îmbogățirea tehnicii miniere

Steiijaii

1 istate®

■OWIWIIW

ln domeniul construcțiilor, civile și industriale, exploatarea și prelucrarea rocdoi ornamentale cunoaște un ritm susținut de dezvoltare. Pentru triplarea producției actuale se prevede atît modernizarea actualelor întreprinderi cit și punerea în ex- plotare, pînă în anul 1990, a peste douăzeci de noi zăcăminte de marmură albă, marmură și calcare policrome, calcare moi, tufuri, eruptive. In aceeași măsură se lele întreprinderi de prelucrare se și se vor înființa altele noi
ti averii ne și roci vor dezvolta actua- a producției extra-

<

i j

I
Lista poate continua j

1

Intr-un singur moment reporterul a pus în încurcătură gazdele : a- tunci cînd a solicitat nume de fruntași. Adjunctul șefului de secție, inginerul Mm m Ilcea, nc-a explicat : „In cei peste o mie de oameni ai muncii tî-omecariică a de la noi, sînt multi titlul mulți cu competență profesională**. Și totuși, la insistențele noastre, interlocutorul ne-a citat- . :cîteva nume, cu sublim- “e 'a atelierul crea că... „lista poate continua,..**. ;Ne-a vorbit despre seriozitatea cu care lucrează, la spălare, schimburile conduse de maiștrii Alexandru Covaci și Dumitru Probaje. De la nostru. lista poate conti- flotație ne-a indicat, nua...

foarte merităcare își de fruntaș, foarte

printre cei mai buni, muncitorii coordonați maistrul Panait Serea de inginerii .Drăgușin și Alexandru Popescu. O succintă trecere în revistă a activității de întreținere elec- utilaje- lor a evidențiat competența formațiilor de sub conducerea maiștrilor Constantin Miu- și Constantin Bodescu, In sfîr- de transport am reținut, drept cele mai bune, turele in fruntea cărora se află Victor Spilcă. Titus Muțiu, Ion Voiean...

pe de și ,Aurelian țViI
lrI IIIȘi desigur, ca să-l ci- | tăm pe interlocutorul |A

provizionare, pe care lei vedeți, să ajungă jos, în silozuri, curat, cît mai curat. Cărbune pentru nevoile siderurgiei, cărbune pentru'nevoile energeticii.
— Și cum fac acest lu

cru formațiile de flotație 
și de spălare din schim
bul B, pe care lc coordo
nați ?— Respectînd întru totul tehnologia fluxului de producție. Intervenind, ' prompt, ori de cîte oi i este necesar, pentru ca dozajele să fie cele corecte. Străduindu-se să recupereze cît mai mult cărbune special, pentru semicocs, din masa mineră supusă prelucrării. Avînd grijă ca tot sterilul să ajungă acolo unde trebuie — la haldă.

— Cum înțelegeți 'și 
practicați dumneavoastră, 
ca inginer stagiar, cotele 
acestei exigențe ?—- Am încercat să o fac încă de acum trei ani, cînd, la institut, am optat pentru meseria de preparator. Tema proiectului de diplomă mi-am ales-o din acest domeniu. Iar aici mă stră- duiesc să învăț cît mai mult, practic, profesori fi- indu-mi preparatori cu experiență, cei care „simt1*: pulsul cărbunelui, și ce trebuie făcut pentru ca el să devină cît mai curat. Ci.rn ar fi șefii dc echipă de la spălare Mihai Dut- ,că și Emil Leahii, sau Eduard Feneș, șef de e- chipă la flotare, om care are meseria în singe, cum se spune.

Lucrarea „Tehnologii 
pentru valorificarea com
plexă a rocilor ornamen
tale**, recent 'ipărută în Editura Tehnică, se înscrie în spiritul înnoitorul prevederilor documentelor Congresului al XIII-!ea al P.C.R. privind ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor din toate sectoarele economiei naționale. Era deci necesară și oportună o lucrare care să contribuie la procesul de perfecționare profesională în domeniile exploatării și prelucrării rocilor ornamentale. Acest studiu științific este conceput caUn îndreptar practic, a-bordînd atît tehnologiile care se aplică în prezent, cîț și celp de perspectivă, pentru condițiile de zăcă- mînt și roci din tara noastră. Este, valorifica- tă, astfel. bogata experiență științifică a prof,univ. dr. ing. Dumitru Fo- dor și practica îndelungată a ing, Robert Schweighoffer în acest domeniu al mineritului. In carte se regăsesc o serie de i- dei și soluții proprii, unele deja publicate de cei doi autori, cît și experiența altor specialiști recu- noscuți pe plan mondial. Partea grafică este bogată și expresivă ridicînd și mai mult valoarea lucră- i ii. ■ : ; ■■ ,Cartea este structurată în

12 capitole, eupi inzînd principalele etape ce trebuie străbătute pînă la valorificarea complexă a rocilor prospeeta- exploatare, prelucrare și finisare, tr-un număr relativ trîns de pagini sînt bordate unele dintre înai importante probleme ale exploatărilor la zi, fără a căror rezolvare nu se. poate trece mai depar-^ te, aspectele geologice,’ determinarea exactă a rezervelor pentru dimensionarea corectă a unei cariere atît din punct de vedere geometric cît și din cel al capacității de producție și duratei de activitate.Alegerea între exploatarea la zi și cea subterană a unui zăcămînt dc substanță tninerălă utilă este o problemă : spinoasă și impune efectuarea u- nor studii economice comparative complexe. Morfologia și relieful terenului, proprietățile fizico- mecanicc ale rocilor, caracteristicile geometrice și calitative ale zăcămintelor de roci utile, cît și alți mulți factori impun stabilirea u- nor metode de deschidere și pregătire specifice în zăcămintele de roci ornamentale. Deși nu se intră în aman utp asupra acestor metode. în această carte tehnică sînt prezentate cîteva scheme de deschidere și pregătire ce se în-

ornamentale:re, explorare, In- res- a- cele

mai des in prac-Se fac, în continua-a-tîlnesc tică.re, considerații asupra legerii Celor mai eficiente metode de exploatare, pre- cizîndu-se că zăcămintele de roci • ornamentale se pot extrage, în funcție de condițiile geologo-m iniere, atît prin lucrări miniere Ia zi cît și prin lucrări miniere subterane, ponderea avînd-o lucrările din prima categorie.. Autorii sistematizează metodele de exploatare, ia zi și în subteran,. a rocilor ornamentale, iar apoi, într-o succesiune firească, se prezintă cele mai semnificative și utilizate metode și Variante de exploatare din țara noastră, fără a se neglija tehnologiile avansate. a- plicate pe plan mondialiPrin expunerea tică și sinte- rigoarea științifică, această lucrare constituie un îndreptar, practic pentru toți cei care lucrează în domeniul valorificării rocilor ornamentale. Se simțea nevoia unei, astfel de cărți în literațxira de specialitate Așa cum înșiși autorii o menționează, lucrarea se adresează tuturor categoriilor de muncitori calificați țsau în curs de calificare, tehnicienilor și maiștrilor, cadrelor eu pi’egăth'c superioară, elevilor și studenților de la școlile și facultățile de profil.
Dr. ing. M. GEORGESCU

ZI G - Z A G
• Cursul de calificare pentru preparatori de cărbune este frecventat de 30 de tineri muncitori. • In 

curînd se va deschide 
un altul, pentru sudori, 
cu 40 de cu sanți. In a- ceeași meserie, de sudor, se vor poli cal if i ca. 35 • de oameni ai muncii • Lapo- 
picăria c ••■truitâ prin muncă patriotică, se desfășoară pasionante întreceri sportive. Același, calificativ, de pasionante, le merită și partidele de șah, între i-’bitorii tablei cu 64 de pătrățele, membri 
ai Asociației sportive „Preparatorul**. Nici jucătorii dc tenis de masă nu se lasă mai prejos. Ca să nu mai vorbim de echipa de fotbal, ocupantă a unui merituos loc III în campionatul 'idețean ♦ Di
versă și bogată tematica 
gazetelor de perete de la intrarea în clădirea administrativă a unității. Propaganda vizuală convingătoare, Ia obiect.

O familie de preparatori

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU

Venind la Petrila, Ia pre- paiație, maisțrul lori Popescu și-a urmat, mai întîi tatăl. Și mai apoi vocația, pe care de fapt, aici și-a descoperit-o.,' In Săce- lul gorjean natal nu-și închipuia, lîngă izvoarele termale, că va avea de-a face tot cu apa, dar în alt scop: șă „spele** cărbunele. Dar a constatat, încă <»n 1.967, cînd s-a încadrat ca muncitor la ă- ceastă secție, că nu este un lucru tocmai ușor. Că trebuie cunoștințe de specialitate ca să speli cărbune. Drept pentru care s-a înscris și a absolvit o școală profesională de profil Și cum polta de învățat vine chiat învă- țînd. nu s-a oprit aici, ținînd, adică, pasul perfecționării profesionale eu ritmul de modernizare a procesului de producție. A urmat, așadai. cursurile școlii de maiștri. la Lupeni. Și a revenit, în fruntea unei formații de lucru, tot la spălare.„Pe maiști i din prepa- 
i atie îi recmi iști -lună siluetă. îi place să spună, mai in glumă, mai in se

rios. Urcă, de âtîtea ori, treptele pînă la cota 32 de metri, încît nu au cum să nu fie supli. Fiecare schimb valorează, așa zicînd, cît o ascensiune pe Paring. Din punct de vedere al performanței sportive. Dai sub aspectul producției ? Trebuie să fii acolo unde este nevoie. Unde s-a semnalat ceva care ar putea perturba bu-'iil mers al activității".Devenind preparator, in „linie paternă". Ion Po- pescv își îndeamnă la rîn- dul său. fiul cel mai mare, pe Aurel, în prezent, elev sîrguincios la școala profesională, să îmbrățișeze a- ceea.și meserie. O să devină, la absolvire, electrician, și este de acord să lucreze la preparația ’ Petrila. Mai cu seamă că aici va fi și lîngă mama, pentru că și Maria Popescu se află pe fluxul de spălare a cărbunelui, mai precis in ineește intr-o formație de încărcare, „tarla noi se fac și cursu. dc policalificare. gindește cu glas tare Ion Popescu. și băiatului nu i-ai strica deloc două meserii".

Duminică, 15 iunie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghiozdan .
Vizitatorii (c).12.40 Din cununa cîntecu- lui românesc — muzică populară (c).13,00 Album duminical

■-.-.ț.ii.’;:!'..— Melodii... melodii.— Cotidianul în 600 de . secunde.— "Dincolo de rampă...• ' surprize muzicale. <— Instantanee de vacanță.— Secvențe din Festivalul internațional de muzică ușoară. „Orf’eul de Aur“.— Teatru scurt..— Lumea minunată a filmului. T;— Tineri interpreți.— Telesport.— Secvența telespectatorul'’-.14,45 De ziua aviației.— Temerarii înălțimilor (c).1,5,06 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi (c). Județul Brăila.19.40 ' miarca Hoțilâniei.(c). ' *20.20 Film artistic 
Povestea tinerei
Juana (c).2I.50 Telejurnal.

Luni, 16 iunie20.00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnieo-ști- ințifie (c).Clima planetei.20.40 Tezaui folcloric (e).

21,00 Roman foileton
Zborul șoimului (c)21,50 Telejurnal.
Marți, 17 iunie .20,00 Telejurnal. . •20,20 Actualitatea în ecțo- nomie.20,35 Epocă N i c o 1 a e Ceaușescu, timp al marilor "înfăptuiri re- I voluționare (c).

21,00 Antologie teatrală — Tot ce niișcă-n țara asta : nul, ramul...21,50 Telejurnal.
Miercuri, 18 iunie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea in eco- nomie.20,40 Posibilitățile neJiini-: tate „ale cunoaștem - documentar.21,00 Film serial
Expediția dispărută 
«')■Premieră TV — Producție a studiourilor sovietice.Episodul 1.21,50 Telejurnal. .

Joi. 19 iunie
20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.

20.35 Memoria ddcunien-telor — lo, Mircea voievod și domn <»’>.20,55 Invitație în studiourilor Radioteleviziu- "A țlHÎ (C) J/.IX21,30 ■Tribuna experienței înaintate..21.50 Telejurnal.
Vineri, 20 iunie20,00 Telejurnal. - . '20.20 Actualitateaîn ecoy nomie.. .20.40 iubire de țară — Versuri și cîntece palii otice revoluționare (c).20,55 ‘ Cadran mondial — România — Ceaușescu Pace (c),21,10, Serial științific. 

Din tainele mărilor.21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționa-Ți re (c).21.50 Telejurnal.
Sîmbătă. 21 iunie13,00 Telex.13.05 La si'îrșit <h săptă- mină (pe).14,45 Săptămîna politică.

19,00 Telejurnal.19,15 Teleenciclopedia (pc)2h19.40 Floarea din g>adi- nă (c) — emisiune- coneurs ' pentru tineri interpreți de: inuzică populară.20.35 Film artistic 
Misiunea a fost în
deplinită (c).22.20 I el.’jurnai.
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Acțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmareȚOKIO 12 (Agerpres). ’„In numele celor 370 000 victime ale bombardamentelor atomice asupra ora-..ițelor Hiroshima și Naga- ; isaki, cerem încetarea ex- i periențelor cu arma nti- țicleară și lichidarea acestor arme de distrugere în } inasă", a declarat la mitingul care a avut loc în orașul Atami, prefectura Suzuoka, președintele Con- ! siliului victimelor bombardamentelor atomice, din această prefectură, Hizo ' Sugyiama. Mitingul a fost organizat cu prilejul sosi- ' rii în acest oraș a marșu- 1 lui păcii, care urmează săajungă la Hiroshima la 6 august, ziua comemorării ■ 
a 41 de ani de la. bombar-

Mesaj adresat 
secretarului general 

al O.N.U.MOSCOVA 12 (Agerpres). Președintele Consiliului de [Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 'Rijkov,' a trimis secretarului general al O.N.U., Ja- : vier Perez de Cuellar, un I mesaj conținînd un pro- j gram de acțiuni practice I în vederea valorificării : pașnice a Cosmosului,

damentul. atomic asupra celor două orașe nipone.'
LONDRA 12 (Agerpres). La Londra, în fața clădirii Parlamentului, a avut loc un miting al reprezentări-: ților opiniei publice,. orga:-, irizat de Adunarea britanică a păcii și de alte organizații democratice. Vorbitorii,, relevă agențiaTASS,. au evidențiat necesitatea activizării luptei pentru pace și dezarmare, în primul rînd pentru dezarmare nucleară.
LA BOGOTA A AVUT

LOC plenara C.C. al P.C. din Columbia consacrată analizei rezultatelor recentelor alegeri " prezidențiale, parlamentare și municipale, relatează agenția TASS. In cadrul plenarei s-a subliniat că forțele de stingă au obținut succese importante, partidului comunist revenindu-i, pentru prima oară în istorie, 14 locuri în Parlament. A crescut numărul reprezentanților partidului și în organele locale ale puterii.
IN CAPITALA SENE

GALULUI s-au deschis

Stare de urgentă instituită
în RepublicaPRETORIA 12 (Agerpres).In încercarea dc a stăvili vălul de demonstrații populare împotriva politicii sale de apartheid, regimul rasist minoritar de la Pre-, toria a decretat, în noaptea de miercuri spre joi, starea dc urgență pe întreg teritoriul național, pe termen nelimitat. Demonstrațiile d* ‘radă, alte acțiuni cu caracter democratic au fost interzise cu desăvârșire, fiind considerate delicte penale, ce atrag pentru participant pedepse

lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Consiliului financiar și administrativ din Africa (ACMS). Reprezentantul țării-gazdă, Mamou- dou Toure, ministrul economiei și finanțelor, a declarat că datoria externă a Africii de 170 miliarde dolari a creat o situație dramatică și reprezintă o considerabilă ipotecă pe economiile continentului.

Sud-Africanăcu închisoarea de pînă la 10 ani și amenzi de pește 20 000 de ranzi (aproximativ 8000 de dolari).
★NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). Grupul țărilor africane membre ale Orga-, nizației Națiunilor Unite a cerut convocarea Consiliului de Securitate al O.N.U. în vederea examinării situației din Republica SUd-Africană, după ' instituirea stării de urgență și yalul de arestări operate de autoritățile rasiste.

INTR-O DECLARAȚIE făcută la Washington, .în cadrul unor audieri ale Congresului după publicarea „Raportului Rogers" privind cauzele exploziei navetei Challanger, directorul NASA, James Fletcher, a apreciat că zborurile cu acest tip de vehicule spațiale nu vor fi reluate decît atunci cînd se va asigura o securitate maximă, relatează agenția U- nited Press International. In noile condiții, specialiștii noștri apreciază că zborurile vor fi reluate în iulie 1987, a spus el.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Țapinarii; Uni
rea: Aripi de zăpadă; Pa- 

■ ringul: Cobra se întoarce. LONE A: Titanic vals. VULCAN — Luceafă
rul: Superman, I—II.LUPENI — Cultural: Nea Marin miliardar.URICAN1: Cintccele mării.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

î 20,00 Telejurnal.20,25 Actualitatea în economie. i r20,40 Copiii înaltă datorie față de Viito- rul națiunii (color).20.50 Lumea contemporană și confruntările de idei (color).— învățămintele istoriei : o baricadă în lupta împotriva neo- fascismului.21,10 Serial științific (color) : Din tainele mă
rilor.21,35 Timp al marilor înfăptuiri; revoluționare (color).21.50 Telejurnal.
R A D I O6,00 Radioprogramul dimineții. Buletin -de știri. 

6,15 Sfatul medicului. 6,30 Recolta ’86. 7,00 . Radiojurnal. 7,30 Azi, în țară. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Știința și viața. 10,25 Atlas folcloric.10,50 Partidul, inima țării. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Vreau să știu. 11,35 Publicitate. 11,50 Buletin hidrologic. 12,00 Buletin de știri. 12,05 De toate pentru toți turiștii. 12,30 Din comoara folclorului. 12,45 Avanpremieră Ra- dio-TV. 13,00 Dc la 1 la 3. 15,00 Buletin1 de știri. 15,05 Student club. Î6,00 Radiojurnal. 16,15 Tragerea Loto. 16,20' Antena sindicatelor. 16,40 Coordonate economice. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Pentru patrie. 17,45 Noi înregistrări de muzică populară. 18,00 Orele serii. Din cuprins : Buletin de știri. 18,20 Revista internațională radio. 19,00 Buletin de știri. 19,05 Partidul, poporul — un unic țel: unirea tuturor eforturilor pentru punerea u- nei baze trainice înfăptuirii obiectivelor trecerii României la un nou stadiu de dezvoltare. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Rezultatele tragerii Loto. 23,05- Nocturnă muzicală. 23,55—24,00 Buletin de știri.
memento
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CIUDAD DE MEXICO 112 (Agerpres). Pe stadionul Mon- grupei mon- Mexic, învins
i „Universitario" din terrey, în cadrul F a Campionatului■ dial de fotbal din j formația Angliei acu scorul de 3—.0 (3—0) e- . j chipa Poloniei, prin goluri- ! le înscrise de. Lineker (min. 8, 14, și 36).Victoria fotbaliștilor cn- ! glezi a fost obținută la ca- i palul unui joc excelent, măi ales în prima repriză,

E X I r o

!

alte echipe, din țări cumai recentă tradiție în fotbalul mondial. Acum ne gîndiiri la viitoruj meci, probabil cu R.F. Germania sau Danemarca" ; Bora Mi- lutinovici (antrenorul Mexicului) : „Ne-am calificat cu 5 puncte și, tot dc astăzi, sînt tatăl unei fetite... Ce pot dori mai mult"; Evaristo Macedo (antrenorul Irakului) „Formația Mexicului a profitat, normal, de absența mai multor titulari din echipa noastră"..
- ■ ■ t8t - ’ ' _Datorită încetinirii și o- priî’ii imaginilor la comandă, magnetoscopul și-a ;do- vedit utilitatea și la cam-; pionatul mondial de fotbal. 
O vizionare la acest aparat a meciului dintre echipele Spaniei și Braziliei i-a demonstrat arbitrului australian Christopher Brambridge că mult discutatul goț înscris de spaniolul Michel a fost perfect valabil și trebuia a- cordat. < ,

întreprinderea minieră Livezeni
încadrează direct sau prin transfer:

■ lăcătuși subteran pentru echipa „SER
VICE".

Retribuirea se face în acord direct după 
lucrările executate independent de producția 
realizată pe întreprindere.

■ pensionari limită de vîrstă (pînă la 
55 de ani) pentru activitatea de subteran.

Relații suplimentare, zilnic la biroul 
personal, telefon 43462 sau 43822 interior 123.

delimpico" din Ciudad Mexico) și Anglia — Paraguay (18 iunie, pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico). Au obținut de asemenea, calificarea formațiile Argentinei, Mexicului, Braziliei, Danemarcei, R.F. Germania, Maroc (primă echipă africană prezentă în faza a doua a nei „Cupe Polonia.

Diamantine și au avut alte mari ocazii de a marca, ratate de Fernando Gomes (min. 82) și Futre (min. 85).
Clasamentul final al gru

pei F este următorul : 1. Maroc — 4 puncte ; 2. Anglia — 3 puncte (golaveraj 3—1) ; 3. Polonia — 3 puncte (golaveraj 1—3) ; 4. Portugalia — 2 puncte.In optimile de finală s-au __ ', Marocului, Angliei și . Poloniei, .cînd Lineker a realizat un calificat formațiilePortugalia fiind eliminată,
☆CIUDAD DE MEXICO 12 (Agerpres). Comentînd min. 14 (a centrat Beard- ultimele meciuri ale Slttr sley), iar al treilea, in ur- i ma unui corner, Lineker profitînd de o greșeală a portarului Mlynarczyk.

☆In celălalt meci al grupei F disputat miercuri, reprezentativa Marocului 
a obținut o spectaculoasă victorie în fața selecționa- ; tei Portugaliei, cu scorul de 3—1 (2—0), prin golurile marcate de Khairi (min. 18 și 27) și Krimau (min. 62). Pentru Portugalia a redus scorul Diamantine (min. 80).. După un început liniștit, partida a devenit interesantă imediat ce s-a aflat că, la Monterrey, Anglia conduce cu 2—0, fotbaliștii marocani desfășurînd joc de atac în viteză, compensat în minutul 18, cînd a marcat Khairi un șut de la 20 m.

! „hat-trick", punîndu-și în valoare promptitudinea în ifața porții adverse. Primul ; gol a fost marcat în minutul 8, după o centrare a lui Stevens, al doilea în

un re*cu un șut de la 20 m. Același jucător a majorat scorul în min. 27,. cu un superb voie la o centrare a lui Lemriss. Marocanii, excelent organizați, aii păstrat în ' continuare iniția..va și, în min. C~ " * mau a înscris, lentă pasă a lui bala. Finalul portughezilor, dus scorul in min. 80 prin

pei B a campionatului mondial de fotbal din Mexic, corespondentul agenției France Presse arată, printre altele: „Mexicul s-a impus cu mare dificultate în fața unei formații a Irakului cuprinzînd multe rezerve, obținînd în cele din urmă victoria, la limită, cu 1—0, ceea ce le-a a- dus primul loc în grupă și dreptul de a evolua în optimile de finală pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico. Dacă partida din capitală a fost de o calitate mediocră, la Toluca formațiile Belgiei ' și Paraguayului au realizat un joc spectaculos, cu faze rapide și răsturnări de scor. Belgienii au condus de două ori, dar au fost egalați de fiecare dată de o formație tehnică, avînd jucători ,cu certe calități. Scorul de 2—2, echitabil, a adus ambelor formații calificarea în optimile de finală".

Mondiale")
*DECIUDAD12 (Agerpres).

u-și

62, Kri- la o exce-Bouder- a : apart inut care au re-
☆După partidele de miercuri se cunosc următoarele: întilniri din optimile de finală ale turneului final : U.R.S.S. — Belgia (la Leon, în ziua de 15 iunie) ; Franța ... Italia(17 iunie, pe stadionul „O-

MEXICO Declarații după meciurile desfășurate miercuri în cadrul campionatului mondial de fotbal din Mexic : BobbyRobson (antrenorul Angliei) : „Echipa mi-a făcut o mare bucurie, a jucat un fotbal variat, curajos, cu un* sprijin excelent între toate compartimentele. Sînt mulțumit mai ales de ata- canți, care au realizat, în sfîrșit, ceea ce așteptam de la ei. Am făcut — în unele cazuri forțat de împrejurări — patru modificări în formație, dar pentru meciul cu Paraguayul din „optimi" . sper să am toți jucătorii valizi"; Antoni Piechniczek (antrenorul Poloniei): „Am resimțit astăzi eforturile fă- . , . . .cute în partida cu Portu- pionatului mondial, galia, in care am obținut o victorie prețioasă" ; Gary Lineker (Anglia, autorul a 3 goluri) : „Este o zi mare pentru mine, întrucît este extrem de rară performanța de a realiza un „hat-trick" în „Cupa Mondială". Trebuie să recunosc că am avut și multă .șansă" ; Jose Faria (antrenorul Marocului) ;■■’ succes deosebit — rea primului loc grupă din. care ați făcut parte Anglia, galia și Polonia — consti- mîriii trecute, jucătorii da- tuie o mare performanță pentru noi, dar. și un. ti y de încurajare pentru

„Acest cuceri-.într-o maiPortu-

M i c a p u b li ci ta t e

goluri în- cu echipa italianul☆Cu cele două scrise în meciul Coreii de Sud, Sândro Altobelli l-a egalat pe danezul Eljkaer- Larsen în fruntea clasamentului golgeterilor carii- ' ’ " " ’ am-î ii jucători avînd în prezent cîte 4 goluri marcate. Ii urmează argentinianul Valdano, cu 3 goluri ■' înscrise.'"''. ; l"5Echipa Danemarcei, • a- fectață încă din primele zile ale campionatului de maladia „Turista" (ce se manifestă prin tulburări, gastrice), a primit din țară 4 kg de medicamente. Dar,, deoarece vama aeroportului din Queretaro a fost . închisă la sfîr.șitul săptă-

VIND Dacia 1300. Lu- peni, telefon 60401 acasă, telefon serviciu 60669, Dur- ghinescu Li viu. (8277)VIND Dacia 1300, neri- dicață. Independenței 3/15 Petroșani. Telefon 41704. (8282) ■, VI&D casă, mobilă, strada Republicii nr. 19 Pe- trila. (8268)VIND motocicletă IJ ctț ataș. Petroșani, strada Viitorului, 9A, ap. 1. (8281)PIERDUT carnet Student pe numele Țurcanu Mirel, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8279) ' :"PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Lupuc Constantin, eliberată de Institutul de

mine Petroșani. O declar •». nulă. (8279)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Cojocaru Elena, e- liberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8283)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stan Livia, eliberată de I.T. Petroșani. O declar nulă. (8284)PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Stoian Laurențiu, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8276)PIERDUT carnet student, legitimație de bibliotecă și periodice pe numele Cîmpean- Alexandru, e- liberate de Institutul de mine Petroșani. Le. declar nule. (8275)

nezi aii trebuit să aștepte mo- trei zile pentru a intra în posesia prețiosului colet. ’
FAMILIA îndoliată anunță dispariția prematură 

a celui care a fost un bun soț, tată și bunic
LUKA LUDOVIC (LAJOS)

Inmormîntarea va avea loc azi, 13 iunie, ora 16, 
de Ia domiciliu, Petroșani. (8280)
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