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Rodnicie în abataje
La sfîrșitul zilei ițe 16 iunie, cinci în

treprinderi miniere — Lonea, Dîlja, Pa- 
roșeni, Lupeni și Uricani —- raportau 
depășirea preliminarului cu 518 tone de 
cărbune.

• Cel mai ridicat plus — 191 tone de 
cărbune — a fost realizat în abatajele 
mecanizate ale minei Paroșeni. Muncind 
cu spor, brigăzile de mineri de la aceas
tă întreprindere — dintre care pot fi 
amintite cele conduse de Vasile Cojoca- 
ru, Mihai Bărbăcaru, Francisc Fazakas 
și Ion Diaconu — au majorat la 3145 
tone cantitatea de cărbune extrasă su
plimentar pe luna în curs.

• Cu rezultate meritorii în cea de-a 
șasea lună a anului se prezintă și mina

Dîlja : plus 2434 tone de cărbune, dato
rate constanței și ritmicității cu care au 
fost depășite, zi de zi, producțiile preli
minate.

• 1548 tone de cărbune. Atît repre
zintă producția extrasă peste sarcinile 
planificate de la începutul lunii iunie 
de către minerii de la Lonea. Un exem
plu despre ceea ce se cheamă ritmicita
te, doar la sfîrșitul șutului din 16 iunie, 
preliminarul a fost depășit cu 112 tone 
de cărbune. ,

• In ziua la care ne referim, minele 
Iaipeni și Uricani au extras cu 133 tone 
de cărbune mai mult decît era prevăzut 
în preliminarul zilei. (Gh. O.)

Revenim la ancheta noastră
de la început de an
Astăzi, Cariera Cimpu lui Neag

Directorul întreprinderii, 
ing- SILVIU CONSTANTINESCU 

ne-a declarat:

„în trimestrul III vom recupera
întreaga restanță din planul anual"

— Tovarășe director, 
în primele două luni ale 
trimestrului al II-lea, 
colectivul Carierei Cîm- 
pu lui Neag a raportat 
o producție suplimen
tară de 7862 de tone de 
cărbune. Dar în perioa
da care a trecut din lu
na iunie, sarcinile zil
nice de plan n-au fost 
realizate. Care sînt cau
zele acestei căderi ?— De la bun început, doresc să menționez că în perioada care a trecut din acest an. colectivul nostru a realizat cea mai mare cantitate de cărbune, în comparație ctr'anii anteriori. Am demarat bine în trimestrul al II-lea. Dar în ultima lună a acestui trimestru, din cauza deselor precipitații,. activitatea din carieră nu s-a desfășurat ritmic. Au fost zile

Asigurarea utilajelor pentru montaj
sub semnulIn cîmpul minier Valea de Brazi se desfășoară ample lucrări de investiții pentru punerea în valoare a unor noi capacități de producție. Pentru a doua jumătate a acestui an se prevede punerea în funcțiune a primelor două aba- taje, care vor fi dotate cu susținere mecanizată și Combine, în blocul IX de la I.M. Valea de Brazi. In timp ce brigăzile de mineri conduse de Gheorghe Saigiu, Miron Moraru, Ștefan Nagy, Constantin Cu- coș, Vasile Moraru, Gheorghe Cercel, Lucian Andro- nie, realizează avansări record în subteran în săparea lucrărilor de deschideri și pregătiri, la suprafață, constructorii ■ depun 

jltsL SJ"i-*7 -

în care utilajele, practic, n-au putut Să funcționeze. Noroiul a făcut impracticabile căile de acces în carieră. Autobasculantele n-au fost utilizate la capacitate. Așa se explică faptul că după două săptă- mîni, îri iunie, față de sarcinile de plan la zis-a a- cumulat o restanță de 5862 de tone de cărbune,.
— Aceasta înseamnă 

încheierea primului se
mestru cu nerealizarea 
planului fizic la produc
ția de cărbune ? In zi
lele care au mai rămas 
pînă la încheierea lunii 
iunie, restanța va putea 
fi recuperată ?— Pînă la finele semestrului 1 ne-am propus să
Interviu realizat de 

Viorel STRĂUȚ
(Continuare în pag a 2-a) 

urgenței la puțul Sterminoseforturi susținute pentru realizarea dotărilor tehnice vitale ale minei Valea de Brazi. O astfel de instalație de la suprafață
INVESTIȚIILE
ANULUI 1986este și stația de ventilatoare de la puțul nr. 7 Sterminos, prin care se va realiza aerajul în subteran, inclusiv în blocul IX de la mina Valea de Brazi. In ce stadiu de execuție se află lucrările de construe-’ ții și montaj la stația de ventilatoare de la puțul 7 Sterminos îIn 4 iun» a.c., cînd am vizitat acest important o- biectiv de Investiții;'■ ani

O brigadăPrintre brigăzile fruntașe ale sectorului I al minei Vulcan, angajate plenar în acțiuni vizînd creșterea producției de cărbune se află și cea condusă de minerul Dorcl Iancu. Prin activitatea rodnică desfășurată în prima decadă (plus 265 tone de cărbune), prin depășirea productivității- muncii cu 200 kg pe post, schimburile conduse 

Brigada condusă de Nicolae Vărzaru a introdus cu bune rezultate la sec
torul II al minei Lupeni, tehnologia de exploatare cu tavan de rezistență. In 
imagine, mineri din schimbul lui Ion Păiăuceanu. Foto: O. GEORGESCU

constatat că stadiul lucrărilor: este destul de a- vansat. Constructorii din cadrul brigăzii Lupeni — Valea de Brazi a întreprinderii de construcții și montaje miniere, care realizează acest obiectiv, au terminat clădirea stației ventilatorului. Ventilatorul a fost .montat pe postamentul definitiv. Pe lingă faptul că partea de construcție a obiectivului a fost realizată cu o lună înainte de termen, calitatea lucrărilor de finisare este ireproșabilă. Oamenii din subordinea sing. Vasile Toma. care au executat
V.S. FENEȘANU .a ontinuare »n sm»* « 2-a)

Instalații de 
re circuitare

■In vederea recuperării unei importante cantități de gaze rezultate îp urma procesului tehnologic, moderna .instalație de fire celulozice tip mătase din . Lupeni dispune de un ca-. nai Colector prevăzut . cu patru ventilatoare. Avînd.. un debit de 355 metri cubi fiecare, ventilatoarele recuperează circa 65 la sută hidrogen sulfurat și pînă la 80 la sută sulf ură decarbon, care reintră înprocesul tehnologic de producere a firelor de mătase.
destoinicăde Gheorghe Săceariu, Sil- vian Bondoc, Fănică Maltei și Ion Silaghi au dovedit că merită pe deplin încrederea acordată.Minerii brigăzii. dintre care pot fi amintiți Vasile Mirăuță. Georgică Pară și Dan Om Alexandru, sînt hotăriți ca, acționind cu aceeași pricepere și abnegație, să sporească producția de cărbune. (Gh. O.)

Comisiile inginerilor și tehnicienilor 
chemate să contribuie la rezolvarea 

problemelor producțieiînfăptuirea mărilor o- biecțive de dezvoltare e- conomico-socială menite să contribuie la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate; necesită participarea creatoare a tuturor oamenilor muncii la soluționarea eficientă a problemelor producției. Pentru împlinirea acestui deziderat în fiecare întreprindere, precum și la nivele superioare funcționează comisii ale inginerilor, și tehnicienilor care reunesc cadre cu bogată experiență . șî competență .profesională.Comisiile inginerilor și ti in c v i ta a ., di i acest pui vi de Vedere, un • pr0'-'‘

COMUNISTUL 
vocația de a fi mereu în frunte

Consensul firesc al 
vorbelor și faptelorUn sfert de veac în subteranul Petrilei, numai la pregătiri, dar în toate sectoarele, Din ’70, șef de brigadă. De trei cincinale, formația sa, mereu . printre fruntașii în producție. A format mulți mineri, alte formații. Numai anul trecut, brigada sa a „roit“ trei brigăzi, cele conduse de Constantin Vișan (sectorul IV), Gheorghe Chițu și Ludovic Kiss (VI). Fișa biografică e cunoscută de toți, cine, n-ar vrea să lucreze împreună eu Francisc Kovacs ?— Nu trebuie vorbe multe să-l lămurești pe noul încadrat. Se convinge singur. Nu-i cer să facă mai mult decît fac eu. Dar nici mai puțin. Mă despart greu de oameni, nici ei nu vor. șă plece, dar trebuie formate noi brigăzi, altele 

nunțat rol organizatoric, ele funcționînd sub conducerea directă a organizațiilor' de sindicat ; se creează cadrul larg, de participare a maselor la importanta activitate de inovații și invenții.Stilul și metodele de muncă ale acestor comisii — așa cum recent afirma ing. Bujor Bogdan, director tehnic al I.M. Valea de Brazi, vicepreședinte ăl CIT pe .municipiu —- trebuie să fie dinamice; mobilizatoare, fiecare comisie a- vînd datoria de â stimula inițiativele creatoare ale oa nilor mun< iiCa urmare a abordării în acest ’spirit a activității 

trebuie întărite cu bărbați de nădejde.Dintre Cei vechi au mai rămas Aurel Negoi. Alexandru Marton. Iosif Fabian și Acos Socaci. Un alt Kovacs, Alexandru, muncește împreună cu fitil său Sandor. Bineînțeles, Eugen și Levente Nyulaș sînt rude de sînge, dar și cei.care de abia au depășit 18 ani. Francisc Vizali, Ni- culae Decuseară, Laszlo Darvas și alții, au oțel in mușchi, ca fostul jucător liberist de odinioară din echipa de divizia A a-minei.— Formația -lui Feri, a- cum constituită din două brigăzi, dar a avui» și patru, ne lămurește inginerul
Ion VULPE

• Din viața organizați
ilor U.t.C. • Vă informăm.

In pag. a 2-a

• VIAȚA COLECTIVU
LUI — Azi, întreprinderea 
de tricotaje Petroșani — 
Telex de producție — De 
la zero la trei mii — Vir
tuțile tradiției — Flori și 
culori — O întrebare — 
Zig-zag • Pe marginea li
nul caz : O rezolvare care 
reclamă doar puțin efort 
de bunăvoință • Un șofer capricios.

In pag. a 3-a

JL

comisiilor, numai în 1985 în Unitățile CMVJ s-au înregistrat 17 propuneri de inovații (9 de la I.M. Lupeni) și 5 propuneri de invenții care vizează îmbunătățirea calității utilajelor miniere, reducerea ' efortului fizic în subteran, realizarea unor productivității sporite pe post, creșterea calitativă a producției de cărbune și 'scăderea consumurilor de e- nergie.
11. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



Din activitatea 
organizațiilor de partid

TINERI MINERI - IN
RINDURILE COMUNIȘTILORIn preocuparea permanentă pentru întărirea numerica și calitativă a liedurilor partidului, birourile organizațiilor de bază clin sectoarele- minei Lupeni acordă o a- tenție prioritară primirii în nartid a celor mai buni tineri mineri de la fronturile direct productive. . TL: iț;.Recent a fost primit în parted Sandu Borbțțj/ ioane. un tină: integrat cu pâti'U ani în urmă în brigada condusă de Palo! Bu'ior, din .sectorul VII. miner poliț aii ficat, un component valoros al brigăzii care . exploatează cu reușită unul din cele maj mari complexe mecanizate. A Iți mineri die nădejde primiți înrînilul membrilor de

partid sînt șeful/ de schimb Nicolae DoîirîțoiU, din brigada lui Petru Ursa. sectorul VI. Petru A- paraschivei, miner în brigada lui Teodor Boncalo, sectorul IV, precum și lăcătușul Constantin Popa, din compartimentul puțuri de Ia sectorul XIII.Din totalul de 22 muncitori primiți îs partid in primele 5 Juni ale anului, iâ sini mineri, iar 18 provin din rândurile membrilor I ț L'/T/âTBirourile organizațiilor de bază au în evidență alți 55 de tineri minori ..care solicită primirea în partid,—toți eu o bună pregătire politică și profesională, cei cu perspective certe de a fi primiți în rîndul comuniștilor.
DISCUȚIILE INDIVIDUALE -

UN DIALOGIn cele patru organizații de bază din sectorul IV al minei Lupeni discuțiile individuale ale b.G.b. cu comuniștii au cuprins pînă acum peste 80 ,a sută din membri de partid în evidență. La un 5un nivel calitativ, const ituind un dialog fructuos. eu efecte nemijlocite asupra îmbunătățirii activității comuniștilor și a întregii vieți de partid s-au desfășurat ;discuțiile individuale în orgahiz ițiile de bază 4 b. 4d‘și 4 a. Cu acest prilej s-au analizat și s-au făcut peste 60 de propuneri concrete privind folosirea la parametri superiori a utilajelor moderne din abatajele ineca- n irate; î m bunătățirea condițiilor de Ia : baia și vestiarul minei etc. Totodată s-a analizat modul cum își achită membrii Dan STEJARU

Intrată de curînd, din nou în funcție, secția nr. 5 
Vulcan a întreprinderii de. morărit și panificație Pe
troșani produce în prezent specialități mult apreciate 
de consumatori. In imagine, schimbul condus de Marin 
Ciută. Foto : Claudiu BURILEANU

Rezolvarea
(Urmare din pag I)Putem aminti dintre ele pe cele mai valoroase, toate cu larg caracter; aplicativ : „Talpă ȘMA-5H pen- tru funcționarea pe vatră tare și moale" (I.M. Lupeni), „llamă de bază pentru transportor TR-7A cu legătură glisantă" (I.M. Lupeni), „Instalație de spu- mare a rășinilor sintetice pentru izolare în subteran ISRUF-3" (ICPMC).Unul dintre aspectele fundamentale ale stilului r.c muncă al comisiilor îl vcnstiiuie activitatea' de •>e:icralizafe a soluțiilor tehnice moderne. Ca -metode de asigurare a circulației și aplicării ideilor . amintim consfătuirile,schimburile de experiență, cum a fost cel între CIT din municipiile Petroșani și

FRUCTUOSde partid sarcinile, mai ales în ceea ce privește menținerea climatului de ordine și disciplină în fiecare abataj, a grijii față de utilaje.;. pentru stabilizarea și calificarea tinerilor. precum și- pregăti rea celor mai buni pentru a fi primiți în partid.Activitatea comuniștilor s-a concretizat în freest sens în perioada trecută de -la începutul a- nului în stabilizarea • a 25 de tineri. îndrumarea spre cursurile de. calificare a 36 de mineri, iar din cei calificați, 16 urmează cursurile de policalificare. Totodată, 10 uteciști au fost pregătiți pentru a fi primiți în partid, din care 4 au și devenit comuniști.

Consensul firesc al vorbelor și faptelor
(Urmare din pag Oșef al.-tnmete lostii) sws. este trimisă .acolo unde este mai: greu, la lucrările urgente. Nu se sperie, dimpo-- trivă, unii bat un suitor de (i0 in intr-un trimestru, lor le ajunge, cu tubăre CU tot, o lună, dar în paralel mai bat unul de 50, cum au făcut recent la sectoarele IV si III. Sub K-uri de 1,6—1,8 nu coboară niciodată,, oricât ar fi de reu.— E greu, mărturisește Franeise Kovacs, dar cînd munca ți-e respectată, parcă ți-e drag să iei în piept greul. Un miner de-al nostru cîștigă obișnuit 9—10 000 Iei pe lună. Cline» nu respectă colectivul, nu e vorba de o nemotivată, ei doar de o întîrzicre sau nerespectarea unei sarcini, își găsește de lucru în altă parte.Colectivul poartă amprenta personalității șefului, aceleași ambiții și bucurii se reverberează în fiecare membru al său. De fapt, Franeise Kovacs știe să-și aleagă oamenii. A 
Asigurarea utilajelor pentru montaj
(Urmare din pag I)construcția, și-au depășit lună de lună sarcinile de plan, deși au lucrat în condiții de izolare, la cîți- va kilometri îu sus pe firul pîriului Sterminosf Au acțioriat cu promptitudine și montorii-lăcătuși din formația condusă de loan Popa, care, de asemenea, au montat ventilatorul, înainte de termenul stabilit. Dar se întîmpină și unele dificultăți, în ca- inera de comandă, complexul' echipament electric lipsește. In timp ce 10 celule de comandă automa

problemelorTîrgu,Jiu la care am participat recent, editarea „Buletinului de informare tehnică" de către . CMVJ și paginile specializate a- părute în presa locală, «jIn 1986 sarcinile din fața comisiilor sînt deosebite, obiectivele de cerce- < tare fund strîns legate do dezvoltarea viitoare a mineritului în Valea Jiului și în țară.In acest context, ațît institutele de cercetare-pro- iectare specializate cît și comisiile, din întreprinderi s-au mobilizat pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor .ce le: revin. Sînt în atenție pește 600 de obiective de cercetare pe care inginerii și tehnicienii din Valea Jiului le au de rezolvat numai în acest prim an al cincinalului, unele 
adus din Matricial natal șapte muncitori, din altă comună mure.șană învecinată,. Eremitu — 18, . din Vădii — șase, din Miercurea Mirajului ■— trei. I-a primit cu brațele deschise și pe cei repartizați ca nou încadrați. In primul rînd i-a învățat să fie oameni' cu adevărat, în mină, dar .și în viață, în același timp meseria, calitatea lucrărilor sînt lă mare preț.Responsabilitatea profesională își absoarbe. seva fertilă din înalta conștiință muncitorească a forha- ierului, a întregului colectiv. De-a lungul anilor tehnologiile s-au schimbat. Dăruirea în muncă a rămas însă liantul sufletesc, spiritul de echipă , catalizează „reacția" în lupta cu greutățile. ' :— A fi comunist. înseamnă, așa cum ne învață secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, Minerul de o- noare ai țării, a fi exemplu Ia locul de muncă. Intre faptele și vorbele ti.le trebuie să ..iste un consens firesc. Ortacii te judecă și, dacă tragi pe dreap
tizată au. fost instalate pe postamente, alte 8 celule, de 6 kitovolți, n-au fost montate. De ce ? De la maistrul •principal . Mano- -le Radu. întîlnit la fața locului, am aflat : „cele 8 celule lipsesc, dar mai lipsesc din camera de comand ti și doi transformatori de energie electrică". >In condițiile în care ventilatorul de mare capacitate de. la Șterminos trebuie să fie pus în funcțiune pînă la sfîrșitul a- cestei luni.. lipsa echipamentului camerei de comandă — prima instalație

producțieivizînd creșterea vitezei de înaintare în subteran,, mecanizarea lucrărilor de săpare a galeriilor, tăierea și susținerea mecanizată a- cărbunelui în abataje, introducerea robotizării, automatizării și ciberneti- zării în producție, creșterea eficienței economice a întregii activități productive.Comisiile inginerilor și tehnicienilor sînt primele chemate să rezolve aceste sarcini. Potențial științific, creator, există. La finele anului, aceste eforturi teh- nico-ihginerfești trebuie să se traducă in mii- de tone, de cărbune extras suplimentar, în mii de lei producție marfă. Aceasta este, de altfel, finalitatea muncii de cercetare a cadrelor noastre ; tehnico-inginerești.
ta unii abia așteaptă. la noi cred că dacă, spre probă, aș încerca acest lucru, m-ar trage de mînecă. Vedeți, e greu să formezi O- mlil și apoi Colectivul, dar apoi e firesc să nu te niaî sperii de greu.Franeise Kovacs mai are 
șase ani pînă lâ pensie. Șase ani de subteran, dar și de formare a altor oameni, în brigadă și acasă. Pentru că, spre mulțumirea sa sufletească Ion, cel mai mare copil al său, îl urinează în minerit, fiind, din toamnă student la 
I.M.P. Satisfacțiile sale ștot 
firescul rod al destinului asumat de luptător con
știent, pentru binele nu numai al său, ci și al colectivității» al societății socialiste în general. Des
tin pe care lucida conștiință de comunist il aureolează cu prestigiul binemeritat. Al patrulea cincinal consecutiv, pentru brigada lui Franeise Kovacs, a demarat sub cele mai generoase auspicii.
de ventilatoare din Valea Jiului .eu program și regim de funcționare complet automatizată, după cum ne-a informat ing. Istvan Szep, care coordonează lucrările de- montaj — acum, cînd au trecut deja atîtea zile din luna iunie întîrzi.’rea trebuie săconstituie pentru beneficiar un motiv de îngrijorare. Aceasta cu atît mai mult cu cît la celulele clin import lipsește proiectul de funcționare, Iar celulele șl transformatorii de produeți indigenă . n-au fost achiziționați încă pen

„Vom recupera 
întreaga 

restanță"
(Urmare din pag. I) mai recuperăm ceva, din minusul înregistrat. ' Dar, in«condițiile: date este clar că planul nu va fi realizat.
— Dispuneți de con

diții tehnice pentru a 
recupera restanța față 
de sarcinile planului a- 
nual în trimestrul al 
IH-lea, cînd este posibi
lă o ameliorare a regi
mului actual de precipi
tații ?— Faptul că în primele două luni ale trirtîestrului al II-Iea ne-am depășit substanțial șaț'cinile de plan zi de zi, demonstrează capacitatea de mobilizare a. colectivului. Avem utilaje în dotare la nivelul sarcinilor. Avem oameni care și-au dovedit prin fapte competența și hărnicia. Din punct de vedere tehnic dispunem de condiții favorabile pentru a realiză, imediat ce timpul va permite, producții zilnice mai mari decît cele prevăzute. In această ordine de idei, este semnificativ că, la zi, am realizat un volum de 244 000 mc descoperi;» peste pian. Vom acționa cu hotărâre pentru valorificarea acestor condiții, astfel îneît1 în trimestrul al TIT-lea să recuperăm întreaga restanță și să ajungem cu sarcinile planului anual ia zi. Sînt în fază avansată lucrările de pregătire a producției în cariera Balomir, de unde vom extrage circa 200 000 ton» de cărbune.

— Care este situația 
privind organizarea fron
tului de lucru in viitor, 
pentru sporirea capa
cităților de producție ?-ț- O problemă esențială 

este eliberarea la timp a 
terenurilor sub care se prevede începerea lucră
rilor de descopertă «Hn zonele unde au fost identificate rezerve de cărbune exploatabil la zi. Se impune Urgentarea eliberării terenurilor Ia Uricani Sud, la Buta și parțial Ia Ba- lomir. Deosebit de important este să ni se asigure de Ia nivelul CMVJ, uleiuri minerale, anvelope, acumulatori și piese de schimb la nivelul necesarului, pentru a folosi din plin utilajele din dotare.
tru a fi puși la dispoziția constructorilor și mentorilor. ' 'In situația dată, considerăm că Ia nivelul compartimentului de investiții din cadrul Combinatului minier Valea Jiului, beneficiarul stației de ventilatoare, se impun demersuri urgente pentru achiziționarea celor 8 celule de comandă, a transformatorilor și a documentației complete a părții de comandă automată, fără de care ventilatorul nu va putea fi pus în funcțiune la termenul prevăzut \

CURSURI DE CARE. La I.M. Brazi au fost ■ cursuri ce câlificare pentru meseria de miner. In curînd, 50 de oameni ai muncii vor absolvi aceste cursuri. Tot în cadrul întreprinderii se vor organi- 
I : și cursuri pentru artil'i- ■ cieri și electromecanici.

I
I
I 
I
I

TRECERE IN «REVISTA. Formațiile artistice pio- ; : nierești din municipiu vor participa, în cadrul fazei de masă a celei de-a Vi-a C CAI.AFI- ediții a Festivalului națio- Valea de n£p „cîntarea României", • organizate : ]a trecerea in revistă a în-tregulvi potențial artistic școlar. Vor fi - prezentate spectacole complexe la nivelul fiecărui oraș, ia care vor lua parte toate unită- stile de pionieri (A. H.)pion11:ri:ascA. be la începutul acestui an, .organizația municipală a pionierilor a realizat venituri

în. valoare de 900 000 lei în cadrul sarcinilor economice. In cinstea zilei de 23 August, pionierii din Valea Jiului s-au angajat să realizeze 80 la sută din sarcinile de plan aferente anului 1986. (M.B.)SUCURI,comercială Adriana Negoi, din cadrul biroului retribuire al rii județene de legume fructe, ne informează de la începutul' luni, la secția de ră< 'oritoa- 
re din Livezeni s-au produs 48 060 litri de . băuturi

Lucrătoareaplan- Intreprinde- și că acestei

METEOROLOGICA. „Și ___ în următoarele 24 de ore vor vremea va fi caldă, ne co- 146 000 municâ meteorologul... ____ Ernest Sartori. luna iunie. AtelierulSînt posibile, mai* ales în cursul după amiezii și noaptea, averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Maxima înregistrată ieri Ia Petroșani a fost comandăm să ia și o șalu- de 26 grade, iar în Paring pă sau doi-trei instalatori, de 17 grade Celsius". (Gh. O), Nu de .alta, .dar țeviie de PEN;tRU AUTOMOBI- la subsol „alimentează1 pe . „ :la „încheieturi" . un a,de- LIȘTI. La atelierul auto- vărat lac de acumulare. moto de pe strada Slăti-

răcoritoare. Pînă la sfîr- șitul lunii iunie, la unitatea dîn ; Livezeni se . I1 mai prod uce încă litri de răcoritoare ce vor serviciu fi desfăcute prin rețeaua comercială a municipiului.D-ALE GOSPODĂRIRII. Sugerăm conducerii IGCL Petroșani să facă o vizită la subsolul blocului 34 din cartierul „Aeroport". Le re-

de

nioara se execută pentru membrii F.A.C.R., reviziile tehnice anuale ale atitoris- inelor înmatriculate în 
estedotat cu aparatura necesară reglării direcției, echilibrării roților și testării motoarelor. (Gh. O.)

I
I

Rubrică realizată de
Gh. OLTEANU
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VIATA COLECTIVULUI
•rf__________________________________________________________________ _______________

Astăzi, întreprinderea dî tricotaje Petroșani
Telex de producție

• La zi, producția marfă și producția 
fizică au fost, realizate irit e g r a l. • Vinerea trecută a fost expediat un lot 
de 9450 de bucăți tricotaje pentru Danemarca și un altul de 15 500 de bucăți pentru S.U.A. • Pe perioada scursă din acest 
an, întreprinderea și-a onorat integral și 
în devans comenzile făcute de partenerii 
de peste hotare. • In prezent, toate secțiile lucrează în ritm susținut pentru finalizarea produselor destinate exportului

în. U.R.S.S., Danemarca și Anglia. 
• O atenție deosebită se acordă calității 
produselor, domeniu în care compartimen
tul CTC al unității are un cuvînt greu și 
convingător de spus. • Preocuparea pentru reintroducerea materialelor refolbsibi- 1c in circuitul de producție începe încă din faza de concepere a noului model: se proiectează, „în replică", pe lîngă tricotajul de bază, și cel ce va fi obținut prin valorificarea „căzăturilor" de la croit — de regulă articble pentru copii.

De la zero la 
trei miiAtelierul de creație , este un fel de întreprindere de tricotaje lâ scară redusă. Cu deosebirea că aici nu numai că se confe-",mn.'i- ză. dar se și gîndesc produsele. Și cu o altă diferență, importantă: cele 25 de muncitoare lucrează cu doi ani în devans. „Strategia producției" atelierului vine în în tîmpi narea modei vi t ului Mo elele sînt oferite la nt 'ac tăi i ți apoi introduse fluxul 

„cel mare" de fabricație. Dar pînă atunci, ele trebuie, bineînțeles, concepute.Cum ? Tehniciană Doina Marinaș mărturisește că mult contează inspirația, gustul, prospectarea tendințelor modei, dar și mai mult experiența. La înființare, în 197$, s-a pornit de La zero și s-a ajuns, acum, la 3000 de modele. Și în creația de tricotaje trebuie să se caute mult, pentru 
a se ajunge la ceva care să placă. Iar tricotajele de Petroșani plac, pentru că „au personalitate, au stil, conferite și de linia croiului, și de contexturi, de culori", ni se spune, și a- firmația nu sună ca într-o reclamă, ci este chiar o apreciere avînd seriozitate profesională.Calitate pz care o dovedesc, la atelierul de creație și Petra Costinaș, Maria Kxausz, Flori ca Popa, Anița Gheorghița și colegele lor de muncă și inspirație. . :. • ■

FLORI ȘIPe mesele de lucru ale muncitoarelor din cea mai mare și cea mai importantă secție a întreprinderii, se află flori, Vaze cu flori. In hală e curat ca intr-o farmacie, mașinile zuinzăie ușor ca albinele într-o stupină cînd culesul e în toi, dar dominantă, vizual, este „simfonia" culorilor. Un dicton spune că despre gusturi și culori nu se discută. Ne-am încumetat să încălcăm „restricția", și interlocutorul nostru, Linder Dezideriu, șeful secției de confecții, ne-a spus că o cartelă CI.L-1, : după care se muncește în unitate, c-prinde 75 de culori, CIL-4 vreo 70. O culoare de bază, roșul să zicem,- are trei nuanțe, fiecare nuanță mai multe tonuri. Care.tre- buie recunoscute, de muncitoare, „dintr-o privire". Am mai aflat că, din punctul de vedere al unei con- fecționere, albul nu e alb și negrul nu e negru. Albul, de pildă, e de două feluri : alb natur și albalbit. Iar negrul de mai multe, după proveniența firului de bază — care a putut să fie un alb, un roșu etc. Mai sint și culo-
Rubiică realizată de
C.T. DIACONU

INTERVIU FULGER

Virtuțile
— Trecut-au anii, to

varășă directoare Cor
nelia Iloiu...

— Nu urniți, doar opt. Dar cit de multe s-au petrecut în acest timp...
— Adică ?— In 1978 eram prima unitate de industrie ușoară din Valea Jiului. Și nu ne-a fost deloc ușor, ea orice început, de altminteri; E- ram un colectiv tînăr, nu doar ea medie de vîrstă, dar mai ales ca experiență profesională. Aici s-a calificat întreg personalul 

— cu scurte stagii într-o unitate de tricotaje din Sibiu. Paralel, s-au . montat utilajele, s-au făcut rodajele și, la 1 octombrie, am început producția.
— Vă mai amintiți de 

primul tricotaj ?— A fost o colecție de pulovere și bluze pentru copii. Restrînsă. Primul nostru pas. îmi aduc a- minte că, tot în octombrie, au plecat reprezentanții noștri la contractări. De pe o zi pe alta așteptam cu nerăbdare și jjrimeam telefoane. Afla toată fabrica: s-au mai Cerut 200 de tricotaje, am mai primit comenzi pentru alte 150. Ne bucuram. Acum semnăm cu calm comenzi de zeci de mii, după o discuție de cîtcva ore. .Asta poate pen-
CULORIrile speciale, cu care vine clientul, și care s-ar putea să lipsească din . colecții. Atunci se fac comenzi speciale la filaturi.Vorbind despre culori, implicit vorbim și despre tricotaje. Despre măiestria profesională a muncitoarelor care știu să mînuias- că tot felul de mașini: de croit, de încheiat produsul, de pus gulerul, ochi cu ochi, de cusut nasturi, de făcut butoniere, de tivit, de însăilat, de scămoșat. Mașini pe care le strunesc, cu pricepere, Marta Oiștea, Ana Szatmari. Paula Șcliiopu, Viorica Buțâ, Ana Crema, Valeria. lordache, Maria Brățnn, Maria Sir- ban, Maria Ghergheli. CÎ- teva dr tre harnicele con- f.. :s onere ale secției.

ZIG-ZAG n ZIG-ZAG
• La fiecare 20 de secunde, în atelierul de con

fecții se produce un pulover. Deci, peste 1500 de 
bucăți pe un schimb. O „viteză de producție", cu 
alte cuvinte, destul de mare. • In întreprindere se desfășoară cursuri de policalificare — tricotoarele învață tainele confecționării. iar eonfecționerele - deprind secretele tricotajului. • La atelierul „de crea
ție am aflat că,, in-materie de tricotaje cel puțin. - 
moda 1988, pentru care se lucrează aici, va semăna 
cu cea de acum trei decenii și jumătate. Curat retro!• Gazeta satirică de la intrarea în întreprindere are ,și vervă și. caricaturi. .'Păcatcă-i lipsește adresa precisă a criticii. Poate la ediția viitoare.. • Se lucrea
ză la amenajarea unei unități comerciale de incintă

tradițieitru că la început eram priviți cu neîncredere. Acum ne caută și ne cunoaște o lume întreagă...
— „O lume întreagă’* 

nu c neapărat o figură 
de stil. Ci o realitate 
geografică și comercia
lă. Văd pe biroul dum- 
ncavoastră uri mic glob 
păm înțese. Asta poate și 
pentru că întreprin
derea de tricotaje Pe
troșani a pornit la cu
cerirea lui. pe frontul 
tricotajelor.— Produsele noastre se vînd în U.R.S.S.. Franța. Anglia, R.F.G., Norvegia. Danemarca, S.U.A., Canada. Și nu ne vom opri aici.' In primul an am produs 300 000 de tricotaje. Acum. 1200 000. Mai bune și mai frumoase. Am instituit, cu alte cuvinte, o tradiție a industriei ușoare în Valea Jiului.

— Care ar mai fi și 
alte virtuți ale acestei 
tradiții, pe lîngă cele 
pe care le-am. numit 
deja ?— Să Vă dau un exemplu : pe toate căile, facem eforturi pentru gospodărirea judicioasă a materiei prime, care este atît de prețioasă. Noțiunea de „de- șeu" nu mai există de mult în ‘vocabularul nostru de produc'ie. O mare parte dintre „resturile" de la croit le folosim pentru confecționarea unor articole utile. Dar nu putem folosi totul. Ceea ce nu poate fi reintrodus în circuitul nostru productiv, livrăm la alte unități. Și ne-am gîndit — este în derulare Un asemenea program — să valorificăm superior, la noi în unitate, tot ceea ce primim drept materie primă.

0 întrebareNe punem . și punem o întrebare : oare nu se pot înființa cîteva formații artistice de amatori, care să ofere programe pentru oamenii muncii din unitate ? Răspunsul nu poate fi primit decit de pe scenă. Așteptăm, dimpreună eu viitorul public spectator.

Prin munca patriotică a cetățenilor

De-a lungul a două săptămîni, zeci de locuitori de pe Aleea Crizantemelor din Vulcan au participat la acțiuni de muncă patriotică vizînd. înfrumusețarea împrejurimilor blocurilor. Au fost amenajate un nou trotuar, un loc de parcare pentru autoturisme și săpate zonele verzi. Gheorghe Buță, Angliei Popescu, Dumitru Cucu, Ioana Necșulescu, Elena Drăgoi, Ion Zimbru, Ilie David, Andrei Pop, Mihai Culea, Veronica Vicol, Ion lanuțas și Maria Popa sînt doar cîliva dintre cetățenii care au răspuns prezent la acțiunile patriotice, care Continuă și în această săptămînă.
Foto: Gli. OLTEANU

O rezolvare care reclamă doar 
puțin efort de... bunăvoințăDat fiind deficitul de forță de muncă direct productivă, în cadrul Unităților miniere ale CMVJ se fac eforturi stăruitoare pentru recrutarea și stabilizarea forței de muncă. Sînt inițiate o serie de acțiuni îri sprijinul acestor deziderate, noii vîncadrați sînt primiți de colectivele de mineri cu înțelegere și răbdare, se asigură condiții bune de muncă și viață celor care și-au manifestat dorința să lucreze -în acest important domeniu de activitate. Celor care vin din alte zone ale țării, li se acordă Indemnizație de transfer, și li'șe asigură condiții bune de masă și cazare, de pregăti- tire. calificare și policalificare. Toate aceste strădanii sînt încununate — acolo unde pre - rile pentru muncitorii nou încadrați sînt constante și. responsabile — de rezultate bune în stabilizarea și pregătirea acestora.Sînt însă , cazuri în .care, datorită unor atitudini birocratice care mai persistă, datorită formalismului și delăsării, a perpetuării u- nor concepții vechi, oamenii sînt puși pe drumuri, u- ne'ori chiar ani de. zile. Un astfel de caz, în rînclurile ce urmează :Ne-a vizitat, la redacție, de mai multe ori. minerul Ș'telian Berzintu. In iulie 1983 a venit Ia mina Dîlja,
.^oti Un șofer capriciosVineri, 13 iunie. ne-a vizitat la redacție un grup format din 3 bărbați -și o femeie. Erau tare mîltniți și aveau de ce In ziua respectivă, au călătorit de la Vulcan spre Petroșani cu autobuzul 31 HD 8746 al .AUTL, conclus de un șofer certat cu d:s tplma. Șoferul acesta a jignit și .admonestat peste 60 de oameni, aflați în autobuz, i-a făcut cu ou și cu oțet, de parcă autobuzul era moștenirea lui de familie, și n tl proprietatea noastră, a tutliroi Cs'lot cai e beneficiem de ■ el.Despre .ce este vorba ? De la stația „Liceu" — 

prin transfer în interesul servi iului. Și-a hdlis familia, soția și cei. patru copii, din Moldova. Pînă ce a primii apartament și 
a putut să adune . toate actele necesare întocmirii dosarului pentru indemnizația de transfer, a mai trecut ceva timp. Mutațiile,
'■ t-a-t et kt ■

Pe marginea 
unui caz

transferul copiilor la școală în Petroșani durează... Prin cererea înregistrată sub nr. 1077, din 14 mai 1985, a solicitat conducerii I.M. Dîlja acordarea Indemnizației de transfer. Conducerea a aprobat și renais spre rezolvare pe. calea, de regulă cunoscută,! la contabilitate. Din 14' mai ’85 pînă în 17 itmiiv nici un rezultat. In 17 iunie 1985. omul se transferă în interesul serviciului la I.M. Valea de Brazi. De atunci, umblă cind la Dîlja,. cînd Ia Valea de Brazi, să primească indemnizația, plus,' contravaloarea ’ cheltuielilor de mutare,, drepturi prevăzute de lege.Problema se complică. La Dîlja i se spunea că nu are depus nici un dosar pentru indemnizație. Doai
Vulcan, o femdie respectabilă, învățătoarea Irina Babau, a circulat pe scara autobuzului, prinsă între ușde acestuia, pînă Ia ieșirea din oraș, fiindcă in- discipiinatu] șofer a plecat clin stație cu oamenii pe scări, admoncstîndll-i C'-ilalți călători au intervenit. .Atunci, „zmeul cel rău" ele la AUTL a oprit autobuzul și a refuzatsă plece mai departe. O lentele îțravidă se grăbea la maternitate. Alti eăl.ît na au pierdut trenul. Toată lumea și-a pierdut răbdarea în fața încăpațîn ii unui om, care, ta ora ace

la intervenția noastră s-a găsit dosarul. Deci era. I.M. Dîlja, prin contabilul șef, susține că nu poate să plătească indemnizația» fiindcă omul nu mai lucrează la această întreprinde
re. Și atunci trimite, tot la insistențele noastre, o scrisoare către I.M, Valea cie Brazi, sub nr, 2,101 din 14 aprilie 1986, prin care a- deverește că StelianBerzintu nu a beneficiat de indemnizație. I.M. Valea de Brazi refuză să plătească drepturile omului pe motiv că, la venirea în Valea Jiului, n-a lucrat la Valea de Brazi.Și uite așa, Stelian Berzintu, fost miner la sectorul I al I.M. Dîlja, acum miner la Valea de Brazi, se plimbă de colo-colo cu un dosar voluminos de acte. El, soția și cei patru copii mai speră că cineva trebuie să rezolve problema. Mai ales că lucrează în cadrul aceluiași combinat, că a plecat prin transfer de la Dîlja Este un om pe care- considerăm că, la nivelul CMVJ. cineva poațe să-l ajute. Din moment ce lucrează dfh anul 1983, s-a mutat cu familia aici, înseamnă că dorește să rămînă în 'Valea Jiului. Cazul nu este singular, și, în privința oamenilor care doresc să se stabilizeze în Valea Jiului, nici un efort de.,. bunăvoință nu e prea mare.

Bujor MIRt’ESUU 
ea, era în timpul serviciului. Un serviciu pus la. dispoziția oamenilor, nu pentru a Ie crea... indispoziție. Cei trei mineri de la Pa- roșeni care ne-au sesizat, cu amărăciune, intîmpla- rea (Ene Costache, Constantin Tal|5ă și Emil - Groza), vor să afle ce măsuri va lua conducerea AUTL, împotriva acestui șofer..Noi subscriem și așteptăm să informăm opinia publică. Oricum, ta AUTL, cazul acesta de indisciplină, care umbrește munca întregului colectiv, nu e ctiiar sineular...

M. Bl NI’
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PHENIAN

Noi propuneri ale R.P.D. CoreenePHENIAN 17 (Agerpres). 
R.P.D. Coreeană a propus Coreii ele Sud organizarea 
de convorbiri între autoritățile militare ale celor trei părți, în cadrul cărora să se discute și să se rezolve cele mai presante și urgente probleme apărute în Peninsula Coreea, în scopul prevenirii pericolului de război și al reducerii tensiunii in Coreea —■ transmite agenția ACTC.In scrisori adresate de ministrul forțelor armate

La zece ani de la crimele 
săvîrsite la Soweto

Ample manifestații de protest 
împotriva rasismuluiPRETORIA 17 (Agerpres). Comemorarea a zece ani de la crimele comise împotriva populației de culoare de la Soweto de către autoritățile rasiste sud-afri- ' cane va fosțl marcată — în pofida măsurilor excepționale dictate de regim în contextul decretării stării de urgență pe întreg teritoriul național ample
Soweto •.Soweto. 16 iunie: Numele locului desemnează cel mai mare township negru din Africa de Sud, iar data marchează începutul revoltei care a făcut, în cursul a 15 luni de mișcări antirasiale, peste 700 de morțî.Aceasta se întîmpla în urmă cu 10 ani. Școlarii din Soweto ieșiseră în stradă pentru a protesta împotriva învățării obligatorii a limbii afrijraans, limba „opresorilor". La primul baraj al poliției, primele focuri trase, și prima victimă : Hector Petersen, 13 ani. Pînă la sfîrșitul zilei aveau să mai moară alți 26 de manifestanta.Astăzi, cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a a- cestei drame, Soweto ' și data de 16 iunie au devenit simboluri ale luptei negrilor împotriva aparthei*

mernenUo
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Confruntareadecisivă; Unirea : Dispariție misterioasă; Parîn- 
gul : Profetul, aurul și ardelenii. .PETRILA : Omul care a închis orașul.LONE A : Pr igoana.

M i c. VIND urgent apartament două camere. Deva Micro 15, ,bloc 46, etaj I, ap. 48. (mp)..PIERDUT carnet de student pe numele Iordache Constantin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8318)PIERDUT certificat absolvire 10 clase pe numele Bodea Dumitru, eliberat de Liceul industrial Vulcan. I! declar hui. (8316) 

populare ăl R.P.D. Coreene comandantului-șef al forțelor O.N.U. din Coreea de Sud, și ministrului sud-co- reean al apărării se arată că în condițiile actualei stări de confruntare, este necesară inițierea de urgență a unor măsuri în vederea destinderii situației, a consolidării păcii și creării atmosferei corespunzătoare desfășurării de convorbiri pașnice asupra problemelor care privesc Peninsula Coreea.

manifestații de protest, în cadrul cărora un loc central l-a avut greva generală națională, la care au luat parte milioane de cetățeni de culoare. Greva este apreciată de agenția Heuter drept cea mai importantă acțiune de acest fel din istoria Africii de
Sud. '

- o dată, undului. Astăzi nu se mai pune doar problema eliminării ultimelor vestigii . ale politicii de separare a raselor, ci, de asemenea, a
Din presa străină

(AGENȚIA 
.FRANCE' PRESS! )obținerii dreptului la vot (acordat în urmă cu doi ani metișilor și indienilor) și ameliorării condițiilor de viață.’înainte de 1976, lupta era purtată de o generație de adulți ai căror șefi se află în închisoare, cum ar fi bunăoară Nelson Mandela, încarcerat de 24 de ani, sau în exil, cum este cazul liderilor Congresului' Național African (ANC). In 1986, cei mai multi dintreVULCAN — Luceafărul: Ostaticul. ;I.UPF.N I — Cultural ; ' Hotel Central.URICANI: O dragoste ciudată.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Ci ne- matografice Județene Hunedoara. 'v :

a publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bodea Dumitru, eliberată de t;M.Paroșeni. O declar nulă. (8315) ,
ANUNȚ DE FAMILIE

CU sufletele zdrobite de durere socrii Ilie și 
Raveca Cocotă amintesc împlinirea a 5 ani de cînd 
ne-a părăsit pentru totdeauna cea mai bună noră 

COCOTA TINCUȚA
Nu te vom uita niciodată, lacrimi și flori pe 

tristul tău mormînt. (8317)

PE SCURT
EDITURA franceză „Larousse" a început comercializarea unui calculator de buzunar care, pe lîngă efectuarea celor patru o- perațiuni aritmetice, poate traduce 4000 de cuvinte, cele mai uzuale, din engleză în franceză și invers. Potrivit revistei „Jeune A- frique", noul calculator cu memorie, deși nu se ridică la nivelul marilor ordinatoare folosite la traduceri, este foarte necesar în special turiștilor.
POLIȚIA din New York a.recuperat zilele trecute circa 100 de lucrări de artă furate. în valoare de peste trei milioane dolari. Intre acestea figurează tablouri, cărți vechi, manuscrise și antichități, între care scrisori aparținînd lui Charles Dickens, texte originale ale scriitoarelor Charlotte și Emilv Bronte etc.
UN NUMĂR de 170 de tablouri oferite de artiști plastici venețieni au fost puse în vînzare la licitație în vederea colectării de fonduri pentru un program al UNICEF în favoarea luptei împotriva secetei în unele zone africane. Manifestarea a fost organizată la inițiativa sindicatelor venețiene.,

simbol»»»militanți sînt tineri, .cel puțin pe scenele de luptă. In 1976 organizația care a stat la originea revoltelor de la Soweto a fost mișcarea „Conștiința neagră". Astăzi există o mulțime de organizații reunite în Frontul Democratic Unificat, foarte apropiat de ANC.. Dar a zecea aniversare a evenimentelor de la Soweto reprezintă și o necunoscută. Revenirea brutală la starea de urgență, în urmă cu aproape o săptămînă, dă poliției și armatei puteri ample care ar putea face ca evenimentele să fie strict controlate, în afară de chemarea la grevă, care va fi, fără îndoială, urinată în număr foarte mare. De asemenea, poliția .regimului a arestat între o mie și două mu de organizatori. Dar amenințările la revoltă împotriva dominației albe nu vor înceta...
20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea .în economie.20,40 Posibilitățile nelimitate ale cunoașterii — documentar.21,00 Film serial: Expe

diția dispărută, (color). Episodul 1.21.50 Telejurnal.
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PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miclăuș Viorica, eliberată de I.C. Vulcan. O declar nulă. (8312)

Semifinala Cupei României 
la fotbal, la Petroșani

La cererea minerilor, a iubitorilor de fotbal 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului și din 

județul Hunedoara
La propunerea Clubului sportiv „Jiul“ Petroșani

Echipa „Steaua” București — 
cîștigatoarea Cupei campionilor 

europeni la fotbal — a acceptat ca: 
Întîlnirea din semifinala Cupei României, 

dintre echipele „Steaua" și „Jiul" să se des
fășoare pe stadionul Complexului sportiv 
„Jiul", sîmbătă, 21 iunie a.c., începînd cu 
ora 17.

Pentru a facilita participarea unui număr cît mai mare 
de spectatori, iubitori ai fotbalului din toate localitățile Văii Jiului, 
este necesar ca organele sindicale și conducerile asociațiilor 
sportive să solicite clubului „Jiul" pînă JOI, Î9 IUNIE, NECESA
RUL C>E LOCURI PE STADION.

De asemenea, se impune, luarea unor măsuri pentru organi
zarea transportului cu mijloace auto și G.F.Ri

DIVIZIA A, ULTIMA ETAPĂUltima etapă a campionatului diviziei A la fotbal se va desfășura miercuri, 18 iunie, după următorul program : Sportul studențesc — FC Olt (stadion Sportul studențesc); Rapid
CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). „Brazilia și-a păstrat invincibilitatea la Guadalajara, în ■ ambele ediții ale' campionatului mondial de fotbal disputate în Mexic, califieîndu-se fără probleme în sferturile de finală ale „El Mundia- lului ’86", prin victoria de-' tașată .obținută în fața Poloniei", remarcă trimisul special al agenției France Presse în’ comentariul consacrat meciului din optimile de finală disputat luni. „După ce au deschis scorul rș'intr-un penalty acordat generos de arbitrul vest-german • Volker Roth și. transformat de Socrates în min. 30, fotbaliștii brazilieni și-au impus jocul. Prima jumătate de oră fiind dominată de e- chipa Poloniei, care a avut mari ocazii de a înscrie. în minutele 2 și 11 mingea fiind respinsă de bară. In ’ -tea a doua a meciului, Jcsima’ (min. 55), Edinho (min. 80) și Careca (min. 83, din penalty) au semnat victoria formației braziliene".; . ■- ’ c?/;CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). Declarații după me ■ .rile disputate luni în cadrul optimilor de; finală ale Campionatului mondial de fotbal din Mexic : Tele Santana (antrenorul Braziliei): „Formația noastră a jucat, pe total, bine și, în principiu, cred că am găsit formula ideală. In prima parte a meciului, am jucat. însă lent, în special datorită mijlocașilor Socrates și Junior, care, în plus. au 

— A.S.A. Tg. Mureș (stadion Ciulești); Universitatea Craiovă — Steaua; U- niversitatea ' Cluj-Napo- ca — Petrolul Ploiești ; Corvinul Hunedoara — Dinamo ; Politehnica Timi
i E X | C '3lăsat spații libere polonezilor. Din fericire, avem o apărare bună, iar în repriza a doua n-am ; mai avut probleme"; Antoni Piechni- czek (antrenorul Poloniei):■ „Mai întâi țin să felicit Brazilia, a fost o echipă excelentă și cred că nimeni n-ar fi putut să o învingă astăzi. In ce ne privește, avem o echipă tînă- ră' un nucleu pe care. se poate construi în viitor o formație puternică" ; Carlos Bilardo (antrenorul Argentinei) : „Ii felicit în primul rînd pe jucători pentru meciul excelent pe care l-au făcut în fața U- ruguâyuîui".

☆CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). Antrenorul reprezentativei de fotbal a Portugaliei, Jose Torres, și-a prezentat demisia chiar înaintea plecării din Mexic, devenind astfel al doilea tehnician care părăsește conducerea unei echipe la acest turneu final, după Gyorgy Mezzey (Ungaria).Dezamăgit de rezultatele în egistrate în Mexic de fotbaliștii portughezi, Torres a declarat că intenționează să-și aleagă altă profesie, renunțînd definitiv la fotbal.Federația Internațională de Fotbal a sancționat 
echipa Uruguayului cu o amendă de 25 000 franci elvețieni, precum și cu un ultim avertisment pentru jocul antisporțiv.; 1.. S-a anunțat, de asemenea, că. Federația spaniolă a fost amendată cu aceeași sumă, întrucît la con

șoara — FC Argeș Pitești; i’CM Brașov — FC Bihor Oradea ; Gloria Buzău ■— Victoria București; SC Bacău — Chimia Rm. Vîlcea.Toate meciurile vor începe la ora 18,00;
trolul antidoping Ramon Caldere a fost găsit pozitiv. 1'IFA a precizat ■ că vina nu aparține jucătorului în cauză, care va putea juca în ■ continuare, ci medicului echipei care i-a administrat un medicament interzis. ■-<Selecționata Angliei are din nou probleme cu aclimatizarea, a declarat Bobby Robson, După ce am jucat la Monterrey, la o altitudine’ de' 518- m și pe „ o căldură și umiditate -.ex
cesive, vom „urca" la pes- - te’ 2000 m altitudine, la ’ Ciudad de Mexico, pentru . meciul din „optimi" cu Paraguayul, a spusfc telini- cianul , englez, ■ precizînd că ș’ controlul ■ ■ balonului este dificil în condițiile marii altitudini a capitalei mexicane. ■Singurul portar titular care nu a primit pînă în prezent nici un gol este, în mod surprinzător, brazi- - lianții Carlos, goal-keeper- ul unei formații cafe a dus multă vreme lipsă de portari de valoare. Carlos, în vîrsțâ de 30 de ani. se află la a treia participare la turneul final, după ce în 1978 a fost rezerva lui Leap, iar în 1982 — a lui Waldir Peres, care, la edițiile respective, au gafat de multe ori...Echipa Danemarcei a protestat împotriva faptului că formația Spaniei, adversara sa din optimile de finală, s-a cazat în același hotel din Queretaro, șpa- hiolii fiind însoțiți de ziariști și fotoreporteri, care creează probleme lotului danez. .. ..
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