
Plenara
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Roman

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂf

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 22 octombrie, 
au avut loc lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R.

La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Plenara a adoptat, 
în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire Ia realizarea planului național 
unic de dezvoltare economico-socială pe 
9 luni și măsurile pentru realizarea inte
grală a planului pe anul 1986.

2. Propunerile pentru modificarea u- 
nor prevederi din Constituția Republicii 
Socialiste România.

3. Proiect de hotărîre cu privire Ia re
ducerea de către Republica Socialistă 
România cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare și con
vocarea. în legătură cu aceasta, a unui 
referendum.

4. Probleme organizatorice.
La lucrările Plenarei au luat parte, ca 

invitați, cadre din diferite sectoare de 
activitate, din aparatul de partid și de 
stat.

La primul punct al ordine! de zi, tova
rășul Constantin Dăscălescu, primul mi
nistru al guvernului, a prezentat Raportul 
cu privire la realizarea planului de dez
voltare economico-socială pe 9 luni și 
măsurile pentru realizarea integrală a 
planului pe anul 1986. '
j In cadrul dezbaterilor privind proble
mele înscrise pe ordinea de zi a plenarei 
au luat cuvîntul tovarășii Constantin Ol- 
teanu, Neculai Ibănescu, Mihai Marina, 
Ilie Matei, Ion Radu, Maria Bradea, Io
sif Szasz, Venerica Pătru, Ion Bogdan Bă- 
luță, Ion Traian Ștcfăncscu.

fiSte rosui
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(Continuare în pag. a 4 a)

H O TÂ
Plenarei Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
privind reducerea de către Republica Socialistă România cu
5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare 

și convocarea, în legătură cu aceasta, a unui referendumPlenara Comitetul Central al Partidului Comunist Român, întrunită în ziua de 22 octombrie a.c., a analizat, cu înaltă răspundere, propunerea Congresului al III-lea al Oamenilor -Muncii, care, însușindu-și inițiativa secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, a adoptat Hotărîrea cu privire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și : cheltuielilor militare și organizarea unui referendum.Plenara dă o deosebită apreciere rolului esențial și contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președin

tele Republicii Socialiste România, în elaborarea și promovarea politicii, externe de pace și colaborare a României socialiste, propunerilor și demersurilor sale de larg răsunet internațional consacrate realizării dezarmării, în primul rînd a dezarmării nuclea-
(Continuare în pag. a 4-a)Transmisii directe la posturile de radioși televiziune

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile de radio și televiziune vor efectua 
o transmisie directă de la cea de a patra sesiune a celei de-a IX-a le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.
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Trimestrul IV—hotărîtor pentru îndeplinirea sarcinilor anuale
de plan și pregătirea producției anului 1987

ANCHETA NOASTRA 
PRINTRE 

CONDUCĂTORII 
ÎNTREPRINDERILOR 

MINIERE

1) Cum apreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri ați întreprins și veți între
prinde pentru crearea condițiilor necesare 
îndeplinirii planului pe 1987, încă din pri
ma lună a anului?

Azi, răspunde irig. IOAN BESERMAN, directorul I.M. Patoșeni

„La sfîrșitul anului vom avea peste
100 000 tone extrase suplimentar441 Rezultatele obținute pînă acum de colectivul minei noastre— și mă refer nu numai , la producția de cărbune extras unde avem un plus de 59 000 tone, ci și la pregătirea condițiilor pentru depășirea și în trimes-- trul IV a sarcinilor de plan — ne dau dreptul să afirmăm că, la sfîrșitul a- nului, vom ' avea peste 100 000 tone de cărbune extrase suplimentar, toate condițiile pentru obținerea Avem create ,_______ . . , . . acesteidepășiri. Concret, la lucrările de pregătiri sarcinile

fruntași
a- ne- u-

mi-apom- beton

de plan au fost îndeplinite în proporție de peste 109 la sută, iar la investiții de 133 la sută. Ne încadrăm, și ne vom încadra. și în continuare, în indicatorii de calitate: Productivitatea muncii am depășit-o la toate categoriile : în abataje cu 1,8 tone pe post, în cărbune cu 900 kg pe post, în subteran cu 350 kg pe post și la nivelul întregii activități cu 252 kg de cărbune pe post. Și în perspectiva realizării și depășirii planului pe

trimestrul IV ne vom o- rienta preocupările tot spre sporirea productivității ,-muncii.
RED. : Care sînt prin

cipalele căi de acțiune 
în această direcție ?ING. JOAN BESERMAN, : Continua îmbunătățire a organizării muncii. competență sporită în conducerea activității la
Interviu realizat de 

Dorin GFIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerul Ștefan Condurula cu ortacii săi alcătu
iesc o brigadă cu bune rezultate in sectorul I B al 
I.M. Bărbăteni. Buna organizare a lucrului, folosirea 
cu pricepere a. utilajului și timpului pe fiecare 
schimb, respectarea ordinii și disciplinei permit for
mației să obțină succese lună de lună.

Foto : Al. TĂTAR

Mai multe cauze, obiective sau subiective, a- fectau îndeplinirea planului de investiții - al minei Lonea. Dintre ceste cauze amintim cesitatea terminării nor lucrări din perioadele anterioare, lucrările de urgență pentru asigurarea fluxului de transport etc.—- Practic, demarează discuția sing. Ioan Bur- dea, șeful sectorului VI, numai bizuindu-ne pe forța noastră de muncă n-am fi reușit să recuperăm, la sfîrșitul primului 'an al celui de-a] optulea cincinal, restantele față de sarcinile de
Producție suplimentară 

de stîlpi hidraulici

prestigiul
plan. Dar investițiile înseamnă viitorul minei; după cum se știe producția din anii următori se va concentra la orizontul 350, tocmai, acolo unde sînt, în diferite stadii de finalizare, obiectivele noastre.;Așadar, momentul de impas trebuia depășit. S-,a mizat pe ajutorul tehnicii moderne,— Am un prieten,, tot inginer, ne pune în temă Victor Cazacu; construiește hidrocentrale, Cînd era la Ilîul Mare, vorbit de avantajul pei românești detip GUP-PF-0. Am

zut-o, m-am consultat cu șeful sectorului nostru. Ani adus, în subteran, uha casată, am făcut-o să funcționeze. Obținem rezultate excelente.Astfel se face betona- rea stației principale de forță de la puțul 11, premieră tehnologică în subteran. care asigură randament micșorează efortul fizic. O formație specială, condusă dc minerul Gheorghe Bordaș stăpînește noua tehnolo-
Ion VULPE

unsuperior, considerabil lL i

Cu planul
pe zece luni

îndeplinit

| Colectivul de muncă al Sec- 1 tiei Vulcan de stîlpi hidrau* j. lipi.— din-cadrul IPSRUEEM i Petroșani — raportează, la | zi, depășirea planului la sortimentul de bază al unității cu 4188 de bucăți. De subliniat este faptul că acest spor se datorează, în principal, creșterii productivității muncii, peste nivelurile prevăzute, cu mai bine de 10 la sută.Paralel, oamenii muncii de aici acordă o deosebită aten-

ție reducerii consumurilor

(Continuare în pag. a 2-a)

ș
.4.

materiale și de energie electrică pe unitatea de produs, prin mai buna organizare a muncii, prin folosirea unor tehnologii de fabricație perfecționate. In prezent, ei acționează în vederea amplificării succeselor înregistrate pînă acum, pentru a încheia și acest ultim trimestru al a- nului cu bilanțuri fructuoase de producție. (S.B.)

Integrarea eficientă în producție .
Cerințe, realități, perspectiveIn pagina a 3-a

Sectorul I al I.M. AninoasaPuternic Însuflețiți de îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,,de a da patriei cît mai mult cărbune, minerii sectorului I de la întreprinderea minieră Aninoasa raportează obținerea unui prestigios succes: realizarea 
planului pe zece luni ale 
anului.O contribuție înseninată la consemnarea acestui fructuos bilanț a avut-o brigada condusă de Florea Vasile, care exploatează un complex mecanizat de mare randament. Prin folosirea utilajului la parametri maximi, prin , respectarea tehnologiilor dc lucru — frontaliștii au atins randamente cu pînă Ia 3090 de kilograme pe post, mai mari decît cele prevăzute. De asemenea, și ortacii formațiile coordonate Iosif Prisecan și Ilie Ștcț — care lucrează în frontale clasice — au depus e- forturi pentru creșterea productivității muncii, strădanii concretizate în importante cantități de cărbune extrase în plus față de sarcinile de plan.In prezent, minerii sectorului finalizează lucrările de punere în funcțiune a unei noi capacități de producție,, un abataj frontal dotat cu complex

din
de

(Continuare in pag. a 2-a)



Preocupări pentru aprovizionarea 
ritmică și desfacerea operativă

a mărfurilorTenia principală a discuțiilor din cadrul adunării generale a oamenilor muncii de la ICSMI Petroșani a fost dezbaterea și aprobarea sarcinilor ce revin unităților de desfacere, precum și măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor de plan pe ti iniestrul IV. Do ase- n,,iT a, s-a doza nat si s-au făcut referiri la modul în care au fost linieplinite sarcinile și angajamentele in întrecerea socialistă din a- cest an. Da-
Adunări generale ale 

oamenilor muncii

rea de seamă prezentată adunării generale a evidențiat faptul îmbucurător că majoritatea indicatorilor ău fost îndepliniți și depășiți. Spre e- xeniplu. la aprovizionare, 'sarcinile planificate au fost depășite cu 756 000 lei. Este '■'rezultatul efortului depus de lucrătorii comerciali, precum și al unui sprijin concret și eficient din partea direcțiilor comerciale județeană și municipală, prin repartiții suplimentare, îndeosebi în sectorul textile-încălță- minte.Un alt indicator sintetic al activității din . întreprindere — planul de desfacere a fost depășit cu peste 3 milioane lei — rod el aprovizionării ritmice, al condițiilor deosebite de prezentare și expunere, creșterea gradului de solicitudine a personalului comercial, organizarea unor acțiuni s'peeifice «(tîrgul de. vară, parada modei pentru copii etc).Rezultatele bune obținute în aprovizionare-des-. fad’ere și sporirea vitezei de circulație a mărfurilor au obținut magazinele universal „Jiul" și „General* Petrila, magazinele lux „Adam" și „Eva“, unități
le conduse de Georgeta Pe-

industrialetra, Ileana Cocolan, Pavel Haiducsi, Monica Munteanul llona Petrache, Vin- til.i Borhină și alții. Este adevărat, motive obiective au determinat și unele rămîneri în urină, în ceea ce privește realizarea planului diî investiții, r.tba- ■ tul comercial sau stocurile de mărfuri greu și lent van, labile, dar, pînă la sfîrșitul anului, există reale posibilități de recuperări' a: acestora. *Saricib i de plan mobilizatoare revin colectivului ICSMI, în .anul 1987. Este semnificativ faptul că, față de anul în curs, sarcinile la desfacere pentru 1987 sînt mai mari cu peste 120 milioane lei. Programul unitar cuprinde o serie de măsuri politico- . organizatorice și tehnico- eeonomice care să asigure realizarea acestor sarcini. Consiliului oamenilor muncii, tuturor compartimentelor din cadrul întreprinderii, fiecărui lucrător comercial îi revin sarcini concrete pentru îndeplinirea indicatorilor economici. Ele se referă la asigurarea permanentă a fondului de marfă, desfacerea și gospodărirea a- cestuia, creșterea productivității muncii pe fiecare lucrător comercial, dezvoltarea rețelei de desfacere.Planul unitar de măsuri a fost completat cu propuneri din cadrul dezbaterilor, la care au participat lucrătorii comerciali Ioana Urzieeanu, loan Tărăsescu, Francisc Ede- lin și Viorica I tindea, precum și tovarășii Nicolae Giurgiu, din partea Direcției comerciale â municipiului și loan Draia, procuror șef al Procuraturii Petroșani. -
Mircea BUJORESCU

Magistrala orașului Vulcan, așa cum arată ea: puternic marcată de elemente ale urbanisticii mo
derne. T ‘ Foto : Ștefan NEMECSEK

.,1a sfirșitul 
100000 tone

anului vom avea peste 
extrase suplimentar^

(Urmare din pag. I) fronturile de lucru și la sectoare^ folosirea rațională și eficientă a timpului de lucru, supravegherea a- tentă, întreținerea corespunzătoare și repararea o- perativă a utilajelor. Și, pentru că a venit vorba de utilaje,< deși este un .fapt cunoscut, vreau șă amintesc, încă o dată, că toate abatajele noastre sînt dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată. Esențial însă rămîne OMUL, cu puterea sa de mobilizare și dorința de autodepășire, de perfecționare și policalificare. Noi, la Paroșeni, avem mineri destoinici, adevă- rați mineri-tehnicieni așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, cu prilejul vizitelor de lucru făcute în Valea Jiului.

Restaurantul Hotelu
lui Petroșani oferă celor 
care îi trec pragul pro
duse culinare și servicii 
de calitate. In imagine, 
bucătăresele Felicia Bar
bu și Elisabeta Kutasi 
pregătind masa de prînz.

Foto : Gh. OLTEANU

2 In ceea ce privește crearea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan încă din primele zile ale anului viitor, doresc să precizez că avem deja pregătite fronturile de lucru pentru prima jumătate a anului. Ne vom îndeplini și depăși ritmic sarcinile de plan ale celui de-al doilea an al cincinalului 1986—1990. Baza realizărilor o va constitui, ca. și pînă acum, mecanizarea principalelor lucrări din subteran. Lucrăm în ritm- susținut pentru punerea in funcțiune în cursul anului viitor a noului centru de dispece- rizare și telegrizumetrie al minei. Același ritm l-am impus și lucrărilor <le la suprafață și din subteran pentru punerea în funcțiune a unei noi stații principale de ventilatoare. Totodată, continuăm săparea
„Ne vom recîștiga prestigiul de fruntași44

(Urmare din pag. I)gie, în această lună ur- mînd să se încheie lucrările de betonare. Dacă ar fi existat materialele necesare, în special nisip, lucrarea ar fi fost executată în devans, permițînd montarea mai devreme a pompelor, transformatoarelor și celulelor stației de transformare. Un alt obiectiv, asupra căruia au fost concentrate forțe sporite, este suitorul colector pentru sectorul V, brigada lui Traian. Botar, alcătuită din mineri cu experiență, omogenă, reușește o înaintare de 2,4 ml pe zi, față de 1,8 planificat. Silozul colector din blocul IV, .construit de brigada! lui Francisc Balogh, trebuia dat în funcțiune la I septembrie, sîntem asigurați că, la. sfîrșitul a- cestei luni, silozul va deveni funcțional. Betona- rea vetrei la orizontul 350 nu s-a înscris perfect, de asemenea, în grafic, minerii lui -Ștefan Geangă au prins insă cadența succeselor; spre exemplu, în 

puțului auxiliar tir. 2 și lucrările de deschidere a orizontului 280 care ne va permite coborîrea exploatării cărbunelui la nivelul stratului 3, strat care va asigura producția anilor viitori.Dar insist și acum — principalele noastre preocupări sînt orientate spre formarea oamenilor, spre pregătirea lor profesională, perfecționarea și policalificarea acestora.In permanență trebuie să avem grijă de schimbul de mîine, chiar dacă azi nu avem motive să ne îngrijorăm privind forța de muncă, oamenii care, repet, au majoritatea un . înalt nivel de pregătire profesională și dorință de afirmare. Cunoscînd bine puterea de mobilizare a colectivului nostru, pot afirma că și în anul viitor ne vom îndeplini ritmic sarcinile de plan.
luna trecută au betonat 90 ml, cu 30 peste prevederile planului. In ceea ce privește lucrările de montaj s-au pus în funcțiune 350 ml bandă colectoare pe plan înclinat între orizonturile 350—-420, benzile din blocul V și stratul 5, o alta de 500 ml va fi pe vatra noului orizont, ne a- sigUră interlocutorii noștri, pînă la 20 noiembrie. Pentru celelalte lucrări . de montaj, amplasamentele sînt amenajate, dar lipsesc utilajele.— Avem un plus de 12 ml, subliniază sing. Ioan Burdea, și o valoare suplimentară a lucrărilor e- executate de 1 600 000 lei. Intre formațiile fruntașe aș menționa brigăzile Iui Traian Botar, Mihai Anton, Ștefan Geangă, echipele de montaj coordonate de Eugen Nagy, Ștefan Aurel II, Ion Golița. In curs de omogenizare și completare, brigada lui Gheprghe Burdaș a intrat deja pe făgașul succeselor. Mai avem multe de făcut în materie de disciplină, de- organizare a muncii.

Cu planul pa zece 
luni îndeplinit

(Urmare din pag. Dmecanizat SMA 2 și combină : de înaintare. Secțiile utilajului au fost asambla, e de minerii din bri- grada lui Mihai Grijile, a- jutați de colegii lor de la echipa service a minei, ur- mînd ca, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, să se monteze transportorul, reperele de hidraulică — în așa fel incît, în prima decadă din noiembrie, noua capacitate, cu o producție de 500 de tone pe zi — să demareze.Așa cum sublinia șeful sectorului, sing. Hodor Zian, minerii acestui sector, cel mai mare de la Aninoașa, sînt hotărîțL să încheie luna octombrie cu un plus de cel puțin 12 000 de tone de cărbune — producție suplimentară realizată de la începutul a- nului. (C.T.D.)
Experiența, îmbrățișarea cu curaj a noului tehnologic au dat roadele așteptate. încurajați de rezultate, specialiștii sectorului se ocupă acum de punerea în avans în funcțiune, a circuitului de e- vacuare și haldare a rocii sterile la puțul-Jieț suprafață, care ar contribui la îmbunătățirea și fluența transportului, asigurînd totodată o mai bună aprovizionare cu materiale și a celorlalte sectoare.'■— Nu putem uita, conchide ing. Victor Cazacu, faptul că, în anul trecut, în primul semestru, sectorul nostru a ocupat primul loc în întrecerea socialistă pe Valea Jiului, la investiții. Ne vom strădui să ne recîștigăm prestigiul, să devansăm punerea în funcție a viitoarelor locuri de muncă, pentru a scoate la lumină fot. mai mult cărbune.Angajament subliniat e- locvent de salturile muncii din ultima perioadă,de revirimentul de bun augur al majorității formațiilor de lucru implicate în ■ realizarea investițiilor minei Lonea.

vo iLi
nu fie „confundate" de locatari cu containerele pentru resturi menajere ale IGCL-ului.REFOLOSIRE, Consemnăm o lăudabilă inițiativă a asociațiilor de locatari din Petroșani în ce privește colectarea și valorificarea materialelor refo- losibile: este vorba de montarea, pe scările blocurilor de locuințe, a coșurilor pentru strîngerea deșeurilor de hîrtie din a- partamentele cetățenilor. Urmează doar ea ele să

COMERCIÂLA: De la începutul acestui an, prin unitățile comerciale ale ICSA și AP Petroșani s-au vîndut mărfuri, cu amănuntul în valoare de mai bine de 24 de milioane de lei peste sarcinile planificate. (M.B.)

Petroșani de vînătoare și pescuit sportiv, începe vî- natul mistreților — eveniment în vederea căruia cele 15 grupe de vînători și-au pregătit... cătarea. Cel puțin 18 rîmătpri sălbatici, între Cîmpu lui Neag și. Hațeg, trebuie să afle, pe... pielea lor, iscusința membrilor

firmată .■ tradiția vînăto- rească de pe aceste meleaguri.TRATAMENT. Filiala Petroșani a OJȚ oferă bilete de odihnă și tratament pentru toate stațiunile balneoclimaterice din țară, acum, în perioada de pînă • ' " filialei la 20 decembrie a.c. și inlardin’anul viitor, pînă la 'tre..2O ianuarie — 30 15 februarie, alți 35 tre- '*buie să le... urmeze „ex-De periența*4'. Deși, sîntem a- sigurați, vor fi cu mult mai
...... . ..____  .. a-prilie 1987 — cu tarife reduse de 30—40 la sută. Biletele se dau după prefe- VINATOREASCA. De penența". Deși, smtem a- rjnțe — cu sejur de 3—20 duminică, ne comunică tov. sigurați, vor fi cu mult mai de zile, în orice zi de în- loan Stoica, șeful Filialei mu Iți - ca să fie recon- trare în. stațiune. (I.D.)

EXCURSIE. Elevii Școlii generale nr. 1 Petroșani vor participa, slmbătă și duminică, la o excursie tematică pe traseul Hațeg — Caransebeș — Lugoj — Timișoara. Cei 44 de elevi vor vizită monumente istorice, muzee, întreprinderi economice.

ductă defectă de apă, din rețeaua de aprovizionare a cartierului. In pofida repetatelor apeluri ale cetățenilor din zonă, echipele .A specializate ale EGCL n-au intervenit pentru a opri a- cest „izvor" al risipei. Se așteaptă gerurile iernii, pentru a-1 îngheța ?
Rubrică realizată de

C.T. DIACGNUIZVOR? Pe strada Șt. O. Iosif din Petroșani a apărut, de mai bine de o lună de zile, un izvor. Sursa este, desigur, o con-
I
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,,Se impun măsuri hotărîte, în toate ț 
sectoarele, pentru perfecționarea activită- 
ții de formare a cadrelor, de reciclare și ri- * 
di ca re continuă a nivelului de cunoștințe’ 
profesionale și tehnice. Trebuie să nu ui- 
tăm nici un moment că dezvoltarea inten-ț 
sivă, o nouă calitate, o nouă eficiență, o4, 
înaltă productivitate nu se pot realiza de-J 
cît cu oameni ai muncii de înaltă califica-^ 

re, cu înaită răspundere". ț
NICOL'AE CEAUȘESCU j

Cuvîntare la Congresul al lll-lea al ’ 
oamenilor muncii |

Integrarea eficientă în producție

CERINȚE REALITATI. PERSPECTIVE1 PETRU HADGIA :Important •— pentru dezbaterea noastră — e să nu ne limităm la generalități, ci, evidențiind caracterul sistemic al jăroce- sulu’ de integrare a tinerilor în producție, să punem în lumină aspectele concrete ale sistemului, inclusiv acele elemente care pot părea particulare, dar care țin de însăși definirea celor două Stări ale sistemului, momentul inițial — „ceea ce intră în sistem" — și momentul final — ce „obținem".
RED.: Tocmai de a- 

ceea organizatorii au a- 
les drept cadru de des
fășurare o întreprinde
re minieră, unde, fără 
îndoială, ne vom întîlni 

de 
cu

atît cu probleme 
ordin general cît și 
situații particulare.PETRU CUCU, școala profesională; sînt din Gorj. Mă pregătesc pentru a deveni electrician de mină. Dacă ar ■fi sâ răspund de ce am venit la mină,s aș spune că opțiunea mea “a pornit de la faptul că în familie mai am rude care muncesc tot ea mineri. Desigur că alți colegi au venit la această școală sau la liceul industrial minier fără a cunoaște prea bine ce înseamnă mina. Ne leagă însă un gînd comun : să devenim buni meseriași.

RED: Interesant ar 
fi să cunoaștem și cum 
se împlinește acest gînd 
al tinerilor de a deveni 
buni meseriași.PETRU CUCU: Școala ne . asigură toate posibilități

le. Avem la dispoziție laboratoare, ateliere școală, cadre didactice care, cu dragoste aș spune, și migală, ne îndrumă. Totuși, există și neîmplîniri. Se acordă uneori puțină a- tenție însușirii noțiunilor teoretice. Din această cauză, legătura indîspensa- . bilă dintre teorie și practică nu se realizează întotdeauna. Fără îndoială, în majoritate, ține de interesul scăzut al unora dintre elevi. Și nu numai la teorie, ci și Ia practică. V-aș putea cita un caz; un coleg care, după ce s-a învîrtit un an șî ceva pe lingă un utilaj, la menul de absolvire știut nici să-l pună funcțiune.PETRU MARCU: gîndesc dacă nu s-ar ra cunoașterea unor mente de teorie du-le chiar școală.PETRU HADGIA: Este desigur un aspect. Putem să aducem și altele în , discuție pentru a răspunde, practic, la întrebarea „Cu ce se vine la minăMARTON DANI, elev,Blasa a XII-a: Nu vreau să cație, rfe' forthărea ătitu-dau o imagine neveridică, dinii fată de muncă Tată
dar există deficiențe și în elar conturată ,, organizarea practicii. Este , . , . ‘Știut, că, în treapta I, de a’-'t’une. primul rînd practica “productivă se fa- pentru organizația U.T.C.

elev,Eu

Măușu- ele- predîn- în atelierul

Asigurarea forței de muncă nece
sară industriei carbonifere constituie 
una dintre cerințele fundamentale ale muncii poli
tico-educative spre care atît instituțiile de învăță- 
mînt cu profil minier, întreprinderile — viitorii be
neficiari ai acestui amplu proces — cît și organiza
țiile de partid, cele de masă și obștești din unitățile 
respective, își concentrează eforturile zi de zi.

Odată cu terminarea studiilor, tînărul pătrunde 
pe marea poartă a activității productive, moment 
care își pune o amprentă liotărîtoare asupra des
tinului său profesional.

INTEGRAREA TINARULUI IN NOUL COLEC
TIV, ATIT SUB ASPECTUL PROFESIONAL CIT ȘI 
SOCIAL — iată una dintre problemele care se cer 
rezolvate cît mai eficient, cît mai rapid, pentru ca 
în noul cadru, tînărul să pășească ferm pe calea a- 
firmării sale plenare.

Pe această temă a avut Ioc săptămîna* trecută, 
la inițiativa ziarului nostru și a Comitetului oră
șenesc U.T.C. al orașului Lupeni, o masă rotundă 
avînd ca generic „DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE 
ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 
PRIVIND INTEGRAREA EFICIENTA A ABSOL-

■ L . „■ ■ '' 1 V ■’Ș’ care trebuie să țină seama de toate momentele cheie: trecerea de la instruirea în atelierul școală la cea din atelierul minei, schimbarea de mediu, creșterea exigențelor, chiar înăsprirea, uneori nejustificată, a limbajului. De aceea intervenția organizației UTC trebuie să fie mult mai hotărîtă.

XI, de Cala
ce în atelierele-șeoală, iar în treapta a II-a, în cadrul minei. Eu fac orele de practică la sectorul unde nu avem un loc practică corespunzător, răm bolțari, fiare, iarexamen sîntem întrebați de cite un utilaj pe care, poate, nici nu l-am văzut.LILIANA MOLDOVAN, elevă, clasa a XII-a -■ Vorbim de combine. Degeaba ni se explică în amănunt utilajul, dacă nu-1 vedem.CRISTIAN BIRLA. elev, școala profesională': Ingrupa de practică din care fac eu parte nu sînt astfel de probleme. Ceea ce învățăm, aplicăm în practică, în atelierele minei, Unde punem concret bazele viitoarei noastre în subteran. •PROF. LIVIU La mină elevilor depășește ____litățile atelierelor. De aici aglomerația în ateliere și scăderea eficienței practicii. Q soluție ar fi desfășurarea practicii elevilor nu numai la I.M. Lupeni, în treprindere pa tron atoa- re, ci și la Bărbăteni, U- ricani. Valea de Brazi sau la pl'Oparații, tot beneficiari de-ai noștri. Ne confruntăm, din această cauză, la nivel de liceu, cu o altă problemă, absențele nemotivate. Venind la mină, ascultînd lista celor cu nemotivate, recunosc,- u- neori, foști elevi care au făcut la fel și în școală. Și mai apare un aspect. Elevii din școlile profesionale au contract cu mina, ei știu sigur că vor munci la absolvire aici, sînt mai bine urmăriți la'mină. Cei din liceu sînt deseori neglijați. ■..■■■■. :PETRU MARCU;; Contract înseamnă un act juridic. Pînă a ajunge aici trebuie să acționăm ț pe alte căi, care țin de edu-

• In 1986, la Lupeni.au 
absolvit cursurile școlii 
profesionale 193 de ti
neri. Dintre aceștia 130 
s-au încadrat la I.M. Lu
peni, 13 la I.M. Bărbă
teni, 18 la I.M. Uricani 
ș.a. ■ .

• Dintre cei 174 deactivitățiAVRAM: numărul posibi- HADGIA :. 
oferă a- inte- preia

VENȚILOR INVAțAMINTULUI LICEAL ȘI TEH- 
NICO-PROFESIONAL IN PRODUCȚIE".

Masa rotundă s-a desfășurat la I.M. Lupeni. Au 
participat Constantin Popa, miner șef de brigadă la 
IiM. Lupeni, Erou al Muncii Socialiste, juristul Wil
helm Kleibel, expert instructor principal, coordona
tor al laboratorului de perfecționare profesională 
din C.M.V.J., dr. în filosofie Petru Hadgia, sociolog. 
Petru Marcu și Vasile Rusu, activiști ai Comitetului 
municipal de partid, Gheorghe Bereș, activist al co
mitetului municipal U.T.C., Traian Morar membru 
al comitetului de partid și lulius Beleiu, Secretar al 
comitetului U.T.C. de la I.M. Lupeni, Gheorghe Tur- 
cilă, maistru la atelierul electromecanic al I.M. Lu
peni, prof. Liviu Avram, director cu probleme edu
cative al Liceului industrial minier Lupeni, un grup 
de elevi de . la Liceul industrial minier Lupeni.

Discuțiile s-au axat asupra a trei mari probleme:
1. Ridicarea permanentă a calității pregătirii pro

fesionale, teoretice și practice a tinerilor, în procesul 
instructiv-educativ.

2. Corelarea pe un plan superior a acestui pro
ces cu cerințele mereu crescînde ale producției.

3. Formarea multilaterală a viitorului specialist 
din domeniul mineritului.destăinuindu-ne experiența lui. Dacă nu lucrăm a- cum, în practică, cînd vom fi muncitori, ne va fi fri- , că, pur și simplu, să nu greșim.WILHELM KLEIBEL : La terminarea școlii absolventul trebuie să cunoască tot ceea ce este necesar pentru a se integra perfect. Trebuie să

2 PETRUSă vedem ce cum mediul grator, mina, cum aceste mlădițe ?GHEORGHE TURC II. A: Răspund de practica elevilor. Căutăm să ne ocupăm la fel de toți elevii. Pentru a-i învăța cît mai multe, i-am repartizat pe lingă muncitori cu experiență. Aplicăm principiul rotației, ca fiecare elev să cunoască, in măsura posibilului, toate utilajele. Intr-o secție sînt 10—‘15 e- levi la o formație tie 3—4 muncitori. E greu să se ocupe de toți...PETRU HADGIA : E- levul se află Ip mină pen-: tru a învăța; el trebuie să știe, nu să-1 lăsăm deoparte că nu știe. Timpul trece, va ajunge muncitor tot aici, va intra în subteran ca miner, electrician, lăcătuș, exigențele vor fi mari, reale, și atunci, în- tr-adevăr nu va ști': numai .că producția modernă hu permite Să nu știi...ADRIAN lev : Totul conștiință, GOLOGAN, e- se reduce la condiția sine qua non a muncitorului; in primul rînd el, lingă noi, ne este îndrumător, prieten, ’dascăl,' înțelege să o facă,atunci

tineri — absolvenți ai 
clasei a Xll-a a Liceului 
industrial minier din Lu- 
peni —, promoția 1986 — 
86 muncesc în marile co
lective muncitorești mi
niere: 7 la I.M. Lupeni, 
55 la I.M. Bărbăteni, 24 
la I.M. Uricani.privim în perspectiva so- cial-umană, avînd „bătaie" mult mai lungă decît cea economică. N-am educat, n-am folosit bine oamenii ? Am pierdut un muncitor pentru viitor. Vorbim de disciplină ? Cum îl formez,. așa. îl am! Sigur că, în atenția CMVJ stă optimizarea practicii productive. Gîndim măsuri în acest sens. Contează apoi, enorm, opinia colectivului. cuvînțUl, forța organizației U.T;C. de a Se impune.

RED. : Iată o direc
ție de acțiune pentru or
ganizația de tineret — 
formarea și consolidarea 
opiniei de masă.WILHELM KLEIBEL: Și puteți adăuga o a treia : stimularea inițiativei,daptarea principiului perfecționării continue la concret, prin forme și mijloace proprii, atractive, plăcute, eficiente.PETRU HADGIA: Se poate formula și o a pa- responsa- mai ■ dai în el o Este

calităților individului. El . va înțelege ce trebuie să dea mediului; vom forma muncitori cu reală conștiință muncitorească.CONSTANTIN POPA : Au trecut în timp, prin brigada mea, mulți tineri. Unii au plecat repede. De ce ? Undeva exigența în lucrul cu ei a fost slabă. Și aici trebuie „umblat", Viața nu face rabat de exigență. Mineritul actual impune policalificarea. Pentru a mînui un complex, în abataj, pentru a obține randament maxim trebuie șa cunoști multe, să ai în brigadă oameni de nădejde, policali- ficați, adevărați mineri- '■ tehnicieni,.. La școală se învață teorie. In mină, tî- , nărui nu va fi pus de la început la greu. Aici învață ce trebuie să facă, aplicînd teoria, luerînd pe lîneă un altul, mai experimentat, Dacă timp de 2—4 ani nu a deprins un minim , de cunoștințe, dar mai cu seamă, dacă nu a învățat să muncească, nici în mină, la greu, nu va învăța. Va fugi, pur și simplu de muncă de -greu.Q PETRU HADGIA țj A insufla omului dragostea pentru minerit. Cine și cum o face ?

(.'ine se preocupă • le >1 Mi ner-1 clinician însemn-- nă in primul tind competență profesională, înseamnă ,-să știi matematică, fizică, chimie, dar Și limba română, filosofie, istorie, geologie. Meseria de miner trebuie încorporată în fiecare disciplină, pentru că este o meserie complexă.PETRU MARCU: A-iface pe tineri să simtă nevoia de a fi atașați . a- cestui detașament defrunte al clasei^muncitoare, -iată o direcție majoră de acțiune pentru organizațiile de tineret.ADRIAN .GOLOGAN : Muncind, se naște atașamentul față de locul de muncă, solidaritatea muncitorească. Asta exclude vorba dură și dezinteresul. Cu alte cuvinte,- nu vom, avea muncitori buni dacă, la venirea ca elev, la mină, nu vom găsi climatul optim. Avem sute de exemple frumoase, dar și. unele mai puțin plăcute de relații umane afectate negativ prin limbaj, prin gesturi necontrolate.IULIUS BELEAU :: Sînt totuși, cazuri particulare. Și eu am lucrat, ca elev, în practică, tot Mcj. Ușor n-a fost ; nici nu se poate, altfel.GHEORGHE BEREȘ : Cred că problema climatului pleacă de la o alta : cum se dă de lucru, în practică, tinerilor ? După aprecierea mea, tinerilor trebuie să li se dea lucrări cu un grad sporit de dificultate ca să învețe să nu piardă.CONSTANTIN POPA : Miner, iată o meserie dîr- ză, bărbătească. In subteran munca diferă de cea de la’ lemn e de decît ne vine la mină și iubește munca, va rămîne aici și va trăi satisfacții unice.PETRU HADGIA : Dacă școala și organizația U.T.C. nu înrădăcinează în inima tinerilor „a, b. c“-ul muncii, mina nu măi poate continua. Nu are timp și nu are ce ; lipsește baza.VASILE RUSU : Un proces complex, unde fiecare amănunt contează. Trebuie reținut bine : integrarea e- ficientă a tînărului absolvent în producție ' își are rădăcinile în climatul familial. în școală, în justa orientare și formare profesională

suprafață. Să duci un de mină în silbteran cîteva ori măi..greu la suprafață. Dai- ci-

a- !

tra : stimularea r~-y bilității. Dacă unuia puțin disciplinat... îi: răspundere, îl cîștig.i mod sigur, faci din personalitate model, vorba de autoinstruire, de aUtdeohdUcere, inițiativă. Oferirea răspunderii duet la afirmarea tuturor

Desigur, dezbaterea pe tema abordată nu este 
încheiată. Au fost relevate cîteva aspecte ale pro
cesului integrării tinerilor în producție pentru a 
răspunde' pe deplin, de o manieră superioară, exi
gențelor pe care mineritul modern le ridică. Există, 
multe puncte comune între modul în care sînt re
zolvate problemele integrării tinerilor în producție, 
cele ale creșterii calității pregătirii forței de muncă 
la Lupeni și în celelalte unități miniere, precum și 
aspectele divergente, particulare. De aceea aceste 
l-înduri se constituie invitație la dezbatere, prin in
termediul ziarului, o veritabilă tribună a ideilor, în 
acest domeniu de importanță decisivă pentru viito
rul mineritului în Valea Jiului.

Așteptăm deci opinii, sugestii, propuneri din 
partea tuturor celor implicați, în primul rînd a ce
lor ce se nflă în viitoarea afirmării în viața econo- 
mico-socială a Văii Jiului — TINERII.

i
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Masă rotundă realizată de 
Ilorațiu ALEX ANDRESCU

Lupeni.au
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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. 1)

1. In legătură cu primul 
punct al ordinei de zi, 
plenara a adoptat o Hotă- 
rîre-Chemare către organi
zațiile de partid, către toți 
oamenii muncii și întregul 
popor, pentru realizarea Ia 
toți indicatorii a planului 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1986, 
primul an al celui de-al 8- 
lea cincinal, care va fi da
tă publicității.

H

(Urmare din pag. I) 
re, asigurării dreptului suprem al oamenilor la existență liberă și demnă,, la viață, la pace, ce l-au impus în conștiința umanității ca pe un mare și neobosit Erou al Păcii.Susținînd și aprobînd, cu deplină satisfacție și nețărmurită încredere în viitorul socialist și comunist al patriei, vibranta chemare la pace a celor 11 000 de oameni ai muncii, reuniți în cel mai larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești- revoluționare, consecvența inițiativelor și eforturilor României socialiste, ale tovarășului. N i c o 1 a e Ceaușescu în direcția promovării politicii de destindere și înfăptuirii dezarmării nucleare și convenționale, a folosirii uriașelor resurse. materiale, tehnico- știînțifice și umane care se irosesc astăzi pentru înarmări în scopul lichidării

2. Plenara a aprobat, în 
unanimitate, propunerile 
pentru modificarea unor 
prevederi din Constituția 
Republicii Socialiste Româ
nia și a stabilit ca acestea 
să fie supuse dezbaterii 
și adoptării Marii Adunări 
Naționale.

3. plenara a adoptat ho- 
tărîrea privind reducerea 
de către Republica Socia
listă România cu 5 la su
tă a armamentelor, efecti
velor și chcltuieliloi- mili
tare și convocarea. în 
OTÂRÎRE

Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Românsubdezvoltării și decalajelor economice, al progresului și prosperității tuturor popoarelor, al edificării, linei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Plenara Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român hotărăște, 
în deplină unanimitate, 
trecerea Ia reducerea, pî- 
nă la sfîrșitul acestui an, 
cu 5 la sută, a armamen
telor, efectivelor și chel
tuielilor militare.Insușindu-și întru totul noua și strălucita inițiativă de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, care exprimă în cel mai înalt grad voința nestrămutată a României socialiste de a face totul pentru eliberarea omenirii de armele nucleare și convenționale, pentru,realizarea dezarmării și crearea unui climat trainic de înțelegere și colaborare între toate națiunile lumii, 

legătură cu aceasta, a unui 
referendum.

4. La ultimul punct al 
ordinei de zi, plenara a 
hotărît :

—• eliberarea tovarășului 
Cornel Pacoste din funcția 
de secretar al C.C. al 
P.C.R. în legătură cu trece
rea sa în funcția de vice- 
prim ministru al guvernu
lui :

— alegerea tovarășului 
Vasile Bărbulescu în func
ția de secretar al C.C. al
P.C.R.

Plenara hotărăște orga
nizarea, în cursul lunii 
noiembrie, a unui referen
dum, în cadrul căruia în
tregul popor român să se 
pronunțe asupra trecerii 
la reducerea unilaterală, 
de către țara noastră, a 
armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, 
cu 5 la sută, încă în a- 
cest an.Apreciind că această ho- tărîre istorică va oferi un exemplu și pentru alte națiuni, pentru alte popoare de a trece, fiecare, la o* reducere unilaterală a efectivelor și cheltuielilor militare, pînă la ’ realizarea unor înțelegeri generale de dezarmare și pace, Plenara își exprimă acordul deplin și susține cu toată hotărîrea înflăcăratul apel adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor ■ țărilor europene, inclusiv Statelor Unite ale Americii și Canadei, privind adoptarea unor măsuri reale în acest sens, care ar reprezenta o contribuție efectivă Ia lupta unită a popoarelor pen

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu profundă satisfacție 
și deplină aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu puternice și înd<«- 
lungi aplauze.

A

tru eliberarea omenirii de armele nucleare și convenționale, ar demonstra dorința reală și fermă de a se trece de la simple declarații la acțiuni concrete de soluționare constructivă a problemelor vieții internaționale.Plenara își exprimă convingerea că noua inițiativă de pace a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, străbătută de profundul umanism propriu societății noastre socialiste, va găsi ecoul cuvenit în rîndul șefilor de state și guverne, al oamenilor politici, partidelor, al tuturor națiunilor, al forțelor înaintate și progresiste de pretutindeni, că ea va marca un moment de cea mai mare importanță în acțiunea unită a popoarelor pentru renunțarea la armele nucleare și clasice și înfăptuirea dezarmării generale, pentru triumful politicii de pace-, înțelegere și colaborare internaționalii.

ACTUALITATEA .N LUzMrReuniune de consultări a Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — La Națiunile Unite a avut loc . marți o reuniune de consultări a Consiliului de Securitate cu privire la situația Forței Interimare O.N.U. din Li-' ban (UNIFIL), informează agențiile internaționale de presă. întrunirea constituie urmarea publicării unui raport al secretarului general-------- ------------------------------
Acte agresive ale forțelor armate 
sud-africane, împotriva BotswaneiGABORONE 22 (Agerpres). — Oficiul prezidențial din Gaborone — citat de agențiile internaționale de presă — a făcut cunoscut că, la 20 octombrie, militari ai forțelor armate ale regimului rasist de la Pretoria au trecut granița țării , pătrunzînd'20 km în

FORUM. In capitala Austriei s-au desfășurat lucrările „Forumului păcii“, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor antimilita- riste, de tineret, oameni de știință, publiciști. . In cadrul dezbaterilor, relatează agenția TASS, a fost evidențiată necesitatea promovării unei politici care să contracareze orice acțiuni ce ar putea duce spre creșterea pericolului unui război.FUNERALII. Postul național de radio din Maputo, citat de agenția TASS, a difuzat comunicatul Biroului Politic al C.C. al Partidului Frelimo, al Comisiei Permanente a Adunării 

al O.N.U. în această problemă, prin care se recomandă, între altele Consiliului luarea unor decizii care să sporească gradul de securitate al contingentelor ce alcătuiesc UNIFIL, supuse în ultimul timp unor atacuri care le-au împiedicat să-și îndeplinească pe deplin mandatul ce le-a fost încredințat.-------------------------------------- — 
teritoriul Botswanei. In comunicatul autorităților din Gaborone se Atenționează că Ia noul act de încălcare a suveranității Botswanei au participat mai multe e- licoptere militare sud-africane. Totodată, avioane sud-africane au efectuat misiuni de recunoaștere îrt spațiul aerian al Botswanei.Populare și al Guvernului R.P. Mozambic, cu privire la organizarea funeraliilor președintelui Partidului Frelimo, președintele R.P. Mozambic, Samora Ma- chel, care și-a pierdut viața într-un accident de a- vion. Funeraliile au fost fixate pentru data de 28 octombrie.INTILNIRE. La Riad s-au deschis lucrările reuniunii miniștrilor de finanțe din țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG). Intîlnirea este consacrată în principal discutării căilor de întărire a cooperării economice ' între țările CCG. Va fi discutat un plan de ctfcțiuni economice comune de natură să ducă la eliminarea obstacolelor în calea extinderii cooperării între cele șase state membre.
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cea de a patra sesiune a 
celei de-a IX-a legislaturi 
a Marii Adunări Națio
nale.20,0020,30
cea de a patra sesiune a 
celei de-a IX-a legislaturi 
a Marii Adunări Națio
nale.20,0020,30JIUL — F.C. ARGEȘ 1—2 (1—2) I! Minutul b — de pe aripa dreaptă, venit „la întîlnire", Grigoriu șutează în colțul lung, reușind primul său gol în divizia A, apărătorul buturilor Gîrjoabă, debutînd,' deci, cu stîngul. la Jiul. Accident stupid, dar repetabil în această toamnă de neșansă a echipei de la poalele Parîngului. Minutul 8 — Grigoriu îl servește impecabil, în adîncime, pe Jurcă; cîțiva pași, apoi un nou șut fără speranțe pentru Gîrjoabă : 0—2 ! O sancțiune aspră a dereglării sistemului tactic al gazdeloj, care au mizat doar pe combinații statice ori pe pătrunderi solitare spre careul advers. Argeșenii, apărîndu-se exact, grupat, au lansat, în continuare, contraatacuri în viteză, în min. 10, centrarea lui Voicu a întîlnit transversala.Cu „aripile frînte", divizionara noastră a atacat haotic, obținînd doar cornere și lovituri libere în fața careului mare. In min. 24; într-o asemenea fază, cînd balonul șutat de Mulțescu, a revenit la Băluță, lovitura sa de cap s-a dovedit imprecisă. Pripeala în finalizare a dus la ra

tări incredibile, prin Ti- mofte (26), Băluță (27), dar, și din cealaltă tabără, Radu II (29) nu s-a decis la timp să șuteze. La faza următoare Badea l-a faultat dur pe Găman, care a părăsit terenul pe targă. Introducerea lui B. Popescu a dus la schimbarea posturilor în dispozitivul defensiv, Szekely fiind a- vansat în linia mediană. Din păcate, manevra strategică n-a adus limpezime și capacitate de penetrare a Jiului, dimpotrivă. In min. 35 (Szekely și Timof- te), 39 (Mulțescu și Szekely), 43 (Băluță), Spcriatu nu s-a ales decît cu emoții, abia cu cîteva secunde înainte de pauză avea să fie consemnată reducerea handicapului, cînd balonul respins dc Spcriatu, avea să fie reluat în plasă de fundașul central Florescu.In repriza secundă, se profila măcar restabilirea echilibrului, mai ales că oaspeții deciseseră o retragere în masă în fața propriului careu. N-a fost să fie așa, întrucît, în miri. 52, într-un moment de i- responsabilitate, Florescu, l-a faultat grosolan, pe Radu II. După un prim cartonaș galben, firească decizia de eliminare dic

tată de ploieșteanul Florin Popescu, ca și în alte partide precedente pe teren propriu, cu alțix „eroi" — N.eagu sau Vancea — Jiul a rămas în inferioritate numerică. In aceste condiții vitrege, culmea, s-a cîș- tigat în luciditate, dar din preluările defectuoase ale înaintașilor, ca într-o dispută de pelotă, balonul a urmat traiectorii simple, rapide de... bume- rang spre careul Jiului. In min. 59, abia intrat în teren, D. Zamfir, a fost oprit, prin faultul lui Szekely, în fața careului mare; în min. 68 și 69, Gîrjoabă a intervenit salutar la șutul lui Radu H, apoi, printr-un plonjon temerar, la picioarele lui Bănuță. O șansă dc egalare a avut, în faza următoare, Szekely, dar balonul șutat cu capul a întîlnit transversala. După o nouă ratare a lui Radu II (74), Gîrjoabă a reușit o intercepție de ultim moment la picioarele lui Jurcă, Practic, printr-un joc simplu, dar eficace. piteștenii aU 'contracarat sterila dominare . in cîmp a fotbaliștilor din Petroșani. Două ocazii ale lui Tirnofte (85 și 87) au

amarat epilogul, pe care totuși cavalerii fluierului l-au grăbit cu un minut., în condiții de confruntare inegală.Jiul a evoluat fără nerv, copleșiți de criza moral-volitivă, jucătoriisăi nu s-au ridicat la pretențiile primei divizii, doar Gîrjoabă, Tirnofte, Mulțescu și, pentru insistență, Lăsconi, obținînd, „note de trecere". Cum istoria se repetă dureros în acest tur, din subsolul lui minus 6 în clasamentul adevărului, situația echipei devine alarmantă. Fotbaliștii Jiului au obligația Să ' depășească starea de criză, să realcătuiască o e- chipă omogenă, al cărui atu să fie jocul colectiv, pentru a preda „lanterna roșie" și a survola periferia clasamentului. Trebuie eradicate indisciplina și co- rigențele tactice.JIUL : Gîrjoabă — V. Popa, Sedecaru, Florescu, Szekely — Găman (B. Popescu), Mulțescu, Tirnofte — Băluță, Henzel (Stana), Lăsconi.
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Mica publicitatePIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 7172, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. , (9142)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 7458, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9140)

VIND urgent Fiat-600. Telefon 42437, între orele 8— 10 și 17—19. (9139)VIND casă, una cameră, grădină, sat Subcetate, nr. 117. (9141)SCHIMB garsonieră central cu apartament 2 camere (central), telefon 43764.. (9144)
ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA mulțumește tuturor celor care prin 
prezență, flori și compasiune au fost alături de noi 
în momentele grele suferite prin pierderea scumpei 
noastre soție, mamă si bunică
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