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Însuflețiți de perspectivele înălțătoare deschise 
României de magistralul Raport prezentat de 

secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, documentele programatice 
ale partidului, împreună cu întregul popor român, 
comuniștii, tcți oamenii muncii din Valea Jiului 

cinstesc cu fapte de muncă, 
de hărnicie, de elan revoluționar
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CONGRESUL AL XII-LE A AL P.C.R.Marți, 20 noiembrie, au continuat, în Sala Palatului Republicii, lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveniment de seamă 
în viața partidului și a țării, trăit cu însuflețire, cu deplină satisfacție și aprobare, cu înaltă conștiință și răspundere partinică de toți fiii patriei. 'La reluarea lucrărilor, delegații și invitații salută cu vii și îndelungi aplauze sosirea în sală a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din prezidiul Congresului. Asistăm 
din nou la momente de Vibrant entuziasm. Partici- panții aclamă cu putere pentru gloriosul nostru partid comunist, forța politică conducătoare a societății, călăuzitorul încercat al poporului pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, inima și conștiința vie a națiunii, pentru secretarul general al partidului. tovarășul Nicoiae Ceaușescu, de a cărui viață și activitate revoluționară este indisolubil legat tot ce se-.înfăptuiește în România socialistă, spre binele și fericirea cetățenilor ei. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.“. „Ceaușescu reales la al XT-lea Congres11.La lucrări sînt prezente delegațiile străine invitate să participe la Congresul partidului nostru..Prima parte a ședinței
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_ . îe.rl’ P*onierii de la Școala generală din Cimpa au venit Ia mina Lonea 
sa-i felicite pe harnicii mineri de la sectorul IV pentru succesele obținute în 
cinstea Congresului partidului pe frontul cărbunelui, oferindu-le flori, sărutări 
și uft frumos microrecital artistic. Foto : Ion LICIU

de dimineață este condusă de tovarășul Ilie Verdeț.Tovarășul Vasile Vîlcu a prezentat Raportul Comisiei Centrale de Revizie.Au început, apoi, dezbaterile în plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Au luat cuvîn- tul tovarășii Gheorghe Pană, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Avram, delegat ai organizației municipale de partid București, Corne- liu Velincov, delegat al organizației județene de partid Galați, Alexandrina Găinușe, delegat al organizației județene de partid Bacău, Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Prahova.Tovarășul Dumitru Popa a prezentat Raportul Comisiei de Validare.Congresul a aprobat Raportul Comisiei de Validare.In continuare, au luat cu- * vîntul tovarășii Fira - Matei, delegat al organizației județene de partid Olt, Ioana Coșeru, delegat al organizației municipale de partid București. Miu Do- brescu, delegat al organizației județene de partid Dolj. ’ ; ‘După pauză, ședința a fost condusă de tovarășa Alexandrina Găinușe.Congresul a ales, în unanimitate. Comisia pentru 
pregătirea propunerilor de 
candidați în vederea alege

Un important pas înainte pe calea
creșterii nivelului de traitAlături de comuniști, de toți oamenii muncii din cadrul minei Uricani, am participat la dezbaterea proiectelor de documente ale celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., am ascultat cu puternice sentimente de mîndrie patriotică atotcuprinzătorul Raport prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, raport în care sînt evidențiate marile realizări 7 din actua

rii organelor superioare a- 
le partidului, alcătuită din tovarășii : N I CO LAE 
CEAUȘESCU, Haralambie Alexa, Dumitru C. Alexe, Iosif Banc, Vasile Bărbuleț, Ioan Benko, Dumitru Bîr- san, Mihail Blag, Emil Bobu, Maria Bradea, Vasile Cădar, Elena Ceaușescu, Marius Cojocaru, Ion Co- man. Constantin Dăscăles- cu, Tudor Done, Gheorghe Dumitrache, Sabin Faur, Eva Feder. Marțian Fuciu, Dumitru Fuiorea, Gheorghe Găvruș, Suzana Gâdea, Ion Geană, Mihai Gere, Valerian Ghineț, Maria Ghițulică, Mihai Grigores- cu, Elisaveta Jicărean, Eli- sabeta Kovacs, Sofia Magdalena, Petru Mihalache, . Gheorghe Nilca, loan Morar, Grigore Munteanu, A- na Mureșan, Marin Nedea, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Vasile Pană, Anicuța Panciu, Florea Pîrlogea, Dumitru Popescu, Ion Popescu Puțuri, Vasile Potop, Carol Santa, Ion Sirbu, A- neta Spornic, Gheorghe Stoica, Marin Ștefanache, Gheorghe Tănase, Fiorica Toma. Ion Ursu, Ilie Verdeț, loan Vermeșan, Ștefan Voitec, loan Andrei Wei- gartner.In continuarea dezbaterilor generale au luat cuvîn- tul tovarășii Ilie Verdeț, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ne- culai Agachi, delegat al organizației județene de 

lul cincinal și se prefigurează viitorul luminos al României socialiste. Am reținut cu multă satisfacție din Raport prevederile referitoare la creșterea nivelului de trai. Conform acestor prevederi și documentelor programatice ale Congresului, veniturile personalului fhuncitor vor creste cu 16—-18 la sută pînă în 1980 și cu 37—39 la sută , pînă în anul 1990, 

partid Galați, Ion Stoian, delegat al organizației județene de partid Constanța, Otto Dan Surulescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Dinu Daniliuc, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Eva . Feder, delegat a organizației județene de partid Bihor. Si- mion Săpunaru, delegat al organizației județene de partid, Argeș, Stan Cazan, delegat al organizației județene de partid Buzău, Dorel-Mihai Popa, delegat al organizației județene de partid Mureș, George Macovescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Nicoiae Constantin, delegat al organizației județene de partid Arad.La încheierea ședinței de dimineață, s-a arătat că pe adresa Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicoiae Ceaușescu personal, au sosit, pînă in prezent, 5 300 de telegrame și scrisori, prin care, organe și organizații de partid, de masă și obștești, organe de stat, colective de muncă din industrie, agricultură, din instituții de învățămînt, știință, artă și cultură, sănătate. unități militare, lucrători de la o- ficiile diplomatice ale României din străinătate, activiști ai partidului cu sta-
(Cont. în pag. a 3-a)

Aceste creșteri au ca bază comparativă anul 1980. Dar să nu uităm faptul că prevederile actualului plan cincinal în domeniul creșterii retribuțiilor s-a îndeplinit din 1978. A fost încheiată mai devreme prima etapă de majorare a retribuțiilor, oamenii muncii beneficiind prin această devansare de venituri suplimentare, de
Gheorghe RADEȘ,

maistru minier, secretarul 
organizației de partid nr. 3 

de la I.M. Uricani

(Continuare în pag. a 3-a)

Magistralul Raport prezentat în fața 
Congresului, în fata întregii națiuni, 

Expresie convingătoare a justeței 
politicii generale a partidului 
de dezvoltare multilaterală 

a societății noastre socialiste
19 noiembrie 1979, ora 

9... Prin intermediul televizoarelor sau al aparatelor de radio, țara întreagă s-a aflat în legătură directă cu înaltul forum al comuniștilor. Aplauzele, nesfîrșitele ovații din sala Congresului șe amplificau într-un imens ecou pe întinsele meridiane ale patriei, în inimile milioanelor de cetățeni — membri și nemembri ai partidului — cu toții membri ai u- nei societăți profund democratice în carfi. destinele poporului sînt hotărîte de popor, sub conducerea clarvăzătoare a partidului comunist. Cu această trăsătură pregnantă-a democratismului orînduirii noastre socialiste au început, luni dimineața, lucrările înaltului forum al comuniștilor români, eve
hnanimă dorință 

și voință exprimată 
cu ardoare comunistă 

în aceste zile, întregul nostru popor obține noi și re
marcabile succese in muncă, însuflețit de magistralele 
idei cuprinse în Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicoiae Ceausescu, la 
înalta tribună a Congresului al XII-lea al partidului. 
Urmărind, împreună cu întreaga noastră națiune a- 
cest istoric eveniment care deschide superioare per
spective României socialiste, minerii, colective de oa
meni ai muncii din Valea Jiului, într-o atmosferă de 
vibrant patriotism, continuă să adreseze telegrame, 
scrisori și mesaje Congresului al XII-lea, tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, exprimîndu-și gîndurile, faptele 
de muncă, angajamente de a participa cu dăruire, res
ponsabilitate și abnegație comunistă la înfăptuirea 
grandiosului program de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre 
comunism.

(Continuare in pag. a 3-a)

niment de covârșitoare însemnătate politică în viața întregii națiuni.
19 noiembrie 1979, ora 

15... La redacție au început să sosească primele impresii, scrisori, telegrame adresate Congresului, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al partidului. Analiza științifică, de o vastă cuprindere și cu un inestimabil conținut de idei făcută de secretarul general al partidului în Raportul înfățișat Congresului a polarizat atenția opinsei^piibliee naționale, constituindtt-se, prin ansamblul său atîț de unitar, în cel mai convingător argument al justeței liniei politice generale a partidului Și, totodată, al necesi- 

(C'ontinuare în pag. a 2-a)

î IN PRIMA ZI A CONGRESULUI, ÎN SEMN DE NEȚĂRMURITĂ { 
) PREJUIRE, MINERII DIN VALEA JIULUI SI-AU DEPĂȘIT SAR- { 
| CINILE DE PLAN, RAPORT!ND CU MINDRIE : V

} Cinstim marele forum al comuniștilor { 
j cu sarcinile realizate exemplar | 
| • Luni, 19 noiembrie minerii din Valea Jiului au extras cea l
’ mai mare producție zilnică de la începutul anului $

I 32144 tone de cărbune Ș 
I . . . • Producția realizată este superioară mediei zilnice obținu- j 
ț te in luna iulie, cea mai rodnică lună a semestrului II, cu 3536 i 
| tone de cărbune. ——------------ ---------- ' t

;■■■; (Continuare în pag. a 3-aj ț
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CONGRESUL AL XII-LEA AL P. C. R.
r (Urmare din pag 1)giu din ilegalitate, oameni ai muncii din diverse domenii de. activitate, urează succes deplin lucrărilor Congresului.Prima parte a ședinței de după-amiază a fost condusă de tovarășul Vasile Vîlcu.Au luat cuvîntul tovarășii Elena Ceaușescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Emanuel Bahici, delegat al organizației municipale de partid București, Gheorghe Cuți- !■ i. delegat al organizației județene de partid Brașov, Angelo Miculescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Lina Ciobanu, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Miron Mircea Negrită. delegat al organiza-- ției județene de partid Sibiu, Ludovic Fazekas, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Florin Tănăsescu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Veronica Har- nagea, delegat al organizației județene de partid Vaslui, II ie Răuțescu, delegat -al organizației județene de partid Gprj, Ștefan Moeu- ța, delegat al organizației județene de partid Cluj.In continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Ferdinand Nagy.La dezbateri au luat apoi cuvîntul tovarășii Ștefan Voitec, delegat al organizației județene de partid Dolj. Mihail Florescu, delegat al organizației județene dăruire comunistă, la trans-

(Urmare din pagina I)tații de a continua cu și mai multă abnegație vastul proces de dezvoltare multilaterală și accelerată a patriei, de cutezanță înaintare spre zările comunismului.Magistralul Raport, pe marginea căruia comuniștii și oamenii muncii din Valea Jiului, alături de întreaga țară, au dorit să-și exprime opinia de totală aprobare, scoate în evidență succesele mărețe do- bîndite de popor sub conducerea partidului în dezvoltarea continuă a forțelor de producție pe calea industrializării, în perfecționarea relațiilor de producție și sociale și adînci- rea democrației socialiste, în ridicarea nivelului de trai. Cu deosebire, aceste succese sînt legate ’de activitatea prodigioasă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, continuată și amplificată în lumina orientărilor științi- 

de partid Argeș, Ioniță -Ba- giu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Teodora Sandu, delegat al organizației județene- de partid Botoșani, Marin Ne* dea", delegat al organizației județene de partid Teleorman, Virgil Trofin, delegat al organizației județene de partid Brăila, Aneta Spornic, delegat al organizației de partid Dolj, Emil Toții, delegat al oi^janizației județene de partid Caraș-Seve- rin, Marin Ivașcu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ion Dincă, delegat al organizației județene de partid. Prahova, Radu Beligan, delegat al organizației municipale de partid București.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pe care îi reprezintă, vorbitorii au exprimat profunda satisfacție și mîn- drie patriotică, totala adeziune și înalta apreciere față de magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de toate documentele programatice ale Congresului, documente de primordială însemnătate pentru destinele patriei, care, întruchipînd aspirațiile cele mai scumpe ale poporului nostru, stabilesc orientările fundamentale ale dezvoltării țării, a- sigură înaintarea fermă, neabătută, a României pe drumul de luptă și glorii al edificării societății socialiste și comuniste.Indeplinindu-și mandatul de onoare încredințat, ei au susținut cu căldură propunerea ca în funcția su

Expresie

f ice trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care a pus bazele politicii noastre contemporane, o politică pe deplin corespunzătoare idealurilor poporului român, de pace, progres și bunăstare.
19 noiembrie 1979... O zi care va rămîne înscrisă cu litere de aur în cronica anilor tumultuoși, bogați în atîtea înfăptuiri, ai o- perei de construcție socialistă, operă care a pus și continuă să pună în valoare geniul creator al poporului, valențele sale și capacitatea de a-și clădi singur viitorul, așa cum a năzuit din îndepărtate vremuri ale istoriei. Raportul secretarului general scoate în evidență aceste calități specifice, aecentuînd ideea majoră că succesele societății noastre sînt indisolu- 

premă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, exponentul strălucit al intereselor și năzuințelor întregului popor. Iși găsesc expresie în această opțiune fermă sentimentele de dragoste și recunoștință ale tuturor cetățenilor patriei, apreciere unanimă pe care o dau înaltelor calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător revoluționar, patriot înflăcărat și eminent militant al mișcării ’•comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru propășirea României și fericirea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor, pentru înțelegere și colaborare internațională, în realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului, comuniștii, întregul popor, văd garanția sigură a înfăptuirii neabătute a- Programului partidului, a hotărârilor Congresului alXII-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbînzi în construirea socialismului și comunismului.Totodată, au fost reafir- ■ mate puternicul atașament la politica internă și externă a partidului, precum și voința unanimă de a contribui, cu abnegație și

convingătoare a justeței politicii
generale abil legate de abnegația comunistă, muncitorească cu care s-a acționat pentru dezvoltarea economiei naționale și creșterea venitului național, pentru înflorirea științei, învățămîntu- lui și culturii, făcînd ca România socialistă să înregistreze ritmuri de creștere care, au reținut atenția pe plan mondial, să se a- firme tot mai mult pe scara valorilor umanității contemporane, să ocupe un loc de seamă în relațiile internaționale, de promovare a unei noi ordini politice și economice capabilă să soluționeze marile probleme care frăniîntă o- menirea.In spiritul revoluționar propriu partidului, promovat cu stăruință de, secretarul său general, Raportul a înfățișat numeroase căi de acțiune și a adus 

punerea în viață a hotărîri- lor pe care Congresul le va adopta, ele deschizînd țării, poporului nostru, noi și luminoase perspective de progres și bunăstare.In același timp, intr-un spirit de înaltă responsabilitate și exigență comunistă, vorbitorii au făcut o analiză profundă a activității desfășurate în industrie, construcții, agricultură, în toate domeniile vieții noastre economice și sociale, evidențiind succesele deosebite obținute de oamenii muncii în construcția socialistă. Au fost relevate, de asemenea, în mod critic și autocritic, neajunsurile și lipsurile care mai există, exprimîn- du-se hotărîrea fermă de a acționa cu toată răspunderea pentru înlăturarea acestora, pentru îmbunătățirea continuă a muncii, pentru ridicarea calității și eficienței întregii activități econom ico-soeiale.In cadrul dezbaterilor, s-a arătat că, în spiritul orientărilor fundamentale cuprirjse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Programul partidului, precum și în conformitate cu noile cerințe și necesități ce decurg din realitățile naționale și internaționale, se va acționa, cu toată energia și competența, pentru lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, accelerarea procesului de restructurare a industriei prin creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare a- vansată, pentru dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole, pentru o calitate nouă, superioară, în întreaga—activitate economică. A fost manifestată, totodată, hotărîrea de a asigura aiir- ■—mărea largă a revoluțieitehnico-științifice în toate
Manifestări dedicate înaltului | 

forum comunisti • La Căsa de cultură : din Petroșani s-a deschis i luni după-amiază o expo*■ ziție de pictură a tinerilor î artiști plastici din .Valea : Jiului, Eugen Bencâu și î Sirnonel Bucur, manifesța- : re artistică organizată de ; filiala Deva-Petroșani a■ Uniunii Artiștilor Plastici ; în semn de omagiu adus j marelui forum al comu- : niștilor.î • Tot o manifestare ex- i pozițională, de grup, s-a Ș deschis la sfîrșitul săptă- ; mînii trecute la Lupeni i (clubul sindicatelor). Par

partiduluinoi orientări practice pe 
baza cărora partidul, întregul popor, cu forțe unite, vor acționa în continuare pentru înfăptuirea o- biectivului fundamental al etapei următoare, pentru că România socialistă să se situeze-Jntr-un timp istoric scurt, în rîndul țărilor cu o economie dezvoltată. Se deschide, așadar, perspectiva luminoasă a unei etape mai fructuoase, pe parcursul căreia rodul activității unui popor cu reale calități creative va fi mai bogat, va da o măsură sporită abnegației și priceperii sale de făuritor al unei vieți noi, al unui destin luminos.Ecoul amplu pe care Ra

portul Comitetului Central 
cu privire Ia activitatea 
Partidului Comunist Român 

domeniile de activitate, sporirea aportului științei la modernizarea economiei naționale, la realizarea progresului multilateral al patriei. S-a subliniat, de asemenea, că vor fi întreprinse toate măsurile ce se impun pentru onorarea, în condiții exemplare, a sarcinilor de export, în vederea creșterii eficienței comerțului nostru exterior.Cei care au luat cuvîntul au relevat că vor milita cu fermitate pentru dezvoltarea democrației socialiste și întărirea autoconducerii muncitorești,. pentru îmbunătățirea muncii ideologice și politico-educative, a întregii activități de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, pentru promovarea susținută a principiilor eticii și echității socialiste.Participanții la discuții au arătat că vor acționa pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru ca ele să se manifeste pretutindeni ca forță dinamică, de avangardă a maselor de oameni ai muncii, pentru ridicarea continuă a rolului politic conducător al partidului în întreaga viață economico-socială, a- ceasta constituind chezășia îndeplinirii cu succes a hotărârilor ce vor fi adoptate la Congresul al XII-lea al P.C.R.Vorbitorii au reafirmat angajamentul colectivelor lor de muncă de a-și pune întreaga energie și capacitate creatoare în slujba progresului și prosperității neîntrerupte a patriei, a creșterii continue a bunăstării întregului ■ popor — scopul suprem al politicii partidului nostru.Lucrările Congresului continuă.

ticipă cu lucrări artiști j plastici amatori din Valea I Jiului.• Astăzi (ora 12) actori ai Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani susțin la Muzeul mineritului recitalul de versuri din lirica patriotică „Pro- meteii adîncului". La ora 18, în sala de la sediul teatrului, va fi prezentată o nouă reprezentație cu piesa „La lumina zilei" de V. Mureșan și D.D. Ionaș- cu.

între Congresul al XI-lea 
și Congresul al XII-lea și 
sarcinile de viitor ale parti
dului, l-a stîrnit în toate colțurile țării ilustrează in
teresul nemărginit al fiecărui cetățean al patriei noastre față de viitorul națiunii, în dubla sa calitate de proprietar și producător al tuturor bunurilor societății. Intre aceste bunuri, oamenii muncii, comuniștii în primul rînd, situează cuceriri revoluționare de răsunet, iar aprobarea UL nimă cu care a fost primit Raportul dă o puternică expresie hotărîrii lor nestrămutate de a face totul pentru apărarea și consolidarea istoricelor cuceriri cu ca.e poporul, România socialistă se înfățișează astăzi în fața lumii, voinței unanime de a continua linia politică generală a partidului care a deschis cele mai

Din cuvîntul 
tovarășului 
Dan Otto 
SurulescuIn numele minerilor, meta- lurgiștilor, tuturor oamenilor muncii hunedoreni, 

Dan Otto Surulescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, și-a exprimat dragostea fierbinte față de cel mai iubit și respectat fiu al poporului nostru, însoțită de hotărî- rea de neclintit ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție ;. de secretar general al Partidului Comunist Român.După ce a raportat Congresului că în perioada cart s-a scurs din actualul cincinal oamenii muncii hunedoreni au realizat o producție industrială suplimentară de 2,8 miliarde lei, vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile ce le revin a- cestora în viitorul cincinal, subliniind, totodată, că, în vederea îndeplinirii lor cu succes, este necesară o conjugare mai mare a eforturilor tuturor ramurilor care concură la realizarea producției. Astfel, deși Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și alte ministere, centrale și întreprinderi — a continuat el -— au intensificat, în ultimul timp, activitatea de a- similare, de construire a unor utilaje miniere și de îmbunătățire a calității a- cestora, există încă unele rămîneri în urmă, ce reclamă depunerea unor eforturi măi susținute pentru lichidarea decalajelor existente și îndeplinirea obligațiilor care le revin.Exprimîndu-și deplinul a- cord cu importantele documente supuse dezbaterii, vorbitorul, a încredințat Congresul că minerii Văii Jiului vor face totul pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor mărețe ce revin acestei ramuri a economiei în etapa actuală de dezvoltare, pentru a asigura țării cărbunele necesar, așa cum s-au angajat în fața partidului, a țării, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
luminoase zări în istoria patriei, dorinței tuturor cetățenilor țării de a-1 avea și în continuare la conducerea partidului și statului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător politic și om de stat, personalitate de frunte a vieții politice naționale și internaționale care a ridicat prestigiul țării noastre pe culmi înalte în rîndul națiunilor lumii contemporane.Lucrările Congresului al XII-lea al partidului continuă. Țara întreagă privește cu încredere spre sala înaltului forum unde vor fi adoptate hotărâri istorice. A- "ceastă încredere dă măsura coeziunii și tăriei partidului, a întregii națiuni, a unității de nezdruncinat a poporului în jurul iubitului său conducător, pnsufle- țitorul tuturor acțiunilor de progres economic și social pe pămîntul României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Cărbune mai mult și mai 
ieftin, aceasta este sarcina

Vom obține
producții
de vîrfDin documentele Congresului, preparatorilor Ie revin sarcini de mare răspundere. Se prevede ca în anii viitorului cincinal producția de huilă spălată pentru cocs să crească cu 59 la sută. Această crește

re ne mobilizează și mai mult pe noi cei care punem în valoare munca minerilor, conștienți fiind că muncind -fără preget, putem să ne aducem din plin contribuția la înflorirea patriei.In prima zi lui, colectivul conduc a dat o exemplară reușind să asigure ționarea neîntreruptă instalației și să întreaga producție de cărbune livrată de întreprinderile miniere- Vulcan, Paroșeni și Aninoasa. La sfîrșitul schimbului '• am putut raporta cu mîndrie că ne-am realizat și depășit toți indicatorii tehnico- economici, cele mai mari depășiri înrcgistrîndu-le la producția de cărbune pentru cocs. Din întreaga cantitate de cărbune preparată, aproape 50 la sută a fost expediată . către combinatele siderurgice ale țării. Acest succes nu este întîmplător. întregul colectiv s-a angajat ca pe toată durata desfășurării lucrărilor Congresului să înregistreze însemnate depășiri ale sarcinilor de plan, să obțină producții de vîrf îndeosebi la cărbunele cocsificabil.In activitatea noastră a- vem drept model de muncă și viață exemplul iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dorind din toată inima să fie reales în fruntea partidului, să conducă și pe mai departe destinele națiunii noastre socialiste.

a Congresu- pe care îl dovadă de mobilizare, func- a prepare

Alexandru BURUIANA, 
maistru principal, 

prepara} ia Coroe.ști
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noastră de onoareIn aceste zile marcate de o deosebită efervescență politică, zile în care se desfășoară lucrările celui mai înalt forum al poporului, Congresul al XII-lea al partidului, minerii din brigada pe care o conduc raportează zi de zi însemnate succese în extracția cărbunelui. De un deceniu, la mina Paroșeni, lucrez cu utilaje moderne, de mare randament. Folosind judicios și la capacitate maximă aceste utilaje, am realizat în această perioadă productivități de 13—14 tone pe post, obținînd uneori și vîrfuri de 16—17 tone.Mecanizarea complexă a lucrărilor din abataj, așa cum spunea tovarășulNicolae Ceaușescu, secretarul general- al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru făcute în Valea Jiului, este singura cale de spo

rire cii, ției a productivității mun- de creștere a produc- de cărbune.Responsabilitatea, hotă-rîrea ortacilor mei de a traduce în viață obiectivele Congresului al XI-lea al partidului, s-a materializat în cele 33 122 tone de cărbune extrase peste prevederi în trei ani și zece luni ai cincinalului 1976 — 1980, Cert este că nu ne vom opri aici, vom-da tot mai mult cărbune de care are nevoie țara. Miile de tone extrase peste plan în această perioadă, ne fac să credem că și obiectivele viitorului cincinal prefigurate de documentele actualului nite Congres vor fi îndepli- exemplar.
Hie FILICHE, 

miner, șef de brigadă
I.M. Paroșeni

I

■

înalta noastră 
prețuirePrima zi a lucrărilor Congresului, zi în care secretarul general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, a prezentat raportul comunist în fața întregii țări, minerii întreprinderii noastre au cinstit-o extrăgînd cea mai mare producție suplimentară din această lună — 264 tone de cărbune. O contribuție de seamă la obținerea acestui succes au avut-o minerii de la sectorul IV, dintre care îi amintim pe cei din brigăzile conduse de Nicolae Golea, Miclea Ioan III, Constantin Buzaru, Iosif Clamba și Viorel Corcheș, mineri care i-au asigurat sectorului un loc de frun- >te în clasamentul întrecerii, extrăgînd de la începutul lunii 727 tone de cărbune peste plan.

Petru VASIU, 
secretar adjunct al Comite
tului de partid, I.M. Lonea
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I

E țara în Congres
Sînt inimi-milioane, un tot și o răsuflare 
In zilele cînd cerul se-mbracă-n tricolor 
Se-nalță cîntul Țării, de mare sărbătoare 
Și-n miini își are astăzi, destinul, un popor. 
Se-aude vocea țării cioplind în veșnicie 
Un sentiment adine, din plaiul românesc 
Ce Iasă în mlădițe credința noastră vie 
Că astfel azi, românii, trăiesc, gîndesc, muncesc. 
Istoria ne trece prin vine și rămîne, 
Cu soarele de vară, să lumineze-n zi 
Aceste mindre clipe, progresul cel de miine, 
Rostit cu hotărire, cu setea de a fi.
Sînt inimi — milioane, un tot și-o răsuflare 
Ce-n capitala Țării, la marele Congres 
Croiesc destin mirific, de-scumpă bunăstare, 
Cu Ceaușescu-n frunte — Miner de-Onoare ales!

Ioan Dan BALAN

(Urmare dn pagina I)

(Urmare din pagina I)

importante ale dezvoltării economico-sociale. Îmi ex- pritp convingerea că și a- eeste prevederi vor fi îndeplinite înainte de termenele stabilite. Aceasta depinde în mod esențial de felul în care noi, cei care producem, dar sîntem și beneficiarii tuturor bunurilor, ne vom face datoria.O chezășie sigură a înfăptuirii cu succes a acestor prevederi o constituie și faptul că partidul are în fruntea sa pe cutezătorul revoluționar și comunistul de omenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Iată de ce comuniștii de la I.M. Uricani, care se'“mîndresc cu faptul că sînț repre- zentați la Congres de că-

peste două miliarde lei. Etapa a doua a majorării retribuției din actualul cincinal de care am beneficiat și noi minerii primii, 
a început la 1 august 1979. Pe întregul cincinal 1976—1980 retribuția reală a minerilor, ca de altfel a întregului personal muncitor din patria noastră, va crește cu 32,3 la sută, față tie 18—20 la sută cit prevăzuseră Directivele Congresului al XI-lea.Sîntein pe deplin conștienți că această importantă creștere suplimentară a prevederilor inițiale se da- torește muncii pline de abnegație a tuturor colectivelor de oameni ai nwns. Xre un- ortac din mijlocul cii care nu și-au precupețit eforturile în realizarea exemplară a 'sarcinilor de plan și angajamentelor a- prinderii, sumate în întrecerea socialistă. Desigur, prevederile proiectelor de documente ale Congresului al XII-lea au un caracter programatic, prefigurînd și jalonînd direcțiile mai

lor, tovarășul Cornel 13o- loloi, secretarul comitetu- tului de partid al între- i-au încredințat mandatul voinței lor unanime de a vota pentru realegerea în funcția de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
in aceste zile gindurile 

minerilor noștri se în
dreaptă spre înaltul fo
rum comunist al țării. 
Ei urmăresc cu viu inte
res desfășurarea lucră
rilor Congresului parti
dului.

Cinstim marele forum 
al comuniștilor

(Urmare din pag. 1)

• Șase întreprinderi 
miniere — Lonea, Pe- 
trila, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricani au 
extras suplimentar, îm
preună, într-o singură 
zi, luni 19 noiembrie, 
2130 tone de cărbuni.

• Cele mai mari de
pășiri obținute in prima, 
zi a Congresului le ra
portau colectivele între
prinderilor miniere Pe- 
trila — plus 884 tone —

ț și Vulcan — plus 515 tone
i SUCCESELE lunii 
’ NOIEMBRIE închi- 
!

i

i 
I i

na te marelui eveniment 
politic al anului, Congre
sul al XII-lea al 
dului:

• Colectivul 
Lupeni, și-a 
șit sarcinile

te în această lună, cu 
peste 3 000 tone de căr
bune cocsificabil.

S Mina Petrila, între
prinderea de unde a fost

parti-

minei 
depă- 

planifica-

lansată o nouă inițiati
vă muncitorească, „SA 
MUNCIM SI SA TRĂIM 
IN CHIP COMUNIST" 
— care se alătură mai 
vechii inițiative — 
„BRIGADA ÎNALTEI 
PRODUCTIVITĂȚI" — 
și-a depășit sarcinile lu
nii noiembrie, cu 1294 
tone de cărbune.

• La mina Vulcan co
ta depășirilor înregis
trate de la începutul a- 
cestei luni se ridică la 
aproape 1000 tone de 
cărbune.
JjȘh Prestigioase rezulta- 
**** te de Ia începutul a- 
nului au obținut minerii 
din Lupeni și Petrila, 
care continuă să dețină 
locurile fruntașe în în
trecerea ce se desfășoa- 

bazinul nostru 
cinstea 

XII-lea

ră în
carbonifer, în 
Congresului al 
al partidului, înaltul fo
rum comunist al țării.

Dorin GIIEȚA

I 
I 
I
V 
( 
4 
J 
ți i 
r
i 
i 
i 
t 
j 
i 
i 
i 
i
V 
I 
J 
I 
i

Intr-o atmosferă de vi
brantă angajare revoluțio
nară — se arată în telegrama Comitetului municipal de partid —, alăturîn- 
du-ne cu toată dragostea, 
căldura și hotărîrea mun
citorească voinței unanime 
a întregii națiuni române, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
vechi și puternic centru 
mineresc al scumpei noas
tre patrii, susțin din adîn

cul inimii propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului, conducătorul 
încercat al poporului nos
tru, personalitate eminen
tă a vieții politice interne 
și internaționale, luptător 
dirz și pasionat pentru tri
umful cauzei păcii și soci
alismului în lumea contem
porană, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, în 
care popoarele planetei 

noastre să trăiască in bună 
înțelegere, libere și inde
pendente, pe deplin suve
rane — să fie reales la cel 
de-al XII-lea Congres în 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român. Minerii, 
păstrind in conștiința lor 
neprețuitele indicații și în
drumări ale Minerului de 
onoare, mult stimatul se
cretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru 
în Valea Jiului, sînt con
știenți de importantele sar
cini economice și acționea
ză cu pasiune revoluționară 
pentru a da patriei mai 
mult cărbune. Am urmărit 
cu toții Raportul, de o co
vârșitoare importanță pen-

tru viitorul patriei, prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia deschiderea 
lucrărilor marelui forum 
al comuniștilor, al întregu
lui popor. Viziunea științi
fică, marea putere de ana
liză și sinteză, larga cute
zanță și consecvența revo
luționară care străbat acest 
document de inepuizabilă 
valoare teoretică și practi
că, reflectă magistral per
sonalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, grija

trila — se spune în telegramă — cinstesc marele 
eveniment din viața parti
dului și patriei noastre, 
Congresul al XII-lea al par
tidului. Cu acest prilej, a- 
ducem lucrărilor Congresu
lui tradiționalul salut mine- 

bun odată 
muncitoresc, 

exprimăm ho- 
cinstea lucră-

resc „Noroc 
cu raportul 
prin care ne 
tărîrea ca în 
rilor Congresului să asigu
răm patriei un plus de pes
te 22 000 tone cărbune, iar

Unanimă dorință
și voință exprimată 

cu ardoare comunistă
permanentă a secretarului 
general al partidului pen
tru prezentul și viitorul pa
triei, pentru viitorul lu
minos al poporului nostru. 
Urniînd neabătut ideile ca
re străbat acest excepțio
nal program de acțiune, co
muniștii, minerii, toți oa
menii muncii din Valea Ji
ului își sporesc în aceste 
zile participarea, prin fap
te de muncă desfășurate în 
adîncul minelor, la susți
nerea perspectivelor de 
dezvoltare a României so
cialiste, magistral prezenta
te în documentele Congre
sului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român".

„Patriei tot mai mult 
cărbune" aceasta este devi
za sub care comuniștii, oa
menii muncii de la I.M. Ve

pînă Ia finele anului un 
spor de peste 23 000 tone 
de cărbune, față de sarcini
le de plan. Comitetul de 
partid de la I.M. Petrila, 
dă glas celor mai alese gîn- 
duri și bucuriei comuniști
lor și oamenilor muncii din 
acest colectiv, pentru rea
legerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate to
varășe h7!—-------
Miner de 
Jiului, cel 
poporului 

funcție de 
al partidului".

„Conștienți de această î- 
naltă îndatorire patriotică 
— se arată în telegrama a- dresată de loan Kacso, miner, șef de brigadă la I.M. 
L up e n i — odată cu 
aprobarea unani-

Nicolae Ceaușescu, 
onoare al Văii 
mai iubit fiu al 
român, în înalta 
secretar general

mă față de documente- 
le supuse dezbaterii mare
lui forum al comuniștilor 

, români, noi, minerii din 
brigada unuia din cele mai 
moderne abataje ale Lupe- 
niului, dotat cu tehnica cea 
mai avansată, asigurăm 
Congresul, conducerea par
tidului, în frunte cu dum
neavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu dăruire și 

toată răspunderea pentru 
exploatarea cu maximă e- 
ficiență a utilajelor cu ca
re sîntem dotați pentru 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune. Ne an
gajăm cu acest prilej că 
vom adăuga, pînă la fine
le anului, încă 4 000 tone 
cărbune la cele peste 18 000 
tone extrase suplimentar de 
la începutul anului 1979".Zeci de telegrame, adresate de alte cunoscute formațiuni minerești — brigăzile conduse de Simion Bu- descu de la I.M. Uricani, Hie Chiron de la I.M. Vulcan, loan Cojocariu de la I.M. Lonea — de sectoare și întreprinderi miniere Lonea, Dîlja, Uricani, Băr> băteni, Livezeni, Paroșeni, Vulcan, preparațiile Lupeni și Petrila, l.F.A. Vîscozâ,șantiere de construcții, conta- plex,ul C.F.R. Petroșani, in.- stituții, întreprinderi comerciale, licee din Valea Jiului — susțin, prin trăinicia faptelor de muncă, într-o impresionantă manifestare de stimă și dragoste, hotărîrea de neclintit ca cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, săi fie reales în înalta funcție de secretar generat al partidului.



Negocierile de la Londra
în problema Rhodesiei

de con
Ziarele și alte publicații din diverse țări ale lumii, posturile de radio și televiziune, marile agenții presă internaționale,tinuă să relateze pe larg despre Congresul Xll-lea al Partidului Comunist . Român, conferind marelui forum al comuniștilor din România, al întregii noastre națiuni Socialiste semnificațiile unui eveniment de prim ordin - al actualității internaționale. Sînt relevate atmosfera entuziastă, de profundă mobilizare patriotică, în care se desfășoară lucrările, importanța covârșitoare a Congresului pentru prezentul și viitorul României. Toate relatările despre prima zi a dezbaterilor își concentrează a- tenția asupra conținutului Raportului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de tovarășul Ceaușescu.Deschiderea Congresului alPartidului Comunist Român și-a găsit o largă reflectare în emisiunile a- genției TASS. După ce a anunțat, încă în cursul dimineții. începerea lucrărilor înaltului forum al comuniștilor, agenția TASS a transmis, în a doua parte a zilei, o nouă relatare arătînd că „Delegații la Congres dezbat documente avînd o importanță de prim ordin pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. examinează probleme

al

prezentatNicolaelucrărilorXll-lea al

importante ale activității Partidului Comunist Român, stabilesc noile sarcini ale partidului în domeniul liste șilor". construcției socia- căile soluționării
★Agenția China Nouă trece în revistă principalele momente ale primei zile a Congresului, evidențiind ampla reprezentare a partidelor comuniste și muncitorești, socialiste și social- democrate, democratice și' progresiste, din întreaga lume și subliniind interesul cu care marele forum ș al coniunișȚ iilor români a primit raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★Intr-o corespondență de la București, agenția iugoslavă de presă Taniug face un rezumat al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind analiza lucidă și realistă făcută actualei situații internaționale și profunda preocupare a conducătorului poporului român pentru tendința de creștere a decalajului economic dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.
★Agenția A.D.N. a transmis o amplă informație despre raportul prezentat la al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român de tovarășul Nicolae Ceaușescu. citind pe larg principalele idei ale raportului.

LONDRA 20 (Agerpres). — Marea Britanic trebuie să obțină urgent un angajament oficial din partea regirhului sud-african de a nu interveni în Rhodesia, indiferent de rezultatele viitoarelor alegeri ce urmează să fie organizate în această țară, a declarat copreședintele Frontului Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo, în cadrul negocierilor desfășurate la Londra în problema rhodesiană — informează agențiile United Press International și France Presse.

Joshua Nkomo a acuzat regimul minoritar din R.S.A. că pregătește o acțiune militară în Rhodesia, în cazul în care rezultatele alegerilor vor fi favorabile Frontului Patriotic.Joshua Nkomo a precizat că un angajament de neintervenție necesar cu țări vecine Mozambic,swana — au declarat oficial că vor respecta rezultatele alegerilor din Rhodesia.

este cu atit mai cit celelalte trei cu Rhodesia — Zambia și Bot-

Critici la adresa 
Israelului în 

parlamentul suedez 
STOCKHOLM 20 (Ager- pres). —• Ministrul afacerilor externe, Ola Ullsten, a criticat, în Parlamentul Suediei, politica guvernului israelian din implantare a unor așezări israeliene pe malul vestic al Iordanului, apreciind că aceasta constituie „un obstacol serios în calea realizării unui tratat dc pace .și a soluționării problemei. palestiniene". Totodată, Ullsten a relevat că un tratat de pace final poate fi durabil s numai dacă Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ia parte la negocierile de pace.
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FILMEi PETROȘANI — 7 No
iembrie ; împușcături în stepă; Republica: gea e lege ; Unirea: cinci zile de casă.

PETRILA : Rodeo.
LONEA: Vom ma ivorbi la vară.
ANINOA.SA : Omul pe care nu trebuie să-1 uităm.
VULCAN:ginerelui.
LUPENI -Copil de

Muncitoresc : problemă de timp.

Le-La

Alegerea
Cultural duminică 

O simp

REGELE JUAN CAR
LOS I AL SPANIEI l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, care se află într-o vizită o- ficială în Spania, anunță, agenția TAȘS. Ambele părți și-au. exprimat cu a- cest prilej năzuința de a acționa pentru dezvoltarea și adîncirea relațiilor bilaterale.

LA SEDIUL O.N.U. DIN 
GENEVA și-a început lucrările Conferința Națiunilor Unite asupra practici; lor comerciale restrictive. Intr-un raport pregătit pentru această conferință, Secretariatul U.N.C.T.A.D. a pus în cauză societățile multinaționale, a căror poziție dominantă în comerțul mondial, se relevă, „duce la abuzuri dc putere".

PRIMUL MINISTRU AL
GRECIEI, Constantin Câ-

ramanlis. încheiat,marți, vizita oficială de trei zile întreprinsă în Irak. Convorbirile cu oficialitățile irakiene au prilejuit examinarea unor aspecte ale relațiilor bilaterale; precum și ale situației in-

ternâționale, printre care chestiunea Orientului Mijlociu — menționează postul de radio Bagdad.
LANE KIRKLAND a fost ales președinte al Confe- '! ■ derației sindicale americaneA.F.L.— C.I.O. Hotârîrea a fost adoptată după retra- .. gerea lui George Meany din funcție, din : motive de sănătate. George Meany a fost ales președinte de o- noăre al A.F.L. — C.I.O.

IN ZONA AFECTATA DE INUNDAȚII DIN 
IUGOSLAVIA, ploile au încetat și nivelul apelor a început să descrească, dar situația este în continuare dificilă în ~R.S. Muntenegru, relevă agenția Taniug.In această zonă, .și-au pierdut viața 10 persoane.- 900de familii au fost evacuate, iar casele a peste 2 000 de familiisituații, activitatea industrială' practic a încetat, levă sursa citată. Totodată, transporturile rutiere Și feroviare au fost întrerupte în multe zone, iar peste 40 de-poduri au fost luate de puhoaie. Potrivit primelor estimări, pagubele sînt de peste cinci milioane dolari.

sînt amenințate de ape. Din cauza acesteire-
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rectă dc la Iași. Cîntec dulce românesc. 1Iară. ’Telejurnal.Muzică patriotică ' și revoluționară. I „Ei vor lucra în ' viitorul cincinal' 17,05 Cîntec patriei. 17,35 Corespondenții jm jdețeni transmit... Muzică ușoară instrumentală.România ele azi, România de miine. 1001 de seri.
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Competiții în cinstea 
Congresului partiduluiPrima confruntare din a- propiatul sezon competițio- nal a schiorilor l'ondiști de la Clubul sportiv școlar Petroșani și Clubul școlar de schi „Pionierul" din Lupeni, a avut loc duminică Ia Vulcan, pe... uscat, în cadrul unui cros, închinat deschiderii lucrărilor Congresului al Xll-lea al F.C.R. Cei peste 60 de concurent! și-au disputat cu multă ardoare clasarea pe primele locuri, dovedind o bună pregătire fizică specială, garanția unor rezultate meritorii în următoarele întreceri de schi fond. Eforturile micuților schiori au fost răsplătite cu diplome și dulciuri, oferite dc organizatorii întrecerii (C.O.E.F.S. Vulcan), care au asigurat

Etapa a XVEa...
cu minerul Zoltan Harangozo, de la I.M. Petrila

— Faptul că aici, unde 
vă desfășurați activitatea, 
Jiul urc mulți suporteri, 
ne indr ;ptâțeșle să vă so
licităm părerea, atit asu
pra dificilei întîlniri pe 
care băieții noștri o sus
țin în compania dinamo- 
viștilor, cit și asupra în
tregii etape ce se desfășoa
ră astăzi.— In ultimul timp, echipa noastră ne-a oferit „una caldă, una rece" ; meciul ei de astăzi e greu, dar nu imposibil de cîștigat. Prin- tr-o mai măre dăruire în teren, nu văd cum ne-âr putea scăpa victoria. Referitor la etapă, cred că, spre deosebire de ultimele trei—patru destul de furtunoase, cea de azi va fi mai calmă. 

un cadru organizatoric excelent acestui concurs.
Prof. Iacob IMLING

. ★Consiliul orășenesc. E.F.S. Petrila a organizat o competiție de fotbal dedicată marelui forum al comuniștilor în întrecerile sportive la care au participat echipele reprezentative ale școlilor generale nr. 1, 2, 3, 5 și 6 din localitate. Ju- cîndu-se sistem turneu, primul loc în clasament a foșt ocupat de echipa Școlii gen, nr. 2 (prof. Ștefan Maidic), care a totalizat 8 puncte. Pe locurile următoare s-a clasat Școala gen. nr. 6 (prof. Dan Heredea) și echipa Școlii gen. nr. 1 (prof. Dan Cocor). S. BALOI

— Nu întrevedeți nici o 
remiză sau victorie în de
plasare ?— Știu eu ! Poate echipa lui Mateianu va pleca de la Tîrgoviște cu un punct și mă gîndesc. la-Steaua care, din dorința de a nu părăsi primul loc, s-ar putea să-i surclaseze pe studenții ieșeni pe terenul acestora.

— In rest, vedeți înre- 
gistrîndu-se numai victorii 
ale gazdelor ?— Nu văd ce altă echipă care evoluează în deplasare ar mai putea cîștiga vreun punct, Găsindu-și „busola", campionii vor cîștiga întîlnirea cu fotbaliștii băcăuani, clujenii, cred eu, își vor adjudeca cu ușurință victoria în
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Fotbal, divizia C li Fotbal, divizia C

Duelul candidatelor la promovare, cîștigat de gazde
MINERUL LUPENI — 

C.S.M. DROBETA TURNU 
SEVERIN 5—0 (3—0). Duminică, La Lupeni, derbiul candidatelor la promovare în divizia secundă a depășit toate așteptările. Anga- jîndu-se în dispută, cele două combatante au practicat un fotbal spectaculos, cu faze dinamice, minerii s-au desprins după primul sfert de oră, deși antrenorul Ti- că Lepădat înlocuise ambii juniori, în speranța că a- portul lui Coculescu va fi hotărîtor în menținerea e- chilibrului. In min. 16, Coculescu atinge însă balonul 

partida cu Olimpia (sînț și datori, de altfel, în fața în- flăcăraților lor suporteri), iar studenții timișoreni nu pot emite nici o pretenție in întîlnirea de la Tg. Mureș. Oltenilor, de cînd au bătut pe Leeds, nu văd cine le-ar mai putea pune probleme pe teren propriu, așa ilicit chimiștii . vîlceni vor face numai act de prezență pe . „Centralul" era- iovean. Sportul .studențesc va reuși să-și măreasă „zestrea" de puncte în confruntarea cu F.C. Scor- nicești, iar Gloria Buzău,, prin victoria obținută în dauna gălățenilor, va face din nou schimb de loc în clasament cu Olimpia Satu Mare.
Corvin ALEXE 

cu mîna în careu, Leca e- xecu’tă puternic lovitura de pedeapsă și... 1—0. Emoții se succed și la poarta lui Homan. Vlătănescu se arată cel mai periculos atacant severinean, dar după co Voicu își reglează centrările, tot Tuliga este cel care va scoate balonul din plasă. Astfel, în min.' 32, Voicu trece în viteză, ca dc alîtea ori in această partidă, de Piticu și Leca preia în gol centrarea sa. Cu trei minute înainte de pauză, după cîteva faze fierbinți în careul mehedin- țean, Voicu înscrie cel mai frumos gol al partidei, șutind dintr-o bucată în colțul lung al porții.La reluare, oaspeții în-
Doar la

MINERUL VULCAN — 
EXPLORĂRI DEVA 1—0. Scorul nu reflectă diferența de ■ valoare dintre cele două echipe. Daca scorul nu este mai mare, aceasta s-a datorat mai ales lipsei de clarviziune în fazele de a- tac, dat fiind faptul că e- chipa locală încă nu dispune de Un vîrf percutant. De altfel în jocul de duminică, vulcânenii și-au subapreciat adversarii, . ceea ce a făcut ca meciul să se încheie cu diferență minimă, prin golul înscris în min. 7 de Arhip. Deschiderea vremelnică a scorului promitea un joc frumos, punctat cu multe goluri. Jocul confuz însă la mij- 

cearcă reducerea handicapului, fostul divizionar A Căprioru n-a reușit să treacă de tandemul Trui- că — Burdangiu, de cealaltă parte se afirmă Dosan, prin dese incursiuni pe a- ripa stingă. Sfîrșitul celui de al cincilea sfert de oră se dovedește decisiv pentru pecetluirea scorului. Astfel, în min. 74, Vlătănescu expediază balonul în transversală, un minut mai tîr- ziu, din degajarea lui Homan, balonul ajunge la juniorul Popa, centrarea sa, după lul'tul lui Stan, este preluată, cu boltă, peste ultimul apărător, de Leca. Ultimul gol al partidei e înscris de Iancu în min. 78.
Ion VULPE

limită...locul terenului a redus simțitor acțiunile de poartă ale gazdelor. La aceasta a contribuit și apărarea bună a oaspeților, care au destrămat cu ușurință incursiunile nesusținute ale înaintașilor Faur, Iacov și Stoenescu.Ar trebui precizat că n-au fost respectate nici indicațiile antrenorilor de a se juca mai mult pe extreme și cu mingi pe jos, apărătorii echipei din Deva fiind înalți. Acesta e un semnal de alarmă, mai a- Ies că ultimele două meciuri, la Oțelu Roșu și acasă, cu Metalul Bocșa, nu sînt dintre cele mai u- șoare.
C.A. VOINESCU

A doua înfrîngere 
consecutivă 

pe teren propriu
ȘTIINȚA PETROȘANI

— MINERUL GHELAK 
1—2 (0—0). Cum. au pierdut elevii prof. Gheorghe Irimie cele două puncte în fața echipei Minerul din Ghelar ? în primul rînd datorită faptului că din minutul 37 au rămas în 9 jucători, prin eliminarea lui Voicu și Hanganu, pentru atitudine ireverențioasă față dc arbitrul de centru Lucian Vatamaniuc'din Tg. Jiu O altă cauză este și aceea că, în prima repriză. atacanții Științei au risipit un noian de ocazii, șutind , pe lingă sau pe deasupra porții adverse. „E- roul“ acestor ratări a fost, și de această dată, Gulea, care, în minutele 14, 18 și 21, a dat cu... piciorul la goluri gata făcute. La toate acestea se adaugă și arbitrajul uneori părtinitor, care a produs nervozitate în rîndul fotbaliștilor localnici, cît și în rîndul spectatorilor. în min. 59. de exemplu, la scorul de 1—0 pentru gazde, li s-a acordat oaspeților un penalty, complet gratuit, pe care Gonțolea l-a transformat. Celelalte goluri au fost înscrise de Lobonț (autogol) în min. 55 și de Tomuță (83), care a reluat cu capul balonul expediat în bară de Gonțolea.

C. MATEESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. 67.

ANINOA.SA

