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CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.
Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român și-a reluat, miercuri dimineața, „lucrările în plen, dezbătînd în continuare,' cu înaltă răspundere față de prezentul și viitorul țării, probleme de imensă însemnătate pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru creșterea bunăstării, materiale și spirituale, a poporului, pentru înaintarea fermă, neabătută, a României pe calea socialismului și comunismului.Sosirea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinată — și în a- ceastă zi — cu multă căldură, cu îndelungi și entuziaste aplauzi®, urale și ovații Delegații șî invitații scandează cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Sînt reafirmate cu putere încrederea nețărmurită în Partidul Comunist Român, prin lupta și sub conducerea căruia și-au găsit o deplină împlinire i- dealurile scumpe de libertate, independență, progres și pace ale națiunii noastre, sentimentele de profundă dragoste, stimă și recunoștință față de omul, revoluționarul, conducătorul iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este relevată, cu forța celei mai vii realități, unitatea strîn- să a partidului, coeziunea indestructibilă a poporului în jurul partidului și al secretarului său general.Alături de delegați și invitați, la lucrări sînt prezenți oaspeți de peste hotare, invitați să participe Ia Congres.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășa Ana Mureșan.Au luat cuvîntul tovarășii Petru Ena- che, delegat al organizației județene de partid Iași, Gheorghe Vlad, delegat al organizației județene de partid Bihor, Constantin Dăscălescu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Vero- ■ nica Sandu, delegat al organizației județene de partid Alba, Constantin Bădiță, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Suzana Gădea, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Emil Bobu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Mihai Gere, delegat al organizației județene de partid Mureș, Vasile Stoica, delegat al organizației județene de partid Brăila, Dumitru Radu Popescu, delegat al orga-' nizației județene de partid Cluj, Ion Co-

man, delegat al organizației județene de partid Timiș. -Ședința de dimineață se încheie cu un moment deosebit.In sunete de trompete, în ropot de tobe, în sala Congresului își Iac apariția pionieri și șoimi ai patriei, care poartă, cu dragoste și mîndrie, drapelele partidului și statului, drapelul organizației pionierești. Prin ei, milioanele de copii ai țării omagiază marele forum al comuniștilor români, pe cel mai iubit prieten și îndrumător al tineretului patriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu glasuri cristaline, sînt rostite versuri de vibrantă emoție, prin care cei mai tineri cetățeni ai României socialiste își exprimă dragostea fierbinte față de partid și secretarul său general, recunoștința profundă pentru copilăria lor senină și fericită, precum și hotărîrea de a se pregăti temeinic pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului pe pămîntul patriei dragi.In aplauzele și ovațiile celor de față, pionierii și șoimii patriei înmînează secretarului general al partidului mesajul adresat Congresului al Xll-lea al Parti-. dului Comunist Român și oferă buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, care-i îmbrățișează cu dragoste părintească, urîn- du-le sănătate, succese la învățătură și să devină demni făuritori ai grandiosului program de edificare a comunismului în România.Alături de copii, toți cei prezenți In sală rostesc cu înflăcărare „Ceausescu — P.C.R.".După pauză, lucrările Congresului au fost conduse de tovarășul Ștefan Mocuța.In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Stere Vifgiliu, delegat al organizației municipale de partid București, Iosif Șzasz, delegat al organizației județer ne de partid Harghita, Dumitru Popescu, delegat al organizației județene de partid Iași, Pantelimon Găvănescu, delegat al organizației municipale de partid București, Aurica Vizitiu, delegat al organizației județene de partid Neamț, Paul Ni- culescu, delegat al organizației județene

0 strălucită analiză a succeselor istorice 
ale națiunii socialiste, model revoluționar 

de gîndire și acțiune în perspectivăîn aceste zile de intensă. viață politică, reprezentată de lucrările marelui forum al conștiinței comuniste, urmărit de întregul nostru popor — Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român — oamenii muncii din Valea Jiului sînt angajați plenar într-o rodnică activitate social-eco- nomică și cultural-educa- tivă, înfăptuind prevederile actualului cincinal, stimulați de perspective care mărețele ____ ,_______  ____ se desprind din magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu. Document de excepțională valoare teoretică și prac-

tică, Raportul sintetizează într-o concepție de mare profunzime analitică marile succese obținute de poporul nostru în actuala etapă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, constituin- du-se ca o frescă a transformărilor înnoitoare ale patriei noastre care a sărbătorit în vara acestui an a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială. „Marile 
realizări obținute în toa
te domeniile construcției 
socialiste — remarca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — 
ilustrează, încă o dată,
cu putere justețea politi- (Continuare în pag. «a 2-a)

cii și activității Practice 
a partidului, a Comitetu
lui nostru Central, care 
au asigurat și asigură a- 
plicarea creatoare a le
gilor obiective ale dez
voltării economico-sociale 
la condițiile concrete ale 
României, mobilizînd larg 
energiile întregii națiuni 
pentru înfăptuirea 
bătută în viață a hotărî- 
riior _
XI-lea și ale Conferinței 
Naționale'*.  Efectul cel mai direct al acestei politici, promovată într-un spirit revoluționar, profund înnoitor, se află în realitățile contemporane ale României socialiste,

nea-

Congresului al

în Editura Politică

a apărut:

NICOLAE
CEAUȘESCU 

Raport la cel de-al 
Xll-lea Congres 

al Partidului 
Comunist Român

(Continuare în pag. a 2-a)

Vibrantă expresie 
a unității de neclintit 
in jurul partidului, a 

secretarului său generalPrin zeci de telegrame, scrisori și mesaje, oamenii muncii din Valea Jiului — mineri, preparatori, constructori, energeticieni — colective muncitorești, unități de învățămînt și de cercetare, continuă să-și manifeste, cu ardoare comunistă,' deplina satisfacție și mîndrie, atașamentul profund față de magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu; la Congresul al XÎI-lea al Partidului Comunist Român. ’ Stimulați de perspectivele mărețe ale României socialiste, oamenii muncii își exprimă voința ca cel mai strălucit fiu al națiunii noastre, neobosit militant revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.
Sintem puternic mobilizați 

pentru lărgirea bazei 
proprii de materii primeîn amplul Raport, document istoric prezentat la înaltul forum comunist al țării de cel mai iubit fiu al poporului, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea cu privire la obiectivul fundamental și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României, în perioada cincinalului 1981—1985 : „Obi

ectivul fundamentai al vi
itorului plan cincinal îl 
constituie continuarea, pe 
o treaptă superioară, a în
deplinirii Programului 
partidului, creșterea în 
ritm susținut a economiei 
naționale, afirmarea cu pu
tere a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeni
ile, trecerea ia o nouă ca
litate a întregii activități 
economico-sociale'*.  Odată stabilit obiectivul funda

mental sînt indicate cu clarviziune, liniile directoare ale dezvoltării econo- nomico-sociale a României dintre care, citez din același document inestimabil ca valoare practică și teoretică : „In perioada 1981 — 
1985 industria va înregis
tra un ritm de creștere de 
10 la sută la producția ne
tă și de 9 la sută la pro
ducția globală, ceea ce va 
permite ca pe intregui cin
cinal să se obțină un spor 
egal cu întreaga producție 
a anului 1975 și de 3 ori 
mai mare decît cea a anu
lui 1965“.Ritmul de creștere, care este de fapt sarcina de
Dumitru BRABOVEANU, 

geolog. I.M. Vulcan

Cuvîntul minerilor, 
faptă împlinită 

în cea de a doua zi a Congresului, minerii 
Văii Jiului au realizat recordul anului 1979 

la producția extrasă 

32385 TONE DE CĂRBUNE

(Continuare in pag. a 3-a)

® Marți, 20 noiembrie, 
colectivele întreprinderi
lor miniere Lonea, Pe- 
trila, Aninoasa, Vulcan și 
Lupeni au extras împre
ună, mai mult decit în 
ziua precedentă cu 1126 
tone de cărbune, reali- 
zînd un plus al zilei de 
3256 tone.

• In cele două zile, 19 
și 20 noiembrie, zile de 
desfășurare in plen a 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, colectivul mi
nei Petrila a acumulat 
un plus de 2571 tone de 
cărbune. în amîndouă zi
lele amintite toate sectoa
rele și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan : 
Sectorul I — plus 977 to

ne ; sectorul II — plus 
566 tone ; sectorul III — 
plus 244 tone ; sectorul 
IV — plus 618 tone și 
sectorul V — plus 166 to
ne de cărbune.

In 20 noiembrie, pro
ductivitatea muncii reali
zată la nivelul întreprin
derii este superioară sar
cinilor planificate în căr
bune cu 1348 kg pe post.

• Reviriment la mina 
Lonea, care în două zile 
consecutiv — 19 și 20 no
iembrie — a realizat un 
plus de 915 tone de căr
bune.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Constructorii de pe șantierul din Petroșani citind 
cu interes Raportul tovarășului secretar general al 
partidului. Foto : Ion LICIU
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CONGRESUL AL XII-LEA AL P. C. R.
(Urmare din pagina 1) de partid Bacău, Vasile Că- dar, delegat ai organizației județene de partid Satu Mare, Eduard Eisenburger, delegat ii organizației județene de partid Brașov, Nicolae Giosan, delegat al organizației județene . de perfid Ialomița, Ifajdu Gyo- 

Totodată, cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze cu abnegație și dăruire comunistă, pentru zo, delegat al organizației înfăptuirea politicii internejudețene do partid Mureș, și externe .a partidului și Ion Palan, delegat al orga- ; statului nostru, pentru transpunerea în viață a ho- țăiîrilor pe care Congresul le va adopta, avînd convingerea fermă că. prin rea-
mzațici județene de partid Vîlcea.In numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
pe care-i reprezintă, vorbitorii au exprimat deosebita satisfacție și apreciere, unanima aprobare față de strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de înaltă ținută științifică, de analiză cuprinzătoare a realităților societății noastre, care ilustrează imensa capacitate a partidului, a secretarului său general, de 
a pătrunde esența fenomenelor, de a desprinde concluzii și a formula teze de maximă generalizare, pe 
bază cărora se prefigurează viitorul tot mai măreț al României socialiste.In același timp, a fost manifestat deplinul acord 
față de toate documentele Congresului al XII-lea, ca
le înmănunchează, într-o amplă sinteză, experiența de pînă acum în edificarea noii societăți și abordează 
în mod științific problemele complexe pe care le implică dezvoltarea viitoare a patriei. S-a subliniat că prevederile lor sînt în de

In Lunca Jiului de odinioară, astăzi străjuiește un impunător obiectiv industrial : Preparația cărbuneiui 
Corcești, care are o importantă menire în asigurarea bazei de cărbune pentru cocs. Foto : I. LICIU

plină concordanță cu năzuințele și interesele fundamentale ale națiunii noastre, ele deschizind Orizonturi noi de progres și bunăstare țării, întregului popor.

Uzarea lor națiunea noastră va înregistra noi și însemnate succese in dezvoltarea economică și socială a țării, în ridicarea ei pe o treaptă nouă; superioară, de progres și civilizație. în înaintarea sa hotărită și rapidă pe drumul socialismului "și comunism îTtiiTndeplinindu-și manda
tul de onoare încredințat, participanțli la dezbateri au susținut din toată inima propunerea ea în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușăscu, care reprezintă în conștiința țării un pilduitor exemplu de slujire, cu abnegație și nestrămutată credință comunistă, a partidului, patriei și poporului, ă -cauzei, sbcialismu-; lui, păcii și colaborării internaționale. Este un adevăr profund pe care toți cetățenii țării îl știu și pe care vorbitorii îl reafirmă astăzi, cu bucurie și mm-, drie, că de numele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de ac

tivitatea sa neobosită, se leagă indisolubil cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, tot i c este mai frumos și mai cutezător in grandioasa operă ce o înfăptuim, afirmarea plenară a României socialiste în" lume. S-a arătat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului constituie garanția cea mai sigură a continuării neîntrerupte a activității rodnice desfășurate de partid, a amplificării realizărilor remarcabile înregistrate, a înfăptuirii neabătute a Programului partidului,Participanții. la dezbateri au făcut, totodată, o profundă și responsabilă analiză a activității desfășurate de colectivele de oameni ai muncii din toate ramurile vieții economice și sociale,, evidențiind succesele deosebite obținute în înfăptuirea marilor sarcini ale cincinalului actual, în ridicarea eficienței și calității muncii și a producției, în construirea bazei materiale a socialismului. Ei au relevat, de asemenea, în mod critic și autocritic, lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat în activitatea econo- mico-socială, propunînd măsuri Concrete, practice, vizînd înlăturarea lor, an- gajîndu-se să militeze neabătut pentru realizarea prevederilor actualului și viitorului cincinal, la un nivel de eficiență și calitate superior, pentru a-și 

aduce o contribuție importantă lă înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul partidului.
Ib spiritul orientărilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele Congresului, vorbitorii s-au angajat să mobilizeze pe comuniști, pe toți oamenii muncii, pentru accelerarea procesului de înnoire și modernizare a industriei și agriculturii, pentru lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, pentru afirmarea largă, în toate domeniile producției materiale, a revoluției teh- njco-științifice, pentru realizarea programului multilateral de dezvoltare a patriei noastre socialiste, a- sigurîndu-se pe această cale creșterea permanentă a nivelului de viață și. de civilizație al întregului nostru popor.Vorbitorii și-au manifes- tat, de asemenea, voințade a acționa pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea rolului partidului în conducerea întregii activități economi- co-sociale, în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.

★ ■ ;In cursul după amiezii, lucrările au continuat în cele 15 secțitini ale Congresului.

0 strălucită analiză a successor 
istorice ale națiunii socialiste

(Urmare din pagina 1) în dezvoltarea puternică a forțelor de producție,- în creșterea susținută a avuției naționale, în transformările calitative ale întregii societăți, care au dus la ridicarea continuă a nivelului de trai material Și spiritual al întregului popor.In Raportul atotcuprinzător prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor Congresului al XII-lea al partidului se regăsesc, într-o exprimare pătrunsă de înaltă responsabilitate față de om și de destinele patriei, toate e- forturile comuniștilor, a- le oamenilor muncii — proprietari, producători și beneficiari ai valorilor produse de ei — și succesele" Văii Jiului în toate domeniile de activitate. Progresul nostru s-a înfăptuit într-o epocă tulburată de crize economice. și politice în lume, fapt care este remarcat pe plan internațional, con- firmînd realismul, clarviziunea și capacitatea de prospectare a viitorului, calități ale eminentului arhitect al vieții de astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant politic de al cărui nume se leagă. inseparabil marile înfăptuiri ale României din ultimul deceniu și jumătate. ,Dezvoltarea și modernizarea Văii Jiului, procesul intens de introducere a progresului tehnic în minerit, sintetizează, lascara municipiului, tot ce s-a înfăptuit în țara noastră în acești aproape 4 ani care au trecut din actualul cincinal, ampla revoluție științifică și tehnică, orientarea neabătută spre calitate și eficiență-în toate domeniile de activitate. Ritmul de. dezvoltare — de 11 la sută —, producția globală industrială și .. agricolă, productivitatea muncii, volumul comerțului exterior, produsul social, venitul național sînt indicatori ai prevederilor Directivelor Congresului al Xl-lea al partidului care, prin munca întregului popor, au fost. devansați, înregistrîndu-se creșteri substanțiale, remarcabile în toate domeniile — industrie, agricultură, in

vestiții etc. Dezvoltarea forței economice a țării a permis înfăptuirea integrală-a prevederilor destinate creșterii' nivelului de viață materială și spirituală a oamenilor muncii, împlinindu-se astfel politica profund umanistă a part'dului , nostru, grija față de om, supre
ma valoare a societății noastre socialisto.

„Stadiul la care am a- 
juns— spunea secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — 
este expresia muncii e- 
roice a poporului nostru, 
a hotărîrii și încrederii 

eu care toți oamenii mun
cii urmează și înfăptu
iesc politica partidului, j 
a tăriei și forței socialis
mului, a capacității noii 
orînduiri de a asigura în
tregii națiuni un înalt 
nivel de civilizație mate- . 
rială și spirituală".Intr-un contact nemijlocit cu realitățile și oamenii muncii, într-un climat de adîncire a democrației, proces dinamic a- tît de caracteristic societății noastre socialiste, sti- mulînd participarea poporului la conducerea șl înfăptuirea întregii vieți politice, economice, sociale, educative, partidul — în frunte cu cel mai ardent patriot, tovarășul Nicolae Ceaușescu — conduce națiunea spre progres și bunăstare, promo- ■ yînd, totodată, mari idei, inițiative și acțiuni constructive in viața politică internațională.Munca avîntată și rodnică a minerilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, integrați cu toată ființa și conștiința în vastul proces de con- truire a societății socialiste și comuniste în patria noastră, întreaga viață a municipiului sînt o ilustrare elocventă a procesului înnoitor în care este integrată națiunea noastră pentru eficiență și transformare a acumulărilor cantitative într-o calitate nouă a muncii, i- dei-forță care străbat a- cest magistral document politic. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce deschide noi și strălucite perspective țării noastre, stimu- lînd energiile creatoare a- le . tutbror celor ce muncesc.

(Urmare din pagina 1)

„In aceste zile de mun
că av iritată, de inițiativă și 
emulație creatoare dedica
te marelui forum al parti
dului, colectivul oamenilor 
muncii din uzina noastră — se urată în telegrama întreprinderii de utilaj minier Petroșani — raportea
ză indicatori superiori sar
cinilor planificate, în con
diții de eficiență sporită. 
Astfel, planul producției 
globale, al producției nete, 
aferent .primilor 4 ani ai 
actualului cincinal a fost 
realizat în 3 ani și 10 luni, 
în proporție de 115 la sută 
și, respectiv, 105 la sută. 
Materializînd indicațiile 
prețioase și sarcinile pe 
care iubitul nostru condu
cător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral ai partidului, le-a trasat 
colectivului nostru cu ocazia 
vizitelor de lucru efectua
te in Valea Jiului, în direc
ția asigurării de utilaje mi
niere, de mare complexita

Vibrantă expresie a unității în jurul 
partidului, a secretarului său general

te și performanțe tehnice 
competitive in vederea me
canizării proceselor tehno
logice miniere, unitățile mi
niere au fost dotate cu u- 
tilaje moderne, de mare 
randament dintre care se 
remarcă 4 tipuri <le com
plexe mecanizate de abataj, 
2 tipuri de combine de aba
taj premieră națională".

„Ca și întregul popor, co
lectivul întreprinderii de 
tricotaje din Petroșani — evidențiază telegrama acestui tînăr și entuziast colectiv — a intimpinat ma

rele forum comunist al țării, 
angajat ferm într-o muncă 
susținută pentru îndeplini
rea sarcinilor. Deși riu a 
trecut decît un an de la 
punerea în funcțiune a aces
tui obiectiv economic rea
lizat la indicația secretaru
lui general al partidului,

tovarăși# Nicolae Ceaușescu, 
colectivul nostru a reușit 
să sporească producția de 
tricotaje de la 2 000 la 
40 000 bucăți pe lună, să 
realizeze 280 de modele noi 
față de 150 planificate pe 
întregul an 1979. Rapor
tăm Congresului că produ
sele noastre s-au situat pe 
locul I la „TIBCO ’79", că 
în prezent ele sînt exporta
te sau contractate în mai 
multe țări ale lumii prin
tre care Uniunea Sovieti
că, Republica Populară Po
lonă, Statele Unite ale A- 
mericii, precum și în al
te țări de pe continentul 
nostru. închinăm toate a- 
ceste succese ale noastre 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului și ne angajăm 
solemn să nu precupețim 
nici un efort pentru ca la

1 iunie 1980 să atingem ca
pacitatea proiectată de 
1200 000 tricotaje, față de 
900 000 cit realizăm în pre
zent, să diversificăm și 
mai mult gama sortimenta
lă, să reducem cheltuielile 
materiale de producție, ast
fel incit colectivul nostru 
să contribuie din ce în ce 
mai mult la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu 
produse frumoase, ieftine - 
și de bună calitate".

„In aceste zile, cind orta
cul nostru, minerul șef de 
brigadă Szabo Balazs ne 
reprezintă în cel mai înalt 
for al partidului, Congresul 
aF XII-lea al Partidului Co

munist Român, membrii bri
găzii raportează noi reali
zări în muncă, noi fapte de 
dăruire și abnegație în 
bătălia pentru producție —

se spunea în telegrama lor. 
Brigada cunoaște sarci ;le 
deosebite ce îi revin Pe li
nia creșterii producției de 
cărbune așa cum se des
prind din istoricele docu
mente ale Congresului al 
XII-lea și este hotărită să 
facă totul pentru realiza
rea producției planificate. 
Alături de ceilalți mineri 
din Valea Jiului, și mine
rii de la sectorul V' susțin 
din toată inima ca în înal
ta funcție de secretar ge
neral să fie reales tovară
șul Nicolae Ceaușescu, fiu 
de nădejde al poporului 
nostru care duce destinele 
patriei pe noi coordonate 
ale socialismului".Aceleași sentimente de vibrantă unitate în jurul partidului, de dragoste și stimă față de ctitorul

României moderne, al vieții de astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt exprimate în telegrame și scrisori adresate de mineri cunoscuți prin destoinicia lor — Francisc Fazakaș, Constantin Popa colective muncitorești — sectoarele II I.M. Paroșeni, VII I.M. Vulcan, secția de mobilă Petroșani, Fabrica de confecții Vulcan. Spitalul o- rășenesc Vulcan ,—, comitetul municipal al -U.T.C., consiliul municipal al sindicatelor, consiliul municipal al organizației pionierilor și șoimilor patriei, comitetul municipal al femeilor, comitetul municipal de cultură și educație socialistă, de școlile din Valea Jiului, care obțin noi și remarcabile rezultate în activitatea desfășurată în cinstea marelui forum al comuniștilor, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.
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Ne vom spori eforturile pentru creșterea producției de cărbune
CONGRESULUI

Primirea caldă a fruntașilor
Cinstind lucrările Congresului al XII-lea al parti

dului, comitetul de partid de la I.M. Vulcan organi
zează, în sala de apel, Ia intrarea și ieșirea minerilor 
din schimburile record, manifestări dedicate istoricu
lui eveniment politic al țării și totodată de prețuire a 
activității pline de avînt desfășurate de oamenii muncii 
în aceste zile de vibrantă trăire patriotică.• In prima și a doua zi a lucrărilor Congresului, cînd din sectoarele productive ale minei au fost extrase cantități record de cărbune, materializate în depășirea sarcinilor de la începutul lunii cu 2 000 tone de cărbune, minerii fruntași ai Vulcanului au fost întîmpinați la ieșirea din șut cu flori, ‘cîntece, cu senine zîmbete ale pionierilor — fiii și fiicele lor, veniți să-i înconjoare cu căldură pe cei ce tru-: dese pentru propășirea țării.• Tot în sala de apel 
a I.M. Vulcan au fost sărbătoriți minerii sectorului

ÎntîlnireElevii lice de . lă nr. 5 Vulcan s-au în- tilnit marți, 20 noiembrie a.c., cu primarul orașului, tovarășul Gheorghe Săeăluș, care le-a vorbit despre trecutul, prezen-
Recunoștințăzentate în cadrul spectacolului omagial desfășurat la casa de cultură au relevat recunoștința elevilor pentru condițiile minuna- învățătură pe care Ie-a creat partidul pentru toți copiii pa-

și cadrele didac- la Școala genera-

In după-amiaza zilei de marți, 20 noiembrie a.c., pionierii și șoimii patriei de la Școala generală nr. 1 din Petroșani au dedicat Congresului al Xli- . „ .lea al partidului un bo- “e viața și gat program artistic. Cîn- tecele, montajele literar- artistice și versurile pre- triei noastre socialiste.
f
4

4
E

Clipe festive, iMoment emoționant pentru pionierii Școlii ge- ^•’nerale nr.. 4 din Vulcan. ; La încheierea concursu- Ș lui „Arhiva de aur", ini- : țiat de revista „Cuteză- i torii", în urma centrali- ; zării rezultatelor, marele : premiu — un televizor i portativ — a fost acordat : pionierei Adriana Manea din clasa a VlII-a a a- cestei școli.Fotografia înfățișează momentul în care reprezentantul revistei „Cutezătorii", a înmînat pre- aproape 
cărbune

i f

raiul întîiIn ții,au hotar ît nimitate să participe

Text și foto 
NEMECSEK

satisfacțieocupantei locului în concurs.încheierea festivită- pionierii prezenți în una-,1atoate concursurile inițiate de revista lor și să urmeze atît la învățătură cît și în purtare exemplul colegei lor, Adriana Ma-e

VIII — investiții cu prilejul îndeplinirii sarcinilor pe primii patru ani ai cincinalului. Brigăzile minei, care asigură realizarea căilor subterane spre stra- tele de cărbune și punerea în funcțiune a unor noi capacități productive, au fost felicitați de către ortacii lor din abataje pentru succesele deosebite înregistrate în domeniul care hotărăște soarta pro- ducțiilor viitoare. Minerii, inginerii, și tehnici- . enii din lucrările de deschideri ale minei Vulcan dedică succesele lor istoricului Congres al XII-lea al P.C.R.
• supuse aprobării Con- al XII-lea al

(Titu Cornea,

tul și viitorul localității în lumina prevederilor documentelor supuse dezbaterii și greșului partidului.
coresp.)

de E

Am ascultat cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică Raportul prezentat la Congresul al XII-lea al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar punderea ce ne revine în general al partidului. Atît din Raport cit și din dezbaterile care au avut loc pînă în prezent, am desprins revin tinuă
viitor pentru creșterea producției de cărbune la întreprinderea noastră, pentru dezvoltarea economiei na- ționalej avem în permanență în atenție organizarea superioară a produc- triale, în scopul dezvoltării ției și a muncii, întărirea armonioase a tuturor zone-, ordinii și disciplinei, lor țării. ‘Brigada noastră este compusă din 35 de desfășurîndu-și —* *------ „

• în fruntea întrecerii 
pe această lună se situea
ză în continuare atît prin 
constanța realizărilor, 
prin ritmicitatea depăși
rilor dar și prin cantita
tea de cărbune extras su
plimentar, cea mai mare 
întreprindere minieră din 
bazin — Lupeniul care a 
acumulat un plus de 3517 
tone cărbune cocsificabil.

• De la începutul lunii 
noiembrie trei întreprin
deri miniere — Lupeni, 
Petrila și Vulcan — au 
obținut împreună un plus 
de 7745 tone de cărbune.

• Colectivele minelor 
Lupeni și Petrila, frunta
șele Văii Jiului, au tota
lizat de la începutul anu
lui un plus 
80 000 tone 
cocsificabil.

într-un abataj cu susținere individuală, în cadrul sectorului II, unul dintre cele Congresului în fața întremai importante de la I.M. Petrila din punct de vede-

sarcini noi ce ne pentru sporirea con- a producției indus-

re al ponderii producției creșterea de cărbune. Cu toții am _____ L,studiat documentele Con- sporire a producției. Ran- gresului al XII-lea al parti-dului, adevărată oglindă a . prezent în abatajul nostru, dezvoltării viitoare a Roma- CZ~' niei, care poartă amprenta rais ca în perioada
Magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prima zi a Congresului al XII-lea al P.C.R-, reprezintă oglinda vie a tot ceea ce a realizat națiunea în ultimii ani, dar și torța călăuzitoare spre viitor a societății noastre. Noi, con- ' structurii, participant! la tot ce se înalță în patria iubită, în ritmuri mereu mai înalte din etapă în etapă, slujim ideile cuprinse în Raport cu faptele noastre de muncă.
Cuvîntul 
mi nerilor 

(Urmare din pagina 1) 

personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționar și strălucit conducător al destineloi- poporului și națiunii. Ințelegînd răs-

extinderea unor metode și " tehnologii noi în activita-,, mineri, tea de extracție a cărbu- '''activitatea- . nelui.cAm reținut din magistralul Raport prezentat de la înalta tribună agii țări că un accent deosebit trebuie să punem pe productivității muncii, cale importantă de damentele obținute pînă în i, de 8—9 tone/post au per- care

chibzuință
împreună cu oamenii din brigada complexă de beto- niști pe care o conduc, brigadă a „înaltei productivități", depășim lunar sar-, cinile proprii cu peste 35 la șută, în condițiile economisirii prin și inițiativă a unor cantități însemnate de materiale. Lucrări în valoare de cea. 400 000 lei investiții peste plan la nouia prepara- ție din Petrila și 60 la sută din cele 17 tone ciment c- conomisite aici de către toți constructorii aparțin brigăzii noastre.In lumina documentelor programatice dezbătute de întregul popor, supuse a- eum aprobării Congresului al XII-lea, colectivul șantierului Petrila al I.C.M.M. și-a propus — iar în cinstea Congresului și-a onorat angajamentul — să realizeze suplimentar în acest an investiții in valoare de 1,5 milioane lei, materializate în. devansarea stadiilor fizice la noua prepa- rație. Pe această cale, linul din marile obiective cuprinse în programul de dezvoltare economico-șo- cială a municipiului în actualul cincinal va putea fi pus în funcțiune la termenul planificat. Respectiv, 

Sîntem
(Urmare din pagina 1)mare răspundere a tuturor oamenilor muncii din țara noastră, este deosebit din punctele de vedere —. cantitativ și calitativ. Cuni îl vom putea realiza ? Răspunsul la întrebare îl găsim tot în Raportul prezentat țării, răspuns formulat simplu, clar și convingător eu o valoare pe care nu i-o putea conferi decît analiza temeinică, profund științifică a întregului fenomen economic ; „Pentru realiza

rea acestor prevederi situ
ăm pe primul plan lărgi
rea bazei proprii de ma
terii prime, sporirea gra
dului de asigurare prin re
surse interne a necesități
lor economiei naționale și 
reducerea substanțială a importurilor", iar pentru a- ceasta se subliniază în tinuare în raport „Va tre
bui să realizăm o intensi
ficare a cercetării și cu
noașterii rezervelor de 
substanțe minerale utile 
de pe întreg teritoriul ță- 

s-a scurs din acest an să realizăm 5 917 tone de cărbune peste plan, iar cinstea marelui forum comuniștilor ne-am plinit angajamentul mat, realizînd de cărbune prevederilor. Pînă la sfîr- șitul acestui an gurarea unor de lucru, vom obține încă 1 000 tone de cărbune peste plan, ceea ce ne va permite să ne realizăm sarcinile pe anul 1979 cu aproape o lună mai devreme. Așa înțelegem noi, minerii din brigadă, să transpunem în viată sarcinile Congresului al XII-lea al P.C.R., să contribuim astfel la edificarea patriei noastre socialiste, la creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.
Alexandru LAZOV, 

miner, șef de brigadă, 
sectorul II, I.M. Petrila

în al înde- asu-500 tone suplimentar:, prin asi- noi fronturi

noile instalații de înnobilare a cărbunelui de la Petrila vor intra în probe tehnologice la începutul semestrului II — 1980. Astfel, încă din primele zile ale cincinalului următor, ale cărui sarcini se dezbat la istoricul forum al comuniștilor din România, vor putea intra ; în funcțiune marile capacități de producție de aici. Pe seama lor, la .fel ca și ,pe seama capacităților noi de preparare din Coroești și Live- zeni, la finele cincinalului 1981—1985 — ca una din prevederile de bază ale proiectului. Directivelor Congresului al XII-lea în domeniul industriei extractive — va crește . producția de huilă spălată pentru cocs cu 59 la sută. Sînt sarcini care ne mobilizează integral voința și forțele de care dispunem pentru a contribui la înfăptuirea mărețului program de. lucru pentru viitorul României care se stabilește acum alde către . Congresul XII-lea al partidului.
VasileBOBOC, 

constructor, șef de echipă, 
secretarul organizației de 

partid, șantierul nr. 1 
Petrila al I.C.M.M.

puternic mobilizațiValea Jiului, cu ocazia vizitei de lucru sefectuată în vara acestui an, nu se poate realiza fără o mecanizare intensă și complexă a lucrărilor din subteran, iar pentru ca mecanizarea să l'ie folosită eficient și numai acolo unde condițiile de zăcămînt sînt cele mai propice noilor tehnologii, activitatea geologilor devine indispensabilă. Acestea sînt sarcinile noastre, ale geologilor din Valea Jiului care le-am desprins din Raportul prezentat marelui forum al comuniștilor, sarcini spre care ne vom îndrepta întreaga atenție, putere de muncă și pricepere convinși fiind că numai în felul acesta, făcîndu-ne e- xemplar datoria vom putea . contribui la îndeplinirea mărețelor Obiective cuprinse în istoricele documente pe care Congresul al XII-lea Ie va aproba, ele fiind călăuză sigură a întregii noastre activități, a drumului nostru spre un viitor luminos.

rii, inclusiv a minereuri
lor sărace, extinzînd teh
nicile moderne de prospec
țiuni și explorare". Aici intervine rolul nostru, a-*  ceasta este de fapt sarcina noastră, a geologilor — intensificarea cercetării și cunoașterii rezervelor de substanțe minerale uti • ;— la noi în Vale, a zăcămintele; de cărbune. De activitatea noastră depinde orientarea optimă a lucrărilor miniere de deschidere și pregătire. Perspicacitatea și temeinicia cercetărilor efectuate de geologi, ale .studiilor întreprinse, va conduce nemijlocit la creșterea gradului de cunoaștere a condițiilor de zăeă- mînt în funcție de care se vor procura, introduce și pune în funcțiune utilajele moderne, complexe de mare productivitate, adecvate . acestor condiții. Atingerea unei producții de 15—16 milioane tone de cărbune în 1985, sarcină pe care secretarul general al partidului ne-a trasat-o aici, în

de a contribui bazei de mate- țării.

Nu este întîmplătoi’ că în săptămîna premergătoare Congresului, sectorul IV al minei Lupeni a obținut zi de zi depășiri la producția fizică de 250—300 tone cărbune. Acest succes este nemijlocit legat de însufleți toarea întrecere socialistă declanșată în în- tîmpinarea marelui forum al partidului. Și de această dată sectorul nostru, care beneficiază de cea. mai avansată tehnică datorită măsurilor de dotare întreprinse din inițiativa și la indicația secretarului general al partidului, s-a situat în fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune, din dorința la întărirea rii prime aIn săptămîna precedentă, brigăzile conduse de Constantin Lupulescii și Teodor Boncalo au depășit preliminarul la producția fizică în medie eu 15 la sută, pe seama creșterii productivității muncii cu 700—1000 kg/post. Rezultate bune au obținut și celelalte formații condusd de Valentin To- fană și loan Sălăgean, ■ ceea ce a condus la înregistrarea unei producții suplimentare pe sector de 660 tone. In săptămîna în care ne aflăm, însuflețiți de ideile din magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului, sîntem hotărîți să amplificăm aceste rezultate.Prin producția suplimentară din aceste zile . vrem să întărim mandatul încredințat delegatului nostru 'la Congres, maistrul minier Petre Constantin, însărcinat de întregul colectiv să exprime la forumul comuniștilor dorința noastră ca în înalta funcție de secre- tar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerul de o- noare al Văii Jiului, conducătorul care ne înconjoară permanent cu o grijă părintească.

Alexe FURDUI, 
secretar al comitetului de 
partid — sectorul IV al 

minei Lupenl
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Prezențe româneștiLarg răsunet internațional 
al Congresului al Xll-lea a! P.C.R.

Lucrările marelui forum al comuniștilor români, e- 
venîment de seamă în viața întregului nostru popor — 
Congresul al Xll-lea al partidului — au un larg ră
sunet internațional, găsindu-și o amplă reflectare în 
relatările agențiilor de presă.Ziarul Izvestia publică un rezumat al Raportului Comitetului Central al P.C.R. prezentat do tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest important document evidențiind succesele remarcabile în îndeplinirea planului de dezvoltare soci al-economieă, a țării pe perioada 1976— 1978, menționând că prevederile directivelor Congresului al XI-lea se realizează cu însemnate depășiri. România dispune astăzi de o industrie modernă, înzestrată cu cele mai noi mijloace de producție.

„Ziarul Poporului", celei
lalte cotidiene centrale chi
neze publică pe prima pagină relatarea „Deschiderea solemnă a Congresului al Xll-lea al P.C.R.".In comentariul „Tovarășul Ceaușescu a prezentat Raportul la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R." trimișii speciali Ia București ai „Ziarului poporului11 înfățișează atmosfera de puternic entuziasm care caracterizează lucrările Congresului.Ziarele iugoslave publică, la loc de frunte, ample materiale de la trimișii speciali despre lucrările Congresul ui.„Cuvântarea secretarului general — adesea întreruptă de expresii de prețuire față de personalitatea • lui Nicolae Ceaușescu — conține o analiză cuprinzătoare și detaliată a actualului moment românesc, caracterizat de două elemente în legătură reciprocă — se relevă în articolul „Spri

jinirea pe forțele proprii", apărut în. ziarul Borba.Ziarul polonez „Tryhuna 
Ludu", organ al C.C. al P.M.U.P., a publicat pe prima pagină, o relatare amplă despre deschiderea lucrărilor Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Pe patru coloane, ziarul prezintă un rezumat al raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se-- bilanțul dezvoltării șocial- economice a României, prevederile planului’ pe 1981 —1985, rolul conducător al partidului în societate și aspectele internaționale a- bordate.Ziarul „Rude Pravo", organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, publică o amplă corespondență a trimisului său special la București.Referindu-se la activitatea externă a P.C.R. și a statului român, ..corespondența evidențiază. . importanța pe care România o acordă asigurării securității și păcii pe continentul european. Se subliniază hotărârea P.C.R. de a acționa și în viitor cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele. comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste.Ziarul „Nenes Deutsch
land" — organ central de presă , at C.C. al P.S.U.G. — a publicat, pe prima pagină,< corespondența „La București a început cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român. Secretarul general, 

Nicolae Ceaușescu, a prezentat în fața a 2 600 de delegați Raportul Comitetului Central".
„Bangladesh Observer" ■.—! cel mai mare cotidian de limbă engleză din Bangladesh — reflectă pe larg, în articolele sale, importanța Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, a documentelor ce vor fi adoptate la Congres.Cotidianul „Wiener Zei- 

tung" scrie, sub titlul „Ceaușescu se pronunță pentru renunțarea , Ia folosirea forței", : „La cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R., șeful partidului și statului român, Nicolae Ceaușescu, a chemat țările socialiste să-și soluționeze conflictele fără folosirea forței, pe calea tratativelor. în cuvîntarea sa, rostită în fața a peste 2 600 da delegați și a 148 de delegații din. 98 de țări, Nicolae Ceaușescu a declarat — fiind aprobat prin puternice aplauze — că o asemenea poziție âr contribui la creșterea prestigiului și influenței statplor socialiste în întreaga lume".Sub titlul „Ceaușescu : propunere pentru dezarmare", ziarul „L’Unita", organ al P.C.I., publică — în pagina întâi — un amplu articol în care exemplificând cu numeroase citate poziția României în domeniul dezarmării, subliniază realismul precizărilor privind caracterul o- biectiv necesar al înfăptuirii, acestui veritabil imperativ al epocii contemporane, arătînd că aceasta este în interesul tuturor statelor și popoarelor lumii, al progresului și păcii mondiale.

în orașul zambian Kit- we, înfrățit cu Baia Mare, a fost deschisă expoziția de fotografii „Imagini din România".Luînd cuvîntul cu acest prilej, secretarul permanent pentru provincia Cop- perbelt, a omagiat personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefând' contribuția sa la dezvoltarea României socialiste, precum și la amplificarea relațiilor român o-zambiene.
♦La sediul ambasadei României din Brasilia a fost organizată o întîlnire cu ziariști, deputați, oameni de artă și cultură.Cu acest prilej a avut loc vernisajul expoziției „România azi" și a fost oferită o gală de filme documentare românești.

PROIECTUL N.A.T.O. cu privire la amplasarea de rachete nucleare pe teritoriul Belgiei întâmpină puternica rezistență a Partidului . socialist — aripile conduse de primul ministru Wilfreid Martens — informează agenția France Presse. In cursul unei reuniuni a conducerii partidului, participanții s-au o- pus categoric staționării de arme nucleare pe teritoriul Belgiei — Se relevă într-un comunicat dat publicității.
DEPARTAMENTUL DE 

STAT AL S.U.A. a exprimat profunda sa preocupare în legătură cu seria de atacuri și incursiuni comise de forțele armate rhode- siene împotriva teritoriului

DELHI 21 (Agerpres). — In cadrul Târgului inter...a- țional deschis la Delhi, la care participă .21 de țări, România este prezentă cu un stand de chimie, organizat de întreprinderile de comerț exterior „Danubiana" și „Chimimport-expOrt“.
"k

MANILA 21 (Agerpres). — Baritonul român Dan Iordăchescu a susținut uri concert împreună cu orchestra simfonică națională din Filipine, sub bagheta dirijorului Horst Forster. Artistul român a fost viii aplaudat de public și a primit felicitări din' partea doamnei Iniei da Rom uăldez Marcos și a celorlalte oficialități prezente la concert, care au apreciat în mod deosebit arta sa interpretativă. , zambian. „Condamnăm distrugerea a ceea ce constituie în mod evident obiective economice" — se arată în declarația menționată, care adaugă că astfel de acte sînt de natură să influențeze negativ lucrările conferinței de la Londra în problema rhodesiană.
GUVERNUL FRANCEZ 

A OBȚINUT votul de încredere în Adunarea Națională. premierul Haymond Barre recurgînd la această procedură după refuzul deputaților gaulișți de a vota în favoarea bugetului pe exercițiul financiar 1980. Moțiunile de cenzură prezentate nu au obținut majoritatea voturilor și ca urmare, potrivit prevederilor Constituției franceze, proiectul de buget a fost adoptat de Adunarea Națională în mod automat, urmând să fie supus dezbaterilor Senatului.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : InspectorulHarry ; Republica ; Elixirul tinereții ; Unirea: La cinci zile de casă ;

PETRILA : Tereza, nu te voi părăsi;
LONEA : Aventurile lui Mark Twain ;
ANINOASA: Lebede sălbatice ;
VULCAN și bestia ;
LUPENIRodeo;
URICANI de fier.

Frumoasa
Cultural :Prefectul

TV1.0,00
ope- dîn
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.Bistrița contemporană. Documentar. Laborator de fizică — circuite electrice.Selecțiuni din ra „Stejarul Bofzești".Telex.Telejurnal. Cronica lucrărilor Congresului al Xll-lea al P.C.R.Muzică patriotică și revoluționară, Frumusețea țării. Poduri peste Dunăre.Balada plaiurilor mele.Oamenii faptelor. Faptele oamenilor. Reportaj.Handbal masculin : România — Norvegia. Transmisiune directa de la rad.1001 de seri.Telejurnal. Congresul partidului — Congresul întregului popor..20,35 Program de cîntece și versuri.i de azi, România de niîine. Telejurnal. Cronica lucrărilor Congresului al XII- lea al P.C.R.

I
I
I
I
I
I 
i
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

A-18.55I 19,00| 20,00
I
I V1 r21,05. RomâniaRomânia | 21,30
I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

Fotbal, divizia A (XVI): Jiu!—Dinamo București 3-1 (2-1) 

înaintașii au redobîndit apetitulPrefațată de victoria de bun augur a juniorilor gazdelor (2—0, la pauză 1—0, au înscris Lăsconi , și Poc- șan) partida cu dinamoviș- ții bucureșteni a atras in tribune un număr record de suporteri, al 12-lea jucător al Jiului a fost destul de activ, dar spre final, fără „condiție fizică" și-a schimbat subit repertoriul în huiduieli nesportive. Di- namoviștii au acuzat lipsa unor titulari de marcă, dar debutul lui Glonț, cel vizat și de Jiul, a pus în valoare un înaintaș incisiv, tehnic, care nu iartă greșeile adversarului. Intreo alcătuire intercom par l inienta 1 ă ma i echilibrată, Jiul și-a propus să atace cu un efectiv sporit, revenirea lui Stoica în linia mediană (excelente centrările sale lungi și dublajul exact la Miculescu), ambiționat trio- ul nostru ofensiv, Săiăgean, în special, a luptat cu folos, a reușit să păstreze balonul în duelurile, nu o dată dure, cu fundașii adverși. După câteva șuturi, executate în a- fara cadrului porții (Stoichiță, Ciupitu), gazdele deschid scorul la o fază inițiată- de P. Grigore. Adine infiltrat spre careul advers, pasează lui Varga, balonul întilnește blocajul dinamo- 

vist, dar Stoicii iță îl introduce în plasă în min. 13. Mizînd doar pe atac, apărătorii din Vale s-au lăsat adesea descoperiți, cînd nimeni nu se aștepta, dinâ- moviștii au egalat (16) — un balon respins spre careul mare al lui Ca vai este preluat de Glonț, șutul său atinge butul sting și apoi poposește în plasă. Egalitatea se dovedește efemeră, în minutul următor, la o lovitură de colț executată de Stoichiță, Bădin reia cu capul, spre poartă, balonul se oprește în noroi, Bucu- rescu este mai iute decît Eftimescu și înscrie din a- propiere. Jocul, nestrunit bine de orădeanul O. Ștrcng, prea indulgent cu oaspeții, degenerează, apărarea om la om a dinamo- viștilor provoacă acroșări, trecute cu vederea de arbitru.După pauză, buturile lui Eftimescu sînt din nou în. primejdie, în min. 49, ultimul apărător dinamovist și Lucuță nu ajung la vreme la balonul șutat de Varga, Stoichiță, din flancul sting, reușește să mărească handicapul. Neacceptînd deciziile contradictorii ale cavalerilor fluierului, jucătorii din ambele tabere dau semne de nervozitate, își rezol

vă dur „conturile", partida capătă o turnat ură nedorită, înregistrîndu-se un adevărat record, de cartonașe galbene, vizați fiind, mai ales, localnicii, deși faulturile cele mai grosolane au fost comise de Lucuță, 1. Marin sau I. Moldovan.Spre final, cîiid precizia paselor scade, atacanți i Jiului înregistrează o cădere fizică, Dinamo iese la atac, Augustin șutează defectuos (75), imediat Custov greșește de puțin ținta, după o lovitură liberă de pe semicercul careului nostru.Victoria de ieri, meritată ele Jiul, îi reabilitează parțial pe înaintașii învingătorilor, conferă noi trese de afirmare lui Varga, jucător care acoperă o arie impresionantă-- din teren,
REZULTATE TEHNICE: 
„U“ Cluj-Napoca — Olim
pia Satu Mare 2—0 ; C.S. 
Tîrgoviște — F.C. Baia Ma
re 0—i ; Politehnica Iași 

— Steaua 1—2 ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Poli Timișoara

2— 1 ; F,C. Argeș — S.C. 
Bacău 5—0 ; Sportul stu
dențesc — F.C. Scornicești
3— 2; Gloria Buzău — 
F.C.M. Galați 2—3 ; Jiul 
Petroșani — Dinamo 3—1 ; 
„U“ Craiova — Chimia 
Rin. Vîlcea 6—0.

de golce păcat că nu se încumetă să șuteze de la distanță. Atacanțil.-s-au descurcat în situații dificile, apărătorii Miculescu și P. Grigore scot echipa din ritm, prin faulturi gratuite, anu- lînd astfel reușitele lor precedente. Oricum, în ansamblu, jocul formației din Vale a cîștigat în maturitate, ne-au bucurat schimburile de locuri, deschiderile exacte în adâncime, constanța prestației lui Stoica și.. Ciupitu la mijlocul terenului. Rămîhe însă ca acest eîștig tehnico-strategiC ’ să fie cultivat pe un fond volitional de adevărată dragoste -pentru culorile clubului minerilor din Vale.
Ion VULPE

ETAPA VIITOARE:
F.C. Baia Mare — • iul ;
Dinamo — Gloria Buzău ; 
F.C.M. Galați — „U“ Cluj- 

Napoca; Steaua — „U" Cra
iova ; Chimia Rm. Vîlcea
— F.C. Argeș ; Olimpia 
Satu Mare — Poli Iași ; 
Ș.C. Bacău — Sportul stu
dențesc ; F.C. Scornicești
— A.S.A. Tg. Mureș ; Poli 
Timișoara — C.S. Tîrgo
viște.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

CLAS A M E N T U L1. ..U" CRAIOVA 16 10 3 3 37—15 232. Steaua 16 10 3 3 37—17 233. Dinamo 7 5 4 27—16 19A. F.C. Baia Mare 16 "’O' •• • 1. 6 29—22 19i5. A.S.A. Tg. Mureș 16 9 1 6 21--22 196. F.C. Argeș 16 8 2 6 23—18 13
7. Jiul 16 8 2 6 12—18 188. Sp. studențesc 16 7 2 7 17—16 109. Chimia- Rm. Vîlcea 16 7 2 7 20—21 1610. S.C. Bacău 16 4 8 4 20—25 1611. F.C.M. Galați 16. 6 4 6 23—28 1612. Poli Iași 16 6 2 8 23—24 1413. „U“ Cluj-Napoca 16 5 4 7 19—23 1414. C.S. Tîrgoviște 16 7 0 9 18—20 1415. Poli Timișoara 16 5 2 9 21—24 1316. FC. Scornicești 16 5 2 9 21—30 1217. Olimpia Satu Mare 16 3 4 9 13—27 1018. Gloria Bl. Au 16 4 1 11 11—26 9

Fruntașele au dat satisfacție suporterilor

MINERUL URIC A NI — 
MINERUL ANINOASA 4—1Din primele minute ale meciului echipa din U- rieani a a t a c a t mai mult și a reușit să deschidă scorul în min. 10 prin Pușcaș, care, la un corner, a trimis mingea cu capul în plasă. Nu au trecut decit .3 minute și aceiași Pușcaș a înscris din nou, dar arbitrul a anulat golul, pe motiv de ofsaid. Gazdele au dominat teritorial în continuare, obligîn- du-i pe oaspeți la defensivă. In min. 28- din nou Pușcaș a primit o minge în careu și printr-un șut 

fulgerător nimeni nu a mai avut ce comenta : 2—0. In partea a doua a întilnirii oaspeții au reușit să se a- propie mai des de poarta gazdelor. In min. 49, Doja a redus din handicap. In min. 65, la o fază ce părea mai puțin periculoasă, Pușcaș a șutat puternic. Angelesctt a încercat să apere, a-lovit balonul care a intrat în plasă. Autogol! In min. 71 arbitrul a acordat o lovitură de la 18 m, Doneiu, a transformat-o în gol și, 4—1 este rezultatul final cu care s-a încheiat i r\tî1 nirea...
Ilie COANDREȘ, 

corespondent
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