
Strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul' 
NiCOLAE CEAl/ȘESCl/, comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului iși intensifică 
eforturile pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-lea, a liniei politice 
generale a partidului, politică închinată celor mai exigente cerințe ale umanității
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Progresul, pacea, libertatea 
și independența popoarelor, 

bunăstarea și fericirea omului
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„întreaga desfășurare a Congresului 
a. reliefat unitatea de nezdruncinat între 
partid șî popor, faptul că partidul nostru 
își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică 

de a conduce întregul 
luminoasă a socialismului 

a bunăstării și fericirii, 
și suveranității patriei".

popor pe calea 
și comunismului, 

a independenței
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Vineri, 23 noiembrie 
1979, in cronica de aur a 
eroicului nostru partid a 
fost înscrisă o nouă pagină 
nepieritoare. Dînd glas do
rinței unanime a comu
niștilor, a tuturor fiilor na
țiunii noastre, Congresul 
al Xll-lea a aids în func
ția supremă de secretar 
general al partidului pe 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, strălucit
conducător al destinelor 
României contemporane, 
de numele căruia sînt le
gate cele: mai mărețe vic
torii obținute de harnicul 
nostru popor în măreața e- 
popee a construcției soci
aliste.

Evenimentul a declanșat 
sentimente de nemărgini
tă bucurie. Partidul, 
tregul popor trăiesc 
plenitudine satisfacția
a avea drept conducător 
o proeminentă personali
tate a vieții politice națio
nale și internaționale, un 
strateg clarvăzător care, 
prin cunoașterea * temeini
că a tendințelor și reali
tăților lumii contempora
ne, prin conexiunea ști
ințifică evenimentelor

in-
cu
de

se succed cu rapidită
ți amplitudine pe plan

ce 
te 
mondial, a dobîndit capa
citatea de a elabora solu
ții a căror finalitate răs
punde celor mai exigente 
cerințe ale umanității s 
progresul, pacea, liberta
tea și independența po
poarelor, bunăstarea și fe
ricirea omului.

Evenimentul istoric al 
realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al în
vestiturii cu răspunderea 
înaltei funcții de secretar 
general al partidului a 
stîrnit un puternic ecou 
în organizațiile de partid 
și colectivele de muncă din. 
Valea Jiului, din în
treaga țară, a dat noi im
bolduri activității politice, 
practice, consacrate dez
voltării multilaterale a so
cietății. Sinteză a orientă
rilor privitoare la etapa 
ce o avem de străbătut, 
cuvîntarea secretarului 
general al partidului ros
tită în încheierea lucrări
lor Congresului pune în 
lumină rolul crescînd ce 
revine tuturor comuniștilor 
și oamenilor-muncii cu
prinși în amplul proces de- 
înfăptuire a Programului

partidului, a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de foru
mul’ comuniștilor. In a- 
ceastă strălucită sinteză, 
îndelung ovaționată pen
tru conținutul ei bogat, 
secretarul general al parti
dului a accentuat cerința 
perfecționării în continua
re a activității generale, 

con- 
soci- 

ex- 
în 

ul-

a ridicării nivelului 
ducerii științifice a 
etății. Rezultatele și 
perința dobîndită pînă 
prezent, îndeosebi în 
timul deceniu și jumătate, 
responsabilitatea și 
turitatea cu care 
mele actuale și 
pectivă au fost 
la Congres dau 
certitudine viitoarelor suc
cese, argumentînd toto
dată justețea liniei poli
tice generale a partidu
lui. „Putem spune, ară
ta secretarul general al 
partidului, că lucrările 
Congresului au demonstrat 
forța și capacitatea, politi- 
co-organizatorică a parti
dului nostru, unitatea de

ma-
proble- 

de pers- 
analizate 
deplină

NICOLAE CEAUSESCU

Destin
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IN INIMI
ÎN GÎND 

SI FAPTĂ
Vibrante expresii 

ale unității de 
granit în jurul 
partidului, ale 

dragostei față 
secretarul său 

general

In ziua cînd întreaga țară afla cu ne
spusă bucurie vestea realegerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist 

Român, minerii Văii jiului — în semn de 
omagiu și adîncă prețuire - au raportat 

îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, 
extrăgînd

Peste 32060 tone de cărbune
Mina Petrila și-a realizat sarcinile de plan 

pe 11 luni cu o săptămînă mai devreme.
DA ÎNALTEI PRODUC
TIVITĂȚI*  — inițiativă 
care, dovedindu-și valoa
rea practică, a fost gene
ralizată în minerit și pre
luată chiar și de cons
tructori — și-a realizat 

sarcinile planificate pe 11 
luni din acest an cu șap
te zile mai devreme.

Dorin GHEȚA

Congresul al Xll-lea 
al partidului, etalon al 
vizionarismului lucid 
al națiunii noastre so
cialiste, a dezbătut cu 
un înalt simț de .răs
pundere sarcinile vita- 
e pentru viitorul so
cialist al României. Cu- 
ezanța revoluționară a 

gîndirii comuniștilor, 
chemați să profileze, 
prin romantismul aspi
rațiilor și realismul an

gajării, contururile. so
cialismului, demonstrea- 
ă elocvent plenitudinea, 
umanismul societății so- 
ialiste românești, a oniu-

a noilor obiective miniere

Colectivul întreprin
derii miniere Petrila din 
mijlocul căruia a fost 
lansată o nouă inițiativă 
muncitorească, rod al e- 
mulației creatoare în în- 
timpinarea marelui fo
rum al partidului, — „SA 
MUNCIM SI SA TRĂIM 
IN CHIP COMUNIST**  — 
care se alătură celeilalte 
inițiative lansată tot la 
această mină — „BRIGA-

- In Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Congresului 
pârtiei ului se prevede ca 
în- viitorul..cincinal să se 
realizeze un volum de in
vestiții de 1300—1350 mi
liarde lei, superior între
gului volum efectuat între 
anii 1951—1975 și de peste

(Continuare in pag. a 3-a)

de huilă 
_ cocs —

20 de ori mai mare decît vede în
cel realizat in perioada 
1951—1955. Vor fi cons
truite peste 1200 noi ca-

. pacități și modernizate cir-. 
ca 1100- unități industriale 
importante.

Văii Jiului, care deține o 
însemnată contribuție în
lărgirea bazei proprii de
materii prime și energie 
țării, îi revin sarcini dea-

a

sebite . pentru creșterea 
producției de cărbune, ca
re va atinge la finele cin
cinalului 15—16 milioane
tone pe an, și a capacită
ților de înnobilare, astfel 
incit să asigure sporirea de producție. Concret; la 
cu 59 la .sută a producției' Lupeni vor fi puse în f unc- 
de huilă spălată pentru țiune în acest an obiec

tivele aferente unui cîmp 
minier nou — pilierul Est. 
La Dîlja și Bărbăteni voi- 
fi predate capacități su
plimentare de inhaldare a 
sterilului rezultat din lu
crai ile miniere de des-

Ing. loan LASAT, 
directorul I.C.M.M. 

Petroșani

așa cum se pre- 
Directivele Con

gresului al Xll-lea al 
partidului. Un rol aparte 
în materializarea acestor 
sarcini revine constructori
lor și mon terilor de 
I.C.M.M. Petroșani, 
realizează

la . 
care 

•obiectivele de 
suprafață ale întreprinde
rilor miniere și noile pre- 
parații. In perspectiva ce
rințelor cincinalului 1981- 
1985, încă din anul viitor,

planul de investiții al în
treprinderii noastre crește 
substanțial. De pe acum se 
află în stadii de finalizare 
obiectivele ce vor sta la 
baza viitoarelor sporuri

Concret, la ■■

ui nou, ale cărui fapte de 
muncă ritmează firesc cu 
visurile, cu programarea 
soluțiilor. Acest om nou 
are in singe destinul co
munist al neamului de 
a poalele carpatine, și-a 
nsușit meseria curajului 
de a înălța'fruntea spre 
Piscurile dreptății, ome- 
îiei și fericirii ; cute

zanța solară îi înnobi- 
ează sufletul, îl călește 
n drumul uneori aspru, 

dar întotdeauna ascen
dent. Vocația politică a 
anonimului care făureș- 
;e, devine linie de forță 
n consens cu eforturi- 
e concetățenilor săi — 
•omâni, maghiari, ger- 
nani sau de altă națio

nalitate, destinul prome- 
eic al fiecăruia este fla

căra cumulată în soare-
e socialist al patriei. 
Jestin prometeic care 
ranspune visul în cer

titudine, într-o dialecti
că armonioasă cu cerin- 
ele consecventului mers 
nainte. Destin — efigie 
>e fruntea României so- 
ialiste.

Ion VULPE
(Continuare in pag. a 3-,')
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i Manifestări educative
și cultural-artistice

Partidului

• Ricital de versuri.
La clubul sindicatelor din

Vulcan a avut loc ieri re- 
i citalul de versuri „Cinstim 
• marele forum" la care au 
. participat membri ai ce- 
| naclului literar „Orfeu".

Cu acest prilej s-au pre
zentat creații poetice ins
pirate și dedicate Congre
sului al XII-lea al parti
dului.

• Expoziții.
La Institutul de mine 

din Petroșani s-a deschis 
joi o expoziție fotografică selectivă este organizată în 
înfățișînd, prin imagini 
realizate într-o manieră ar
tistică, realități «jcial-cco- 
nomice din . Valea Jiului, 
aspecte din preocupările 
studenților. Expoziția este 
organizată de cercul foto
grafic studențesc din insti
tut,

• Exprimind, intr-o for
mă plastică, omagiul adus

forum 
al
Și

și 
a fost 
minerii 
sărcini- 
printr-o 
în cins-

I
I 
I 
I 
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I
I 
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ț 
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Iară, grupul de satiră 
umor). Spectacolul 
organizat pentru 
.care și-au depășit 
le de producție 
mobilizare plenară
tea Congresului al XII-lea 
al partidului,

• Concurs
Astăzi (ora. 10) la casa 

cultură din Petroșani 
desfășoară un concurs 
selecție pentru soliști 
muzică ușoară 
folk. Această

de 
se 
de 
de 

și grupuri 
manifestare

Partid erou, plină de slavă 
Ți-e. fruntea de titan, semeață, 
Cu gînduri clocotitoare — lavă, 
Cu țelul-stea, izvor de viață... 
Avînt, explozie de elanuri, 
De forțe vii, descătușate. 
Vis comunist, măreț în planari 
De indrăzneală-naripate. 
Zărim prin anii ce-or să vină 
Programul devenirii noastre ; 
Dinei roade pline de lumină, 
Țel împlinit sub zarea-albastră. 
Neodihniți. în zvon de muncă, ' 
Cu braț de-oțel clădim istorii — 
Veac de-mpliniri turnate-n stâncă, 

u toți îi sîntem ziditorii.
Irimie STRAUȚ

Progresul, pacea, libertatea 
și independența popoarelor, 
bunăstarea și fericirea omului

(Urmare din pagina 1)

lucrărilor marelui 
comunist, Congresul 
XII-lea al partidului, 

. preocupările de a se for- ț ma în contact nemijlocit 
cu munca, la Școala gene
rală nr. 2 din Petrila s-a 
deschis zilele trecute ex
poziția „Minerii în între
cere", cuprinzînd desene 
realizate de cei mai talen- 
tați elevi. (Octavian Bă<lău, 
elev).

• întâlniri.
Detașamentul clasei

Vl-a D de

contextul pregătirilor ce 
au loc în scopul reluării 
activității educative și cul- 
tural-artistice „Ateneul ti
neretului",

• Dimineață literară
In sala de lectură a bi

bliotecii de la casa de cul
tură din Petroșani are loc 
în această dimineață (ora 
10) acțiunea „Copiii slăveșc 
patria și partidul", care pu
ne în valoare preocupările 
poetice ale copiilor, ani
mați de dragoste față de 
patrie și partid.

Treaptă de lumină
O nouă treaptă urcă astăzi comuniștii 
In cintul muncii, treaptă către viitor, 
Și ureă-alături șoimii, pionierii, uțeciștii 
Și toată fioarea-ntreguiui popor.
Ei urcă din adîncuri de istorie și faptă
Fără odihnă și fără renunțare.
Călăuzind poporul liber, treaptă după treaptă, 
Prezentul se-mplinește, alt viitor răsare.
Săpind adine in inimi și-n conștiință 
Deschide țării cale liberă, senină 
Spre împlinire și spre biruință 
Congresul țării, treaptă de jumină.

Petru EANA 
cenaclul „Orfeu“ Vulcan i

A
* 

A
l rală nr. 1 Petroșani a or- 
■ ganizat în această săptă- 

!
II

a
la Școala gene-

frumoase ac-mină două
tivități educative și cultu
rale în colaborare cu șoi
mii patriei, generația Con
gresul al XII-lea, de la că
minul de copii din cartie
rul Carpați — Petroșani. 
A fost prezentat și un pro- 

i gram, artistic în al cărui 
? conținut s-a arătat cît de 
I frumos este să fii pionier 

al României socialiste. (Ce- 
i cilia Cicic, clasa a Vl-a D). 
? • Spectacol
/ In sala de apel a minei 
J Livezeni a avut loc vineri 

un spectacol susținut de 
i formații artistice de la casa 
> de cultură (muzică popu-

nezdruncinat a întregului 
partid — chezășia înfăp
tuirii cu succes a tuturor 
hotărârilor adoptate, a în
tregului Program al parti
dului". Ideea a fost con
tinuată, secretarul .general 
al partidului aecentuînd 
asupra trăsăturii funda
mentale a politicii noastre 
contemporane : „întreaga
desfășurare a Congresu
lui a reliefat unitatea de 
nezdruncinat dintre partid 
și popor, faptul că parti
dul nostru își îndeplinește 
cu cinste misiunea sa is
torică de a conduce între
gul popor pe calea lumi
noasă a socialismului și 
comunismului, a bunăstă
rii și fericirii, a indepen
denței și suveranității pa
triei".’

Un partid, un popor. In 
fruntea lor se află un 
conducător înțelept ‘și clar
văzător. Strîns uniți în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, comu
niștii, toți oamenii muncii 
din patria noastră au dat 
glas, în aceste zile, celor 
mai înflăcărate sentimen
te de aprobare totală a 
politicii generale a parti
dului, hotărîrii ferme de a 
acționa cu înzecite puteri 
pentru înfăptuirea ei. Es
te o. politică ce deschide 
orizonturi luminoase și 
conduce spre idealuri mă
rețe : „Pornim de la fap
tul că numai in condițiile 
cînd omul devine cu a- 
devărat stăpin pe bogă
țiile naționale, este pro
prietar al mijloacelor de 
producție, se bucură de 
cuceririle științei și cultu
rii, el poate fi cu adevă
rat liber, își poate făuri 
in mod conștient propriul 
său viitor". Din cuvintele 
secretarului general al 
partidului se desprinde un 
înălțător crez politic care 
stă la temelia activității 
prodigioase ă conducăto
rului nostru : „Acționăm 
pentru cultivarea celor mai 
înalte și nobile sentimente u- 
mane, a spiritului de drep

tate, egalitate, libertate și 
respect față de om",.. „Noi 
facem totul pentru a dez
volta în om spiritul de o- 
menie — cum spune popo
rul nostru. Realizăm soci
alismul și comunismul în 
care omul reprezintă fi-
gura centrală, 
rea Primordială, 
ce întreprindem 
sacrat omului, 
bunăstării și fericirii lui' 
Iată, crezul politic al con
ducătorului nostru, 
nile sale cutezătoare 
îndreptate cu 
stăruință spre 
aspirații înalt ____
au drept obiectiv 
noastră, a poporului, 
dicarea ei pe culmi tot mai 
înalte de bunăstare și pro
gres. Acestui crez i 
răspuns din milioane 
inimi, din milioane 
conștiințe, 
rea satisfacției 
în acel istoric

i».

preocupa- 
Tot ceea 

este con- 
libertății,

acțiu- 
sînt 

exemplară 
idealuri șD 
umanitare, 

viața 
ri-

s-a 
de 
de 

prin imanifesta-
depline 
moment

cînd s-ă petrecut actul de 
însemnătate majoră, ho- 
tăritor pentru colectivita
tea noastră, pentru viitorul 
nostru, actul politic al re
alegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidu
lui.

Reținem, pentru încheie
rea omagiului nosțru edi
torial, îndemnul fie care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu I-a adresat 
partidului, poporului : „A- 
vem o linie generală cla
ră, un program de acțiune 
atotcuprinzător. Acum este 
hotărîtor să trecem la 
luarea tuturor măsurilor 
organizatorice și politice' 
în vederea realizării lor în 
practică". Cu aceste gîn
duri pornesc, într-o no
uă etapă, comuniștii, toți 
oamenii muncii, animați de 
hotărîrea de a urma ne
abătut politica generală a 
partidului, orientările și 
indicațiile secretarului său 
general, de a da viață lu
minoaselor prevederi adop
tate de înaltul forum — 
cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului-Comunist Ro
mân.

„Minerii, toți oamenii 
muncii și locuitorii din pu
ternicul centru muncitoresc 
al Văii Jiului, în frunte 
cu comuniștii — se arată 
in telegrama Comitetului 
municipal de partid —, 
trăiesc sentimente de pro
fundă mîndrie patriotică în 
aceste momente înălțătoa
re cînd delegații la cel 
de-al XII-lea Congres al 
partidului, dînd glas do
rinței unanime a națiunii, 
v-au investit din nou, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de 
conducător suprem al Parti
dului Comunist Român, 
incredințîndu-vă destine
le poporului pe care-1 
conduceți cu pilduitoare 
abnegație spre fericire, spre 
noi trepte ale civilizației 
socialiste și comuniste. 
Sentimentele noastre izvo
răsc din recunoștința pro
fundă ce v-o purtăm dum
neavoastră, conducătorul 
iubit și stimat al partidu
lui, al întregii*  națiuni, Mi
nerul de onoare al Văii 
Jiului, cel care vă ocupați 
cu părintească grijă de în
florirea tuturor așezărilor 
țării, de creșterea nivelu
lui de trai material și spi
ritual al întregului popor. 
Conștienți de însemnătatea 
sarcinilor ce ne revin cu 
Privire la creșterea pro
ducției de cărbune cocsi-

Vibrante expresii ale unității de granit 
în jurul partidului, a dragostei 
față de secretarul său general

ficabil și energetic, vom 
urma neabătut indicațiile 
dumneavoastră referitoare 
la mecanizarea operațiilor 
de lucru în abataje. Ia ex
tinderea tehnologiilor de 
randament înalt, la perfec
ționarea organizării pro
ducției și a muncii prin 
aplicarea permanentă • a 
principiilor autogestiunii 
și autoconducerii muncito
rești. Ne vom preocupa 
cu tot mai multă perseve
rență de ridicarea nivelu
lui de conștiință și de pre
gătire profesională pen
tru a crea minerul-tehni- 
cian capabil să stăpînească 
utilajele tot mai moderne 
ce intră în dotarea mine
lor, vom dezvolta inițiati
va și creativitatea tehni
că, deopotrivă cu spiritul ’ 
de gospodărire a energiei e- 
lectrice".

In telegrama Institutului 
de cercetări și proiectări 
miniere pentru cărbune, 
se spune : „Am trăit clipe 
de profundă mîndrie pa
triotică în momentul săr

Dînd glas sentimentelor de nețărmurită dragoste 
pentru cel mai iubit fiu al poporului nostru, oamenii 
munciî din Valea Jiului își exprimă, prin zeci de te
legrame, scrisori și mesaje, satisfacția nemărginită fa
ță de împlinirea voinței unanime a națiunii — reale
gerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român. In cuvintele înaripate, pornite din inimă, or
ganizații de partid, de masă și obștești, colective de 
muncă din întreprinderile miniere și din construcții, 
din învățămînt și cultură, oameni ai muncii de dife
rite vîrste și profesiuni își îndreaptă gîndul, puternic 
stimulați în activitatea lor, spre ctitorul României 
socialiste, marele om de stat al zilelor noastre, secre
tarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

bătoresc cînd participan- 
ții la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, dind 
glas dorinței unanime a 
națiunii, v-au încredințat 
din nou, mult stimate to
varășe Nicolae Ceăușescu, 
învestitura înaltei funcții 
de secretar general al parti
dului. Realegerea dum
neavoastră la cîrma parti
dului va asigura o nouă 
și importantă etapă istori

că în dezvoltarea multila
terală a patriei noastre so
cialiste, va accelera pro
cesul de trecere a Româ
niei în rîndul țărilor 
cu o dezvoltare medie. 
Vă raportăm, mult
iubite tovarășe secretar 
general, că bucuria ce o 
trăim â declanșat în conș
tiința noastră a comuniști
lor, a tuturor cercetătorilor 
și proiectaHților din insti

tutul nostru imboldul pu
ternic de » munci cu și 
mai multă rivnă, de a ne 
înzeci eforturile de gîndire 
și acțiune pentru îndeplini
rea tuturor sarcinilor ce ne 
revin în domeniul crește
rii producției de cărbune, 
valorificării superioare a 
bazet de materii prime".

„Pe deplin recunos
cători pentru minunatele 
condiții de muncă și de 
viață, de învățătură ce sânt 
create tuturor fiilor pa
triei, se spune în telegra
ma Școlii gen. nr. 3 din 
orașul Petrila, ne angajăm 
să facem totul pentru pre
gătirea temeinică a viitori
lor constructori ai socialis
mului și comunismului în 
lumina orientărilor ce le-ați 
trasat școlii românești de 
la înalta tribună a Con
gresului. In aceste clipe 
sărbătorești vă adresăm, 
mult iubite tovarășe se
cretar general, urarea 
de sănătate și putere 
de muncă, de viață înde
lungată și activitate tot mai

rodnică la cîrma partidului 
și statului, spre binele și 
ferieirea întregului nostru 
popor".

„Entuziasmați de reale
gerea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român, ne expri
măm profunda satisfacție 
că dorința unanimă a în
tregii națiuni s-a înfăptuit 
prin încredințarea destine
lor patriei noastre celui 
mai iubit fiu, eminentul 
om politic, patriotul înflă
cărai, luptător activ pentru 
cauza păcii și securității în 
întreaga lume >se arată 
în telegrama Teatrului de 
stat „Valea Jiului.

întregul nostru colectiv, 
animat de responsabilitate 
comunistă și convins că 
arta trebuie să fie o expre
sie a transformărilor și cu
ceririlor revoluționare ale 
întregului popor, contri
buind la formarea omului 
nou și a înaltei sale conș
tiințe socialiste, se anga
jează să nu precupețească 
nici un efort, dăruindu-și 
întreaga sa capacitate cre
atoare, astfel ca în ope
rele aduse pe scena tea
trului minerilor să vibreze 
cele mai înalte sentimente 
ale patriotismului și uma
nismului nostru rcvoluț'o- 
nar".



In fruntea partidului, a țării

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
cel mai iubit fiu al poporului român

Trăind alături de întreaga țară senti
mente de nețărmurit^ bucurie pentru reale
gerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în înalta funcție de secretar general al parti
dului, oamenii muncii din Valea Jiului dau

Producția suplimentară - 
expresia adeziunii minerilor

PESTE 32000 TONE 
DE CĂRBUNE

Desfășurarea lucrărilor 
Congresului al Xll-lea al 
partidului a avut un ecou 
puternic și în rîndul co
lectivului de mineri, maiș
tri și ingineri din cadrul 
minei Vulcan. înaltul fo
rum al comuniștilor a a- 
nalizat și dezbătut în- 
tr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate și deplină u- 
nitate realizările . obținute 
în dezvoltarea economi- 
eo-socială a țării pentru în
făptuirea cincinalului
1976-1980 și a prefigurat 
mărețele perspective ale 
dezvoltării pentru continua 
înflorire a României. In 
încheierea lucrărilor, Con
gresul a reales pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

Vom fi demni 
de încrederea 

partidului
Alături de întreaga țară, 

cadrele didactice și elevii 
Liceului industrial din Pe- 
trila trăiesc emoția făuri
rii lucide a viitorului pa
triei, pregnant reliefată de 
lia înalta tribună a foru
mului comuniștilor de ma
gistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Reinvestirea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului, unanimă propu
nere a participanților la 
Congresul al Xll-lea, care 
au îndeplinit astfel, manda
tul primit din partea po
porului, ne-a adus multă 
bucurie în suflete.

Pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri ale Congre
sului, nouă cadrelor didac
tice, ne revine sarcina de 
a ne perfecționa pregăti
rea politică și profesională, 
pentru formarea unui ti
neret viguros, demn de ce
rințele noii societăți.

Prof. Emilia IANCl , 
secretar al comitetului de 

partid de Ia Liceul 
industrial Petrila 

POPULAf^

1980........

PRW C&MERTUL SOCMUST

în funcția supremă de se
cretar general.

Sarcinile ce ne revin 
nouă, minerilor Văii Jiu
lui, ne onorează și, în a- 
ceste condiții, ne obligă 
într-o măsură hotărîtoare. 
Va trebui să acționăm ne
abătut pentru realizarea 
obiectivelor mărețe tra
sate de Congresul al 
Xll-lea al partidului. să 
respectăm indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului.

Ne-am angajat câ în 
cinstea Congresului să 
extragem suplimentar o 
producție de 500 tone de 
cărbune. In zilele acestui 
eveniment de majoră în
semnătate politică, plusul 
a ajus la- 800 tone, iar mi
na și-a depășit prevederi
le cu peste 2000 tone de 
bărbune. Aceasta de
monstrează faptul că mi
nerii Văii Jiului răspund 
prin fapte mărețelor ho
tărîri ale înaltului forum al 
comuniștilor și acționează 
neabătut pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Florea PEȚRIȘOR, 
miner, șef de brigadă.

I.M. Vulcan

(naltă prețuire și recunoștință
Comuniștii, oamenii

muncii energeticieni de la 
Uzina Electrică Paroșeni 
am urmărit, cu deosebit 
interes desfășurarea lucră
rilor celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului. Ra
portul prezentat de secre
tarul general, celelalte do
cumente supuse dezbaterii 
și aprobării Congresului 
s-au constituit într-o am-' 
plă analiză a impresionan
telor realizări înregistrate 
de poporul nostru și au 
jalonat, totodată, perspec
tivele dezvoltării țării 
noastre în următoarea pe
rioadă istorică, deschizînd 
noi orizonturi realizării 
Programului de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta

expresie hotărîrii și voinței unțmime de a 
înfăptui cu abnegație muncitorească și res
ponsabilitate revoluționară istoricele docu
mente adoptate de Congresul al Xll-lea al 
P.C.R.

Așa. cum a dorit 
întreaga națiune

România are un cîrmaci 
cum n-a mai avut în isto
ria ei de două milenii. Cel 
mai vrednic comunist se 
află în fruntea partidului, 
omul de omenie cel mai iu
bit de popor a fost ales 
de marele forum al parti
dului să conducă destine
le patriei spre culmi pe 
care națiunea abia și le-a 
visat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul ce
lor mai- cutezătoare împli
niri a luptat pentru ase
menea idealuri din tinere
țe, participînd, încă din 
ilegalitate, la cele mai în
semnate acțiuni ale parti
dului, care au creat înflo- 
ritoarea Românie de azi.

Congresul al IX-lea a 
însemnat o cotitură revo
luționară în avîntul țării, 
al poporului spre țelurile fruntea partidului pe cel 
propuse. în anii scurși de mai înfăeărat, pe cel mai 
la acest eveniment istoric, revoluționar patriot, pe cel 
cînd tovarășul Nicolae mai bun dintre noi, care 
Ceaușescu^ trftțut la ejr^. ne va călăuzi cu șiguran- 
ma partidului, au fost în- ță spre materializarea ce- 
registrați pașii .uriași care . lor mai îndrăznețe idealuri 
au ridicat prestigiul Romă- de propășire a patriei.
niei în lume pe adevă
rate culmi. Totodată, po
porul și-a consolidat te- 

re a României spre comu
nism. Din toate aceste do
cumente am deslușit gîndi- 
rea inițiatorului și princi- 
palului lor autor — tovară
șul Nicolae Ceaușescu —, 
inestimabilul > său aport 
politic, organizatoric, da 
concepție și acțiune.

Avînd în vedere înalte
le calități de conducător, 
demonstrate prin întreaga 
sa activitate revoluționară, 
personalitatea sa politică 
proeminentă, am susținut 
și am primit cu sentimen
te de prețuire și recunoș
tință realegerea în înalta 
funcție de secretar general 
al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Exem
plul personal de muncă și 
viață al conducătorului 

meliile pentru construcția 
celei mai avansate socie
tăți — comunismul —, e- 
sențială în acest efort cre
ator fiind contribuția secre
tarului general al partidu
lui, viziunea sa clară în 
prevederea a tot ceea ce 
trebuie întreprins pentru 
transformarea societății 
noastre socialiste cores
punzător visului întregului 
popor.

Cu toții l-am dorit pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
reales în funcția de secre
tar general. Prin reprezen
tanții noștri la Congres 
dorința noastră s-a împli
nit, Ne mîndrim, cu sen
timentul patriotic deplin 
satisfăcut, că am făcut cea 
mai bună alegere. Avem în

fen TOBA,
constrwctor, Șantierul nr. 1 

Petroșani

partidului și statului nos
tru ne-a mobilizat întot
deauna să facem totul 
pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarci
nilor de plan. Mai mult 
ca orieînd, de data aceasta 
ne vom înzeci eforturile, 
vom depune întreaga noas
tră pricepere și pasiune 
pentru înfăptuirea cu suc
ces a- istoricelor hotărîri 
ale celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului, să 
contribuim, așa cuip. ne 
cere secretarul general, la 
realizarea unei noi calități 
a vieții oamenilor.

Carol DORNIK. 
secretar adjunct al 

organizației de partid — 
turbine U.E. Paroșeni

(Urmare din pagina 1)

• Inițiatorii valoroa
selor inițiative amintite, 
minerii din brigada co
munistului Eugen Voicu, 
căruia i s-a conferit de 
curînd pentru merite 
deosebite „Ordinul mun
cii" clasa I, au extras în 
acest an o producție su
plimentară de peste 32 000 
tone de cărbune.

• La nivelul sectoare
lor, cele mai bune reali
zări le au minerii secto
rului IV care, printr-o 
depășire a productivității 
muncii planificate în căr
bune cu 1542 kg/post, au 
realizat în această lună 
peste plan 3375 tone căr
bune. Rezultate remarca
bile de ta începutul lunii 
au obținut și minerii sec
torului II — plus 1406 
tone —, realizînd în ace
lași timp, cea mai mare 
depășire a productivită
ții muncii planificate în 
cărbune — plus i860 
kg/post.

• In zilele desfășurării 
Congresului, colectivele 
a patru întreprinderi mi
niere — Petrila, Lonea, 
Vulcan și Lupeni — pu

Punerea la timp in fracțiune 
a nnilnr directive miniere
(Urmare din pagina I) 

ternic mobilizate de ne
țărmurita dragoste pen
tru partid și țară, au ex
tras suplimentar, împreu
nă, 11 245 tone de cărbu
ne.

Mina Lonea merită o 
mențiune aparte : datori
tă constanței realizărilor, 
ritmicității depășirii sar
cinilor de plan în ulti
mele patru zile — zile 
de desfășurare a lucrări
lor Congresului partidu
lui — acest colectiv a to
talizat un plus de 2113 
tone de cărbune, cel mai 
mare plus acumulat în a- 
ceste zile după minele 
Petrila și Lupeni.
• Reviriment al zilei 

de 22 noiembrie — mi
nerii întreprinderilor Pa- 
roșeni și Livezeni și-au 
realizat și depășit sarci
nile planificate pentru 
ziua respectivă.
• Cele două coleetive

miniere — Lupeni și Pe
trila — au închinat Con
gresului al Xll-lea al 
partidului, rodul muncii 
tor de la începutul anu
lui — peste 83 000 tone 
de cărbune extras supli
mentar. * 

• chideri, lucrări care con
diționează pregătirea pen
tru exploatare a unor noi 
strate de cărbune și lăr
girea producției Ia aceste 
mine aflate în dezvoltare 
accelerată. Ca un fapt i- 
nedit, șantierul din Vul
can al I.C.M.M. participă 
la realizarea unor noi ca
pacități de cazare pentru 
forța de muncă ținură din 
minerit, urmind a fi dat 

'în folosință pînă Ia trn le 
■. acestui an un cămin, iac 
alte trei la începutul anu
lui 1980.

f Jn 1980 și primii ani ai 
cincinalului următor se vor

‘ pune în funcțiune obiecti
ve de suprafață necesare

i extracției de cărbune din 
' noile incinte și eîmpuri 
. miniere de la Petrila —- 
Sud, fscroni și Sterminos- 
Uricani și se va deschide

o carieră la Cîmpu iui 
Neag. Anul viitor vor fi 
puse în funcțiune prepe- 
rațiile modernizate de la 
Petrila și Coroești, iar a- 
poi cea din Livezeni. Câ 
un obiectiv de cea mai ma
re însemnătate, avem de 
realizat un mare volum de 
lucrări pentru creșterea 
capacităților de reparații și 
întreținere în viitor a bo
gatei zeste tehniee de care 
dispun pentru mecaniza
re întreprinderile miniere. 
Se vor termina peste un 
an lucrările de exploatare 
și preparare a cuarțului din 
Uricani. Pentru dezvolta
rea bazei materiale a în- 
vățămîntului miniet din 
Valea Jiului vom construi 
licee industriale la Vul
can și Petroșani - Va fi 
dat în folosință un centru 
de pregătire a cadi’elor și 
se va extinde Institutul de 
mine Petroșani. Realiza
rea altor obiective vizea-
ză creșterea capacității de 
cazare și asigurarea me
sei pentru mineri.

Se cere subliniat faptul 
că în realizarea acestor 
sarcini majore am în
treprins un șir de măsuri 
tehnico-orgarrizatorice spe
ciale. In planurile elabo- 

"ra'tc. acestui scop se regă- 
Jsește' nu numai contribuția 
^colectivului nostru, ci și a 
"beneficiarilor și proiectan- 
.ților, precum și a comitetu
lui municipal de partid, ea- 
țre, îndeosebi prin coman- 
■ț danientele organizate să ur- 
;țmărească realizarea inves- 
; tițiilor cuprinse în planul 
teritorial al fiecărei loca
lități din Valea Jiului, con- 
tribuiejla .înfăptuirea pro- 

• grâmului de investiții, pu
nerea la timp în funcțiune 
a obiectivelor de care dis- 

dezvoltarea econo- 
mico^socială a' municipiu
lui, în primul rînd crește- 
rea producției de cărtîtme.
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Larg ecou internațional 
al Congresului al XII-lea al P.C.R.

FILME
Duminică, 25 noiembrie

aceste zile,
■ de primă

in
is*  
din 

nos-

I
I
I
I
I
I
I

Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical: 
Cîntece și versuri.
Woody — ciocăni- 

toarea buclucașă.
— Copiii Dunării.
— Cîntece 
nouă. .
Telesport.
— Fotbal :
Corvi nul 
ra (divizia B)

I de viațaPETROȘANI — 7 No
iembrie : Inspectorul Ha
rry ; Republica : Elixirul 
tinereții; Unirea : Ea cinci, 
zile de casă.

PETRILA : Aventurile 
lui Mark Twain, seriile 
I.1I.
LONE A : Copil de dumi
nică.

ANINOASA : Vom mai
| vorbi la vară.
i ■■ VULCAN : împușcături 

în Stepai
LUPENI — Cultural : 

Rodeo ; Muncitoresc : Cio- 
' colată cu alune.

URICANI : Frumoasa și 
bestia.

postul de televiziune din 
Varșovia a anunțat reale
gerea în funcția de secre
tar general al Partidului 
Comunist Român a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

La rîndul . său, ziarul 
„Trybuna Ludu" organ al 
C.C. al P.M.U.P., publică 
în pagina întîi un material 
amplu, intitulat „Al XÎI- 
leâ Congres al P.C.R. și-a 
încheiat lucrările. Adopta
rea,- hotărârilor, alegerea 
organelor de conducere. , 
Nicolâe Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.".

întreaga presă și radidte- 
leviziunea austriacă relatea
ză despre încheierea lu
crărilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român și realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidu
lui.

Postul de radio Viena a 
evidențiat că „realegerea 
secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân a fost primită cu o- 

. yații de întreaga asistență 
la Congres".

„Selskaia Jizni" și „Kras- 
naia Zvezda".

„Ziarul Poporului", or
ganul C.C. al P.C. Chinez, 
și celelalte ziare centrale 
din R.P. Chineză au publi
cat, sîmbătă, pe prima pa
gină, la loc central, în che
nar, informația agenției 
„China Nouă" privind re
alegerea, la cel de-al XII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar ge
neral al partidului. Se re
levă că în momentul anun
țării rezultatului , alegerii- 
întreaga asistență a iz
bucnit în aplauze îndelun
gate.

Aceeași știre a .fost trans
misă, cu prioritate, la Pos
turile de radio din Beijing.

Presa iugoslavă infor
mează pe larg despre în
cheierea lucrărilor Congre
sului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român. 
„Borba" publică o cores
pondență , i n ti. t u 1 a t ă 

. „Ceaușescu din nou secre*  
tai’ general", în care șe 
arată: la cel mai înalt fo
rum al comuniștilor ro
mâni au fost, în repetate

rînduri, confirmate devo
tamentul și autoritatea se
cretarului general și șe
fului statului, Nicolae 
Ceaușescu".

In articol 
racteristica 
a lucrărilor 
forum al comuniștilor ro
mâni, care aici este 
ciat ca deosebit de 
nat și rodnic din 
punctele de vedere, .. _ 
imprimată de personalita
tea lui Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul român a că
rui alegere în fruntea 
partidului, în 1965, la cel 
de-al IX-a Congres, este 
caracterizată, în documente
le publicate ea un eveni
ment cu cel mai bogat con
ținut în istoria țării".

Ziarul „Politika" publi
că pe prima pagină, îm
preună cu fotografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
corespondența din Bucu
rești intitulată „Ceaușescu 
reales secretai- general", cu 
subtitlul : „Sînt evidenția
te în mod deosebit succe
sele românești de după a- 
nul 1965. încredere în 
înfăptuirea sarcinilor".

In emisiunea sa de seară

Devenit, în ; 
un eveniment ■ 
mărime al actualității 
ternaționale, forumul 
torte al comuniștilor 
România, al întregului 
tril popor, reține în con
tinuare atenția agențiilor 
de presă, a diverselor 
bheații, a posturilor de 
dio și televiziune din 
meroase țări ale lumii.

Un loc prioritar în
. respondențele sau editori
alele presei din străinăta
te îl ocupă comentarea 
semnificațiilor' realegerii 
în. înalta funcție de secre
tar general al Partidului 
Comunist Român a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
întregul popor, întreaga 
națiune și-au manifestat, 
într-o impresionantă uni
tate, hotărîrea de a-1 avea 
în continuare in fruntea 
partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sim
bolul idealurilor de liber
tate, pace și progres ale 
poporului nostru, proemi
nentă personalitate a miș
cării comuniste și munci- - 
torești mondiale, a vieții 
politice internaționale. A- 
ceastă realegere — se re
levă — constituie chezășia 
îndeplinirii integrale a pro
gramului partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
documentelor adoptate.

Informînd cititorii des
pre- încheierea lucrărilor 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R., ziarul „Pravda", 
organ al C.C. al P.C.U.S., 
relatează că delegații de 
la înaltul forum l-au 
pe tovarășul 
Ceaușescu în funcția de se
cretai- general, al partidu
lui. ' .

Ample știri despre ul
tima zi a lucrărilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R.

■au publicat, de asemenea, 
ziarele centrale sovietice.
„Komsomolskaia Pravda", __ _____ -------------------- -________ ..._ ...__ „„ ......... _________ -•••?»»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?

pu- 
râ-
nu-

co-

ales 
Nicolae

16,15

se spune : „Ca*  
fundamentală 

celui mai înalt

apre- 
însem- 

toate 
a fost

I

17,50

18,40

Luni, 26 noiembrie 19,00
19,20

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Copil de dumi
nică; Republica : Moartea 
ținui greier ; Unirea : 
Școala curajului.

PETRILA : Aventurile ' 
lui Mark Twain, seriile 
1—II.

LONEA i Inspectorul și 
braconierii. , -

VULCAN : Rodeo. 10’W
LUPENI — Cultural :

Ultimul cartuș ; Muncito- 
resc : Ciocolată cu alune.

URICANI : Frumoasa și 
bestia. '

19,40

21,40

U.T.A.—
Hunedoa- 

re- 
zumat înregistrat de 
la Arad.
— Șah.
— Rugby : Anglia — 
Noua Zeelandă (Se- 
lecțiuni).
Film serial : „Tim

puri grele". Produc
ție a studiourilor 
de televiziune din 
Anglia.
Cîntece 
interpretate de 
nieri..
Telejurnal.
Bucurie în țara 
tă.
Film artistic : „Cli

pa". Premieră i, TV. 
(Producție a 
de film 5).
Telejurnal.

— Sport.

și versuri 
pio-

toa-

Casei

Luni, 26 noiembrie

ORGANIZAȚIA UNI
TĂȚII AFRICANE a dat 
publicității - o declarație în 
care condamnă atacurile 
agresive lansate de auto
ritățile din Rhodesia îm
potriva Zambiei, soldate 
cu distrugerea unor im
portante obiective econo
mice zambiene și victime 
în rîndUrile populației. De
clarația O.U.A. reafirmă 
hotărîrea organizației pa- 
"nafricane de a acorda tot 
sprijinul Zambiei pentru a 
pune capăt acțiunilor a- 
gresive ale autorităților de 
Ia Salisbury.

LA BELGRAD AU IN- _________ ... ........,.îr......... _ _ ________
.CEPUT lucrările celei de-a masa din țările nealiniate în orașul New York.

în vederea unei mai bune 
cunoașteri reciproce, a sta
bilirii- unei noi ordini in
ternaționale în domeniul 
informațiilor.

IN CEL MAI MARE O- 
RAȘ AMERICAN, New 
York, se comite in medie o 
omucidere la fiecare 5,75 
ore, iăr un furt la fiecare 
șapte minute. Potriv-it u-

■ nei- statistici a criminalitâ-:

TV

18,55
19,00
19,20

Duminică, 25 noiembrie

8,45 do-

ului agențiilor de presă din 
țările nealiniate ; iau par
te, de asemenea, în calita
te de observatori sau in
vitați reprezentanți ai a-
gențiilor de presă din alte 
țări nealiniate. .Agenția : ții, în primele șase luni ale 
română de. presă „Ager- 
pres“ participă ca invita
tă. In ixieșajul adresat con
ferinței, 
relevă eforturile, depuse de 
mijloacele de informare în

acestui an, comenta joi 
cotidianul, „New . York 
Times", 82 la sută'din ă să-

președintele Tito sinatele înregistrate în sta
tul New York în perioada 
respectivă au tost, comise.

SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

Competiții omagiale
Joi după-amiază, stadi

onul din Uricani a găz
duit finala „Cupei Con
gresului al XII-lea al 
P.C.R.", competiție oma
gială organizată de 
C.M.E.F.S. Petroșani pen
tru divizionarele din 
Vale. Finala a opus for
mațiile minerilor din Lu- 
peni și Vulcan, în prima 
repriză disputa a fost e- 
chilibrată și, deși terenul 
greu a stînjenii jocul, nu 
puține au fost fazele

spectaculoase. Imediat 
după pauză, fotbaliștii 
din Lupeni s-au detașat, 
prin golul înscris de Do- 
san, în min. 49, din lovi
tură liberă. Ultima mo
dificare a tabelei de mar
caj s-a petrecut în min. 
65, cind șutul-centrare 
expediat de Bălosu l-a pă
călit pe Constantin și a 
poposit in plasă. Așadar, 
cîștigători cu 2—0 (0—0), 
minerii din Lupeni au 
intrai în posesia trofeului 
pus în joc. (V. ION)

Breviar
• BASCHET, divizia B

(tineret): Jiul-Știința Pe
troșani — Carpați Bucu
rești 64—55.

• FOTBAL, campionatul
republican de juniori: Gaz 
Metan Mediaș — C.S. 
Școlar Petroșani 1—0, 
C.S.S. Hunedoara — Jiul 
Petroșani 1—1 ; campiona
tul județean : Paring ul
Lonea — Metalul Hune
doara 1—0, Minerul Uri
cani — Minerul Anindasa 
4—1, Minerul Paroșeni — 
Auto Hațeg 2—0, C.F.R. 
Petroșani — E.G.C.L. Că- 
lan 1—2, Preparatorul Pe- 
trila — Avîntul Zdrapți 
3—0, I.M.C. Bîrcea — 
I.G.C.L, Petroșani 2—0, 
Constructorul Hunedoara 
— Metalul Simeria 3—1, 
I.G.C.L. Hunedoara — Au
rul Certej 2—4.

• ȘAH, campionatul ju
dețean : Preparatorul Lu
peni — Explorări Deva 
3—7 ; campionatul muni
cipal : Preparatorul -Lu
peni — Concepția Petro
șani 3,5—0,5,

• TENIS DE MASA,
campionatul județean : Vo
ința Deva — C.S.S. Pe
troșani 9—1, Constructorul 
Hunedoara — Utilajul Pe
troșani 9—0 ; campionatul 
municipal : Preparatorul
Petrila — Minerul Paro
șeni 0—9; C.M.V.J. — 
Î.G.C.L. Lupeni 9—0 ; Pre
paratorul Coroești — Mi
nerul Lupeni 9—0.

• «POPICE, divizia A : 
Jiul Petrila — Industria 
Sîrmei C. Turzii 4857— 
4772 p.d.

S. BALOI

9,00

9,35

Gimnastica la 
miciliu.
Copilărie, vis 
certitudine.
Film serial pentru 
copii: „Dick Tur
pin" (episodul 3).

21,35

Emisiune în limba 
maghiară. .
Handbal masculin: 
— Transmisiune di
rectă de la Arad. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Hotăririle Congre
sului.
Muzică populară.
Cadran mondial.
Roman-loi leton :
„Cei «lin Mogador". 
(Episodul 10).
Telejurnal.

memento
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BASCHET, DIVIZIA B (TINERET)

Jiul Știința Petroșani — 
Carpați București 64-55 (38-25)
Așteptată cu mare interes, 

ultima partidă a turului 
campionatului diviziei B 
de baschet a adus o nouă 
victorie echipei noastre 
și bucurie în inimile su
porteri tor< care au susți
nut-o, ' întregul meci con
tribuind din plin la aceas
tă frumoasă realizare. De 
mai mulți ani, Carpați 
București este pretendentă 
la promovarea în primul 
eșalon al baschetului ro
mânesc. Mereu cei care au 
înfrînt-o în această tenta
tivă au fost jucătorii echi
pei noastre. înaintea me
ciului cu Jiul — Știința, 
Carpați avea o singură în- 
frîngere (la Universitatea 
Timișoara) și părea să-și 
păstreze intacte șansele.' Ca 
și anul trecut, băieții noș
tri au reușit să spulbere a- 
ceste vise ale jucătorilor 
bucureșteni, care mai mult 
ca oricînd au venit cu 
gîndul victoriei. A fost un 
meci frumos și palpitant. 
Echipa noastră a reușit cea 
mai prețioasă și mai fru
moasă victorie din acest 
campionat. Ea a condus din 
primul moment pînă la 
sfîrșitul partidei. Au jucat 
bine toți echipierii. 'Fe-, 
licitări antrenorului Teodor 
Szilagyi pentru încrederea 
cu care a rulat întregul

lot în acest dificil meci, 
pentru felul în care a știut 
să conducă echipa și pen
tru frumoasele rezultate 
din acest tur de campionat. 
Din cei zece jucători, nouă 
au punctat. Toți au jucat 
bine, punînd în practică 
ceea ce au învățat la an
trenament. Felicitări între
gii echipe. Gheorghe Ghiță, 
Mihai Buzdugan, Doru Bră- 
garu, -Alexe Nunu Ghiță, 
Lieă Crișăn, Octavian Că- 
răbaș. Constantin Duna, 
F.. beak, N. Mihtiți și 
Mihai Tăngăreanu. Notă 
maximă publicului, care, 
în număr record în sala de 
sport a liceului industrial . 
din Petroșani, a știut să 
încurajeze echipa.

Bun arbitrajul timișorea
nului Dragoș Oprea și al 
lui Aurel Rus din Cluj-Na
poca. „ ,

Echipa noastră ocupă lo
cul al treilea în clasamen
tul diviziei B. v
1. Univ. Timiș. 990 18
2. Carpați Buc. 972 16
3. Jiul Știința Petr. 963 15 

Dorind o „vacanță" plăcu
tă jucătorilor, sîntem con
vinși că vor face totul ca 
în retur să mai adauge vic
torii prețioase în palmare
sul lor,

Iozsef PILDNER

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, DIRECT SAU 

PRIN TRANSFER :

— un subinginer constructor pentru in- 
investiții și urmărirea lucrărilor pe șantier

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/197T și Decretu
lui 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune la 
Biroul plan retribuire, personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42973

liceul industrial Petrila
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de

- CONTABIL PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974,

Concursul va avea loc în ziua de 30 
noiembrie 1979,

Școala de șoferi amatori
Petroșani

RECRUTEAZĂ
— șoferi pentru obținerea autorizației 

de maistru instructor.

REUACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr, 96. te «e ioane 4 16 62 (secretariat), 4 24 H (secții). TIPARUL S tipografia Petro si«. Kepubnci. m, 6î


