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al C. C.
In ziua de 12 decembrie 1979 a avut 

loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
Și' aprobat proiectele Planului financiar 
centralizat și Bugetului de stat pe anul 
1980. Aceste proiecte asigură infăptuirea 
sarcinilor pe anul viitor din actualul cin
cinal și țin seama de hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. cu privire la ac
centuarea laturilor calitative ale dezvol
tării economico-sociale a patriei noastre.

Proiectele de planuri, elaborate sub 
îndrumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, au la ba
ză aplicarea fermă a noului mecanism e- 
conomico-financiar, prevederile Legii fi
nanțelor, indicatorii din planul național 
unic pe anul 1980, propunerile din buge
tele de venituri și cheltuieli ale unităților 
socialiste, măsurile adoptate în legătură 

cu reducerea mai accentuată a costurilor 
de producție și creșterea eficienței eco
nomice, majorarea retribuțiilor, pensiilor 
și alocațiilor pentru copii, _

Planul financiar centralizat prevede o 
creștere a beneficiilor tuturor unităților e. 
conomice cu circa 24 la sută față de anul

Ședința Camerei legislative a consiliilor populareMiercuri, 12 decembrie, a avut loc ședința Camerei legislative a consiliilor- populare.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R, vicepreședinte al Consiliului de Stat.In conformitate cu regulamentul de funcționare, Camera legislativă a ales, dintre membrii săi, p,e o

al P. C. R.
1979. Proiectul Bugetului de stat pe anul 
1980 prevede, la rîndul său, o creștere a 
veniturilor cu 11,6 la sută și cheltuielilor 
cu 10,3 la sută față de 1979.

Comitetul Politic Executiv cere minis
terelor, comitetelor executive ale consili
ilor populare, centralelor industriale și 

întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii, 
să acționeze cu toată fermitatea pentru 
îndeplinirea planului la producția netă 
și fizică, a tuturor indicatorilor planului 
național unic, asigurîndu-se pe această 
bază acumulările bănești planificate și e- 
chilibrul financiar bugetar. Ministerul Fi
nanțelor, împreună cu Banca Națională și 
băncile finanțatoare, trebuie să ia toate 
măsurile pentru desfășurarea corespunză
toare a activității economico-financiare în 
toate unitățile socialiste, potrivit sarcini
lor aprobate prin bugetele de venituri și 

cheltuieli, să acționeze pentru realizarea la 
termen și în volumul planificat a venitu
rilor bugetare, utilizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor și executarea în condiții 
cit mai bune a prevederilor bugetare.

S-a hotărît ca proiectele Planului finan
ciar centralizat și Bugetului de stat pe

perioadă de un an, noul Birou al Camerei, alcătuit din tovarășii Alexandrina Găinușe, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău — președintele Camerei, Ion Albulețu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Olt, Emeric Pataki, prim-vicepreședin- te al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Harghita, și Elvira

(Continuare în pag. a 4-a)

Chirică, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Botoșani — vicepreședinți, Vasile Potop, președintele Comitetului executiv al Consiliului popu- lor județean Buzău, Iosif Eckenreiter, prim-vieepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sibiu, și Angela Manole, vieepreședin.
(Continuare, în pag. a 4-a)

Din sala Congresului — 
la locurile noastre de muncă

0 concepție modernă de 
organizare și desfășurare 
a învătămintului romănesc

JAm avut marea cinste de a participa, în calitate de delegat al organizației județene de partid Hunedoara, la Congresul al XII- lea al P.C.R, înalt forum ăl comuniștilor, al întregului popor, care a dezbătut intr-o atmosferă de profund entuziasm și responsabilitate patriotică documente de importanță istorică pentru dezvoltarea con-, tinuă a țării-pe calea socialismului și comunismului.Una din caracteristicile principale ale lucrărilor congresului o constituie î- nalta competență, nivelul politic și ideologic ridicat al discuțiilor în cadrul cărora au fost abordate multiple probleme ale dezvoltării societății noastre socialiste și ale vieții internaționale. Pe de altă parte, lucrările congresului au demonstrat forța și capa

citatea politico-organ izato- rică a partidului, de înfăptuire cu succes a tuturor hotărîrilor adoptate, a întregului Program al partidului. A ieșit în mod pregnant în evidență justețea politicii naționale a partidului, realizarea deplinei egalități în drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Dezbaterile, ca de altfel toate lucrările premergătoare congresului, au demonstrat fără putință de tăgadă largul democratism al orinduirii noastre, bazat pe participarea largă, nemijlocită, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea politicii interne și externe a țării. Congresul a dat de asemenea o înaltă
Prof. univ. emerit <lr. doc. 

ing. Aron POPA

(Continuare în pag. a 2-a)

CEA DE-A DOUA
DECADA A LUNII

DECEMBRIE A 
ÎNCEPUT

SUB ÎNSEMNUL 
RODNICIEI 

ABATAJELORPrima zi a celei de-a doua decade a lunii decembrie a fost deosebit de rodnică în cărbune. Șase întreprinderi miniere — Aninoa- sa, Lupeni. Bărbăteni, Petrila, Livezeni șj U- ricani — și-au depășit sarcinile, pe ziua respec-. tivă totalizînd un plus de peste 1 000 de tone,• Combinatul minier Valea Jiului a realizat recordul lunii decembrie la producția de cărbune extras — 31 097 tone.• Colectivele întreprinderilor miniere A- ninoasa, Livezeni și Bărbăteni obțin, în îl decembrie cele mai mari producții zilnice de cărbune în acest ultim trimestru al anului, cînd procentul de realizare a sarcinilor planificate se ridică la 114 la sută la mina Bărbăteni, 111,2 la sută la Aninoasa și 104,3 la sută la minaLivezeni. (D.G.) -
1T Treaptă nouă, superioară, 

in procesul participării largi la viața 
politică și social-economică a patriei 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
Tovarășului Nicolae CeaușescuIn întreaga Vale a Jiului continuă constituirea organizațiilor Frontului Unității Socialiste, eveniment politic cu semnificații majore în cadrul căruia oamenii muncii adresează telegrame C.C. al P.C.R, tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și mîndria patriotică de a participa nemijlocit și creator la conducerea societății, la înflorirea patriei, la îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R.

Din partea Consiliului de Stat
COMUNICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor 
în ziua de 16 decembrie 1979In ziua de duminică, 16 decembrie, 1979, autoturismele proprietate de stat sau obștească, pot circula cu respectarea dispozițiilor legale, pentru zilele lucrătoare, iar au

toturismele proprietate personală pot circula in- | diferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.

Răspuns faptic la o propunere a muncito
rilor privind îmbunătățirea transportului la 

mina Lupeni

Modernizarea și-a pus amprenta 
și în gara „plinelor"

„Oamenii muncii de la întreprinderea minieră Lu- peni. întruniți în adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului U- -nității Socialiste, ne exprimăm totala adeziune la hotărîrile Congresului al -XII-lea al Partidului Comunist Român, documente de excepțională însemnătate pentru viitorul patriei, față de propunerile făcute de dumneavoastră cu privire la creșterea rolului F.U.S. în. viața social-poli- tică a României, creîndu-se prin aceasta cadrul larg democratic de participare a tuturor cetățenilor patriei la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru — se arată în telegrama a- dresată de organizația pro
prie a Frontului Unității 
Socialiste de la I.M. Lu
peni. Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în marea întrecere socialistă lansată de colectivul nostru, către toți minerii țării, în anul 1979 am obținut rezultate deosebite pe liniă sporirii producției de cărbune cocsificabil. Pe cele 11 luni care s-au scurs din acest an, am livrat economiei naționale peste Prevederile planului 55 248 tone, iar pe cele 10 zile

din luna decembrie am .extras o producție suplimentară de 3 617 tone .de cărbune cocsificabil".„Pentru noi, oamenii muncii din întreprinderea minieră Vulcan, propunerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a crește rolul Frontului Unității Socialiste, constituie încă o dovadă a adin- cirii democrației noastre socialiste Și a întăririi unității tuturor oamenilor, muncii în jurul partidului, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste — se evidențiază in telegrama adresată de orga
nizația proprie a Frontului 
Unității Socialiste de la 
I.M. Vulcan. Exprimin- du-și hotărîrca muncitorească de a-și mobiliza- toate eforturile pentru înflorirea neabătuta a mărețelor obiective stabilite de înaltul forum al comuniștilor. toți muncitorii și-au exprimat dorința de a participa cu toată energia la activitatea întreprinderii, la conducerea vieții economice din unitatea noastră".„Noi. locuitorii cartierului 8 Martie din orașul Petrila, constituiți în organizația proprie a Frontului
Cbmiiiuare m pag a 2-a) I
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INDIVID -
COLECTIVITATE

In gara „plinelor" de Ia I.M. Lupeni ploua și bătea vîntul ca în... gară. Acum spațiul este acoperit, închis, nu mai plouă și nici nu mai bate vîntul. Se montează cabine pentru televiziune industrială.... Gara „plinelor" din incinta I.M. Lupeni a fost și este un platou în pantei cu opt linii de cale ferată îngustă, toate bifurcate din linia principală, aflată în galeria de coastă nr. 1. Pe aceste linii rulează zilnic în jur de 81)00 de vagone- te, din care circa 7000 încărcate cu cărbune scos din mină. De aici vagone-

constructor Constantin Al bu și dulgherul Gheorghe Neagoe. (Folo: I. LICIU)

tele pline își continuă dru- mul spre circuitul semiau^c toniat, apoi ajung în pre-' parație. Pînă mai acum cîteva luni muncitorii lucrau sub cerul liber, iar „caramboalele" nu erau puține și nici ușor de înlăturat. Acum situația este schimbată. întreaga suprafață de 7750 mp a platoului și spațiile dintre liniile ferate sînt asfaltate. Beton și asfalt a fost așternut și pe o altă suprafață de 3600 mp din perimetrul sectorului de transport, pe principalele căi de acces spre ateliere și spre gara „goalelor". Dar să revenim la gara „plinelor". Acum gara este închisă de jur împrejur cu zid din cărămidă și sticlă. In construcția acoperișului s-au folosit profile de metal a- decvate — spațiul acoperit avînd o deschidere de 20 de metri, o adevărată ha- lă industrială —, plăci de azbociment, iar iluminatul din acoperiș este asigurat prin geam armat. La gura galeriei de coastă nr. 1 se lucrează la prelungirea și modernizarea cabinei in care se va instala televiziunea industrială, aparate pentru telecomandă, teld- eonvorbiri și dispeceratul minei, complet modernizat.Aici, în gara „plinelor", s-au instalat cazane pentru încălzirea aerului în uriașa hală ca și în atelierele sectorului de transport și galeria de
(Continuare în pag. a i a)
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CONSTITUIREA ORGANIZAȚIILOR PROPRII 
ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

La I. M. Lupeni

Inirerul efectiv al întreprinderii, mobilizat 
ia indtp inirea exemplară a sarcinilor de producțieserie de propuneri concrete in scopul îmbunătățirii activității, s-au angajat să depună întregul efort pentru îndeplinirea neabătută1 a sarcinilor ce revin întreprinderii din documentele Congresului al Xll-Jea al partidului. Așa cum subliniau in cuvântul lor, Constantin Arbore, Elena Grapă, Constantin Popescu, Marcel Mihai precum și inginerul Ion G:f-Deac. care a fost ales președinte al comitetului organizației F.U.S. pe mină, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Lupeni dispune -de posibilități reale, pentru a spori producția fizică de cărbune, prin aceasta aducîpdu-și contribuția la ridicarea României pe npi trepte de Progres și civilizație.Noului comitet al organizației F.U.S. îi revine sarcina să militeze în permanență pentru a antrena întregul efectiv al minei la realizarea exemplară a sarcinilor economico-speia- le, prin extinderea cu perseverență a metodelor înaintate în muncă și a Inițiativelor muncitorești, practici care și-au dovedit pe deplin eficiența în procesul de producție. Aceasta va asigura încheierea în bune condiții a anului 1979 și pregătirea temeinică a producției anului viitor 1 Este hotărîrea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la mina Lupeni care nu precupețesc nici un efort pentru â traduce neabătut în viață Iloțărîrile Congresului al Xll-lea. prețioasele indicații date de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu privire la dezvoltarea si perfecționarea extracției de cărbune. !
Valeriu (OANDRAȘ

La mina I.upeni peste 1 0J0 de oameni ai nițțncii s-au înscris în organizațiile proprii ale Frontului Unitățfi .Socialiste, expri- mîndii-și adeziunea1 deplină față de ■noile măsuri care- asigură participarea activă a tuturor cetățenilor Ia viața social-politică a țării.:('iifoiinia de constituite a organizației F.U.S. pe întreprindere a reliefat hotărârea fermă a oam’oilor muncii -de a spori, producția de cărbune prin aplicarea cu.consecvență a programului de mecanizare a. activității 'dini subteran, De remarcat faptul că în ziua desfășurării conferinței, 11 decembrie, colectivul minei Lupeni a realizat în cinstea acestui important eveniment 308 tone de cărbune peste prevederile planului—Succesul zilej de ieri se adaugă la cele 3 900 tone
0 TREAPTA NOUA, SUPERIOARAvul de oamenj ai muncii(Urmare din pagina I)Unității Socialiste, vă mulțumim pentru încrederea ce o acordați maselor largi tie efețațeni și salutăm cu mîndrie -patriotică noul cadru organizatoric; de participare - la întreaga activitate social-politică ce se desfășoară în sistemul rioș-, tru larg democratic, de înflorire continuă a patriei noastre socialiste . — se spune în.. telegrama adresată de organizația proprie 

a Frontului Unității So
cialiste din cartierul 8 
Martie al orașului Petrii».In telegrama adresată de 
organizația proprie a Fron
tului Unității Socialiste de 
la Preparația Coroeșli se arată printre altele-: „însuflețiți d(- profunde sentimente patriotice colecți

realizate suplimentar in Juna decembrie. ne spunea tovarășul Ioan Mondoca, ' secretarul comitetului de pm tid pe întreprindere, ca urmare a creșterii preocupărilor organizațiilor de partid de .la mina noastră pentru atragerea tuturor oamenilor muncii .la condu- cerea activității econoinico- sociale. Aș remarca, pe lingă Sectorul, IV, rezultatele bune obținute de colectivul sectorului Ill, care, exploatind un complex mecanizat conceput și realizat în Valea Jiului, a reușit să-și îndeplinească -zilnic, sarcinile de plan, to- talizînd în această lună 1 473 tone de cărbune peste prevederi. ■'Atît în cadrul, adunărilor de constituire a celor 14 organizații proprii ale; F.U.Ș. dit și în conferința pe întreprindere, numeroși oameni ai muncii au făcut o 
ile la Preparația cărbunelui Coroești, ne exprimăm, adeziunea deplină la propunerile dumneavoastră, stimate tovarășe ; Nicolae.. Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului ■ Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării, proces istoric care marchează trecerea la o etapă nouă, calitativ superioară, în a- dîncirea continuă a democrației socialiste. Munci-, torii, tehnicienii și inginerii unității noastre sînt ho- tărîți să valorifice superior recursele de'' cărbune din această parte a Văii Jiului și se angajează să crească în continuare extracția în cărbunele destinat siderurgiei și producerii energiei electrice11.

Verticale noi.
Foto : O. GHEORGHE

(Urmare din pagina 1)

0 concepție modernă de organizare 
și desfășurare a învățămîntului românesc

apreciere; politicii internaționale a partidului și statului nostru și a aprobat în unanimitate orientările privind participarea tot mai activă a României la lupta pentru instaurarea unor relații democratice în viața internațională, de colaborare, destindere Și pace în lume.Pe linia învățămîntului și a cercetării științifice, așa după cum a reieșit din documentele supuse dezbaterilor și din magistralul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, autentic act de creație, model de pătrundere și înțelegere a fenomenelor lumii contemporane a fost scoasă în evidență concepția modernă de organizare și desfășurare. Totodată, a fost accentuată necesitatea de a valorifica plenar potențialul științific existent în îrivățămînt, de a acționa cu mai multă holărire. prin colective ‘interdisciplinare, pentru creșterea, ■contribuției cercetării științifice la

"Modernizarea 
și-a pus amprenta și în gara 

„plinelor"
(Urmare din pagina I)coastă nr. 1, sursa de încălzire fiind metanul captat din subteran. Avantajele acestei lucrări șînt numeroase. Ele se. concreti-, zează, în principal, in 'îmbunătățirea condițiilor de muncă ale muncitorilor care lucrează în transport și ale minerilor care intră și ies din mină, pe galeria nr. 1, și; prin urmare conduc la creșterea productivității muncii. .Lucrările executate,, pipă în prezent — pentru că ele continuă pînă la ternii na- , rea cabinei de comandă, iar apoi cu acoperirea u- nei părți din gara goalelor —, au fost realizate în re- 

soluționarea problemelor economiei țării noastre. O- biective de importanță majoră în domeniul învățămîntului figurează șî în viitorul cincinal : creșterea 
gradului de cuprindere în treapta a doua a liceului, creîndu-se . în felul acesta condițiile' pentru generalizarea învățămîntului liceal, extinderea celui superior, îp special a învățămîntului tehnic. Potrivit noilor criterii și obiectivelor prevăzute se va asigura formarea profesională a -unui număr de. 1 750 000 muncitori calificați și 300 000 tehnicieni, maiștri, ; ingineri și alte cadre de specialitate, precum și reciclarea a peste 2 milioane de oameni ai muncii.Referindu-se la sarcinile ce revin tuturor celor care își desfășoară activitatea în domeniul științei și tehnologiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că toate obiectivele prevăzute pentru viitorul cincinal trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri științifice și tehnologice, ale

gia proprie a sectoruluide transport, inițiatorulși coordonatorul fiind un colectiv din cadrul minei, în frunte cu tehnicianul Mircea Șuba, șeful sectorului de transport. Cîteva nume ale oamenilor care au lucrat și lucrează în continuare la modernizarea .: transportului și înfrumusețarea incintei minei : Victor Ktisan, loan Blăjan, Nicolae Bărbuleseu, Petru Avram, Iosif P.etcu, Alexandru Mureșan, Francisc ’ Szakacs, Alexandru Foeșa, Nicolae Beudean — lăcătuși, electricieni, sudori, zidari,- meseriași, de valoare . în cadrul întreprinderii. ;
(Avram MICA, Lupeni)

cunoașterii umane în general. Cercetarea științifică trebuie să contribuie nemijlocit la înfăptuirea 'f'> prevederilor planului de dezvoltare economico-so- ’cială a României în perioada 1981—1985 și să asigure "soluțiile tehnice pentru transpunerea în viață a ,o- rientărilor de perspectivă;- - astfel., incit deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, teh
nologiei, calității-și eficien- 

-. ței. Din aceste mărețe o- biective, învățămîntului. superior minier îi revin sar- ., cini importante în formarea viitorilor specialiști, și în promovarea unei cercetări în strînsă legătură cu minerițițlPe drept cuyînt, din conținutul și orientările pe care le dau, tfotărîrile a- doptate de Congresul al Xll-lea al partidului reprezintă documente de importanță istorică menite să asigure victoria socialismului și comunismului in România, bunăstarea și fericirea poporului, independența și suveranitatea țării.
eturul trebuie să confirme ascensiunea valorică a Jiului Petroșani I

Viorel Tălmacii!, un 
nume de rezononță in 
fotbalul românesc. Năs
cut ia București, la 11 
noiembrie 1921. Din 1940 
evoluează sub culorile 
Sportului studențesc, la 
10 ani și jumătate fiind 
titularizat în echipa mare 
pe postul de hali de mar
gine (și dreapta și stin
gă). La Juventus Bucu
rești iși incheie cariera 
«le fotbalist, la vârsta de 
26 de ani. A fost selecțio
nat o singură «lată in lo
tul național B, a susți
nut insă cu Juventus 
multe intilniri interna
ționale amicale. Din 1954 
se dedică meseriei de an
trenor,, fiind întîlnit, <le_a 
lungul anilor la cirma e- 
chipelor Vîscoza Bucu
rești (juniori), la Petro
lul Ploiești, ca secund al 
lui Ilie Oană, la Minerul 
Cîmpulung Muscel. In
tre anii 1962 și 1965 este 
solicitat să antreneze Jiul 
Petroșani, apoi asigură 
promovarea echipei Săt- 
■năreana (azi, Olimpia) 
Satu Mare în divizia se
cundă. După un sezon la 
Gaz metan Mediaș revine 
la Jiul, pentru perioada 
1968—1973. Ca antrenor al 
centrului de juniori 
T.M.B. funcționează doar 
o singură stagiune, apoi 
vreme de cinci ani, lu
crează ca specialist în

Algeria (la J.S.K. Saikda), 
Niger (antrenor federal, 
cu care ocazie a condus 
naționala Nigerului pină 
în semifinalele „Cupei A- 
fricii“) și Maroc (forma
ția Mahomedanii). F.C.M, 
Galați l-a avut ca antre
nor in sezonul 1977— 
1978. La revenirea în 
țară este solicitat de di
vizionara B Chimia Tur- 
nu Măgurele, pe care o 
salvează de la retrograda
re, apoi, din august 1979, 
la chemarea foștilor săi 
elevi ing. Petre Libardi, 
Gogu Tonca și Cornel Că
rare, respectiv președin
tele, antrenorul secund și 
secretarul clubului, ac
ceptă să răspundă, pen
tru a treia oară, de des
tinul divizionarei A, Jiul 
Petroșani.

Sfîfșitul acestei prelungite stagiuni fotbalistice ne-a pus, imediat după a- naliza activității secției de fotbal Jiul Petroșani, fală în față eu antrenorul Viorel Tălmăciți, în dorința de a trece în revistă comportarea divizionarei A din Vale, de altfel pentru a sublinia saltul valoric înregistrat de formația noastră, de cînd conducerea tehnică a fost încredințată cuplului Viorel Tălmaciu — Gogu Tonca. Așadar, sa realizăm stadiul de debut al întrecerilor oficiale.— Cînd am luat echipă „din mers“, am încercat să desăvârșesc pregătirea fizică, insistînd asupra însușirii unei idei tactice de joc, adecvată pentru partidele de acasă și din deplasare, care să impună Jiului o personalitate distinctă.
— In ce constă perso

nalitatea Jiului ?
-— Acasă utilizăm o variantă elastică a sistemului 1—4—3—3, acționăm cu cinci apărători și cinci înaintași, Ciupitu, asigurând legătura intercom- 

par timentală. Idee a de a-1 trece pe Ciupitu. din postul de libero pe cel de coordonator,- aparține, tovarășului Otto Abraham, vice- președijțte al clubului, do, vedindu-se inspirată. Pentru echipă, pentru Ciupitu, care s-a realizat mai bine la mijlocul terenului, dar și pentru Rusu, care a dat satisfacție în fața 

lui Caval. De _ asemenea, consider că trecerea lui Petre Grigore de pe stânga . pe dreapta a dat roadele scontate. Introducerea tânărului Varga la mijlocul terenului a adus un suflu nou echipei.
— Cum abordăm parti

dele din deplasare ?— Sistemul 1—4—4—2 convine mai mult, în funcție de particularitățile jucătorilor, mizăm și pe angajarea mijlocașilor în linia defensivă, pe schimburile de locuri dintre extreme și halfii de linie. Astfel. am adus șase puncte din deplasare, de la Olimpia, F.C. Argeș și Sportul studențesc
— Băieții noștri au a- 

vut, și mai apoi, două 
evoluții lamentabile.— In repriza secundă de la Craiova și la Poli lași. Deși fără Bădin și Ciupitu, în prima repriză, Jiul a acționat ca un adevărat ■ bloc unitar funcțional. s_a angajat în ritmul impus de olteni, dar după pauză craiovenii, într-o formă excelentă au desfăcut jocul pe aripi, dînd peste cap'toată tactica noastră defensivă. Să nu uităm însă că, după cinci zile U. Craiova invingea, într-un ga_ gon autentic englez, peLeeds, La Iași, .Moise aprimit 2 goluri parabile.

— Atacul este însă 
compartimentul cel mai 
capricios. Din cele 16 go
luri înscrise (sîntem pe 
penultimul loc la acest 

capitol), majoritatea a- 
parțin,.. mijlocașilor și a- 
părătorilor.— O primă explicație constă în slaba pregătire pe care o au înaintașii. Dacă despre Stoichiță ăm lucruri bune" de spus, are o pregătire serioasă, adecvată, ideii de joc, Bucurescu este însă un jucător comod. In această toamnă nu are un total mai mare de 24 de antrenamente. In rest, scutiri medicale sau sustrageri de la pregătire. Totuși, spre final, mai 0- dihnii decît ceilalți, a' înscris patru goluri în trei meciuri. Cît despre Sălă- gean, în afară că nu joacă pe postul său, manifestă și el comoditate în pregătire, șantajând faptul că nu există jucător de 

sehimb. Cum este posibil că un atacant să înscrie numai un gol în 17 partide ? La el poate fi vorba, iii partidele de acasă și de „complexul11 galeriei ; sînt unii așa-ziși suporteri care îi descurajează pe Sală- gean, Lixandru, Mușat și Enescu prin huiduieli.
— Care ar fi ordinea 

unui clasament al bunei 
comportări în rîndul bă
ieților dv. ?— Lider de necontestat — Dragu Bădin, care prin prestația și dăruirea sa a insuflat încredere coechipierilor. Despre V a r- ga am mai vorbit. Ciupitu .este un bun coordonator și organizator de joc, Trebuie, de'asemenea, să remarc forma deosebită atinsă de 

Cavai în acest sezon.
— In ce relații s_au a- 

flat antrenorii cu jucăto*- 
rii, cu conducerea clubu
lui, cu suporterii ?—. Conlucrarea cu Gogu Tonca atinge aproape limitele idealului, mai puțin sînt mulțumit de modul cum s-au reliefat relațiile 'antrenori —■ jucători, jucători — public, antrenori- public. Din partea organe

lor locale de partid și de stat, a conducerii clubului, am primit întotdeauna tot sprijinul necesar.
— Vacanța anunțată 

azi (marți — n.r.) va du
ra tnult?— Pînă la 8 ianuarie, cînd, după controlul medical vom relua pregătirii le în Petroșani In perioada precompetițională vrem 

să ne instalăm într-o zo- > nă mai călduroasă, pentru jocurile de pregătire și o- mogeriizare a formației.
— Vor fi noutăți în lot?— Lotul cuprinde acum doar 17 jucători, între care Rusu e suferind, Mușat se află în spital, Guran n-a depășit perioada de convalescență. Or, pînă la 22, cît recomandă . federația de specialitate, mai sînt locuri vacante. Facem tot posibilul pentru a alinia sub culorile Jiului încă vreo eîțiva jucători de valoare care să întărească e- ehipa, pornită, cu mai puține griji ca altădată, spre un retur dificil, care poate însă confirma ascensiunea valorică din tur.

Ion VULPE
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inimiLa 440 de metri sub pă- mînt, intr-o „cameră" cu pereții zugrăviți de aluviuni geologice, se petrec adevărate fapte de eroism, pe care le consemnăm ca atare, știind ca nu ne facem decît o datorie firească. Cîțiva oameni, mai precis 24 își unesc voința și • acționează cu stăruință pentru a-și păstra titlul de fruntași în permanenta competiție a cărbunelui. Brigada condusă de comunistul Iosif Clamba, de la sectorul IV al minei Lo- nea, este o familie extinsă,
Să. muncim 

și să trăim în 
chip comunist

toții o singură inimă, o puternică familie din care se nasc zilnic idei, se săvîr- șese fapte pline de eroism, materializate în zeci de tone de cărbune.— Cum înțelegeți să munciți în chip comunist ? 11 întrebăm pc Iosif Clam-. ba.— Exploatînd trei puri pe schimb, ceea înseamnă cam 28 tone cărbune la fiecare adică 80 de tone... presupune să nu mai mult de un schimb prăbușirea, în așa fel incit schimbul care vine să intre din plin în activitate. Și mai înseamnă să avem grijă de fiecare om, să rezolvăm la timp problemele care-1 preocupă. Acum avem un ortac bolnav, pe Traian Manea, am fost eu toții la spital, să-1 ajutăm, să-1 îmbărbătăm...— Cit eiștigați pe lună 7— Pește 7000 de lei. Desigur, asta în condițiile îndeplinirii exemplare a sar- einilor. Noi ne îngrijim ca aprovizionarea să se facă la timp, să înlăturăm stagnările. să rezolvăm în mod operativ toate necazurile

cinice,, de cîmp,Asta dureze

)
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i 
i

Să predai
ștafeta

în mîimA. •

o familie comunistă cum 
o denumim noi astăzi, în care se muncește mult și bine, se trăiește pe măsură acestui aport.— Este una din brigăzile noastre care muncește și trăiește în chip comunist, ne spune Andrei Col- da, secretarul comitetului de partid al minei. De la începutul anului brigada a depășit sarcinile de plan caie apar . -Iată cum 24 de inimi, s-au consolidat într-una mai mare, într-o simbioză perfectă, caracterisitcă comuniștilor, într-o alcătuire umană demnă, pe care orice colectiv poate să o. invidieze. Reflectată în planul vieții și conștiinței lor. ea înseamnă nu numai satisfacție, ci și fericire și bucurie, într-un cuvînt bunăstare — împlinire pe care societatea de astăzi o pune în fața tuturor preocupărilor.

Valferiu COANDRAȘ

eu peste 8 000 tone de cărbune, ■ fapt care o situează în fruntea întrecerii ce se desfășoară între brigăzile de la întreprinderea noastră.- In această cameră sub- pămînteană ziua și noaptea au frumusețea dar și rigorile lor, deoarece ea să plece din abataj în fiecare zi 350 de vagoneți încăr- căți cu cărbune, este necesar efort, uneori peste limitele programului, folosind maximum de pricepere și dăruire. Este una dintre’ brigăzile cu cea mai bună pregătire profesională, ne-o spune ducătorul ei, Iosif Clamba, care deînsăși con- comunistul ' • 20 de ani se află la conducerea brigăzii, în acest post cheie, unde, după cum singur recunoaște trebuie muncești nu numai brațele, ci și eu inima,Toți componenții și-au desăvîrșitmintea. brigăzii.-pregătirea, adică au. dobîn- ' dit calificarea de miner și au trecut să învețe o nouă . meserie, pentru a răspunde înaltelor cerințe pe care le implică mecanizarea. Traian Manea, Nicolae Io- niță, Fetru Mîndruț, Ștefan Boda, Nicu . Neagu, Victor Răbulea și ceilalți optsprezece alcătuiesc cu
I 
I 
I 
I 
I

Locțiitorul șef ului torului de aeraj a deschis larg brațele de bucurie :— Ce bine ați. „picat"’ Am fi dorit să vă anunțăm, dar ne-am gîndit că e prea... cu noaptea în cap să vă invităm aici. Acum, oricum, o asemenea fotografie, de zile mari pentru un om care în noaptea asta a făcut șut.ul ce va pecetlui o activitate de 23 de ani în subteran, va fi mai mult decît binevenită....Și, loan Mălăiescu, locțiitorul șefului sectorului, ne prezintă doi tineri. unul în salopetă iar celălalt într-o haină de piele care țineau, învelite într-o coală albă, două buchete de. flori. . Trecuse bine de ora 6 dimineața; dealul Și puțul începeau să prindă contururi ne-. gre pe un fundal care se. albăstrea a Ziuă; In gura galeriei- de coastă a minei 1 Dîlja apăruseră cîteva lumini. „El trebuie să fie — zise tînărul în salope-..— el cu ortacii lui“.Așa era. Maistrul minier Isidor Sav. cu trei dintre ortacii săi, s-au o- prit nedumeriți. Aduceau pe hainele lor mirosul

BARBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

pămîntului. Au urmat clipe de emoție și trăire duioasă în care s-au împărțit sărutări, felicitări, urări de bine și sănătate, lacrimi. Da, și lacrimi... conștiinciozitateIn ’56, după șase ani de șoierie, Isidor Sav părăsise meleagurile Soi- ' mușului și apucase minerul pikamerului aici, în ___ ___I _____________Vale. Dar nici prin minte a fOșt printre primii maiș- nu-i trecea, pe atunci, că tri care au contribuit e- ....................  ’ fectiv la scoaterea la ziuă a primelor tone de cărr bune de la mina Dîlja. Și acum ? Acum, contrar

Cosma, iar din ’63 a devenit maistru minier- și din ’77 a trecut maistru la aerai unde a dovedit aceeași exemplară și răspundere. Nu va uita că, de-a lungul acestor ani a trecut prin greutăți dar și prin nenumărate satis^ faeții, cum nu va uita că

care și el este student m anul III la utilaj tehnologic, Și încă un student harnic. Vasăzică, tinerii care l-au întîmpinat cu flori sînt cei cărora le-a predat ștafeta. Și e mulțumit Are toate motivele. Ștafeta este preluată de mîini bune, de tineri entuziaști care, acolo, adînc, vor aduce cu noul și modernizarea mineritul din zi în mai mecanizat.De pe fața lui
in ei în zi

Ion LICIU

Traian (băiatul cu salopetă de acum) să-i urmeze,,. pilda. A trecut băr- bătește prin filiera mineritului, a început, cum ^se așteptărilor, iată fiul lui’ ' pe care — n-a vrut să-1facă miner este anul III la subingineri. Catița, fiica lui care o asistentă medicală are un soț (tî- năriil Bela Muhich, cel amintit cu haina de piele)
zice, de la lopată. I-a avut ortaci pe vestiții brigadieri Dionisie Bartha. Augustin Demeter — de acum și ei pensionari pe minerii Ștefan Ghioc, Constantin Bula, Mihai

___ , . ___ Isidor Sav se deslipi o undă de regret că... părăsește mina în momentul cînd mineritul va avea calitatea unei meserii complexe. A- ■ cea undă însă i-a fost .estompată de certitudinea că activitatea va fi continuată, de cei cărora le-a încredințat ștafeta...Acasă, Floarea, soția lui, îl aștepta cu flori și cu o masă anume pregă-
copii supuși unei aritmetici 

înjositoare...Legea noastră, profund umană, permite cetățenilor care dim motive bine întemeiate nu mai pot con- la ceea intr-un un fapt numai multe uită de îndatoririle ce

Mecanicele I’etronela Bagya și Lucia MoldoVan, 
două muncitoare harnice de la Preparația cărbune
lui Lupeni. Foto : Ion LEONARD

SALUTCind diminețile de de- som-cembrie își ridică noroasele pleoape, cerul e încă lăptos, strada principală forfotește deja de tumultul uman, drumul spre școală este a- companiat de trilul clopoțeilor de argint al prichindeilor care învață să fie oameni, col familiar, sufletește spre slujbă cumpărături, me însă',
E un specta- necesar chiar trecătorului sau după De la o vre- peisajul străzilor noastre a ciștigat în cromatism, la răspîntii sau la trecerile de pietoni, au apărut niște băieței și fetițe, în uniforme albastre, încinși in centuri albe, cu caschete și palete avertizoare. Misiunea lor este de a contribui la asigurarea cir-I 

L2

MATINALeulației pietonale fără accidente, protejînclu-i pe cei din leatul lor, ba chiar șj pe cei maturi și nu de puține ori am văzut bătrîni sau bătrîne a- jutați să traverseze stra-
da. E un fel de joc vor spune unii sceptici, . trebuie. să acceptăm și furie-. . ția educațională a jocului, dar sint convins că jocul „de-a oamenii mari", „de-a nenea milițianul" are resorturi psî- hopedagogice mai complexe. Invățînd să procedeze ca. oamenii mari, a- jutîndu-i pe bătrîni, prichindeii de azi parcurg drumul spre omenie, în-

vață să respecte normele și cutumele de conviețuire socială. Jocul serios iinplică așadar sădirea sentimentului de responsabilitate socială, deprinderea și convingerea că individul trebuie să-și desfășoare activitatea în colectivitate.Și cum misiunea lor se execută diurn, intră deci în obișnuitul vieții al vieții noastre. Iată de ce lor, ba chiar recomandările făcuțe celor care mai ignoră normele de lație, pe tonul cel serios din lume, mi par cel mai pur și bun .augur salut matinal..— Bună dimineața, viață ! La multi ani, puști ule ! învață să fii QM, omuleț ule !
Ion VULPE

lor,privirea lor. salutul
circu- .mai se de

mai pot viețui, să recurgă ce numim cu toții, cuvînt, divorț. Ește îndeosebi cunoscut, că cei în cauză de ori le revin ca părinți, pentru creșterea și educarea copiilor lor, pentru a-i ajuta să devină cetățeni demni ai societății.Situația soților Dumitru B și Marfă B. din Lupeni a produs asemenea repercusiuni negative, nu numai asupra lor, ci mai ales a- supra a nu mai puțin decît șapte copii, născuți după cum vom vedea în urma unor fulgurante aventuri de dragoste. Despre cei doi, se spune astăzi, atît de către ei cît' și de cei care-i cunosc, că și-au clădit căsnicia pe cinste și dreptate. O dovadă este și casa pe care au durat-o cu mîinile lor, destul de frumoasă, pe care nu se pot abține privească. Dar. .„După cinci ani cie, declară Maria B, soțul meu s-a schimbat, a 'început să mă amenințe și să mă bată atît pe mine cît și pe copii. Ultima dată, înainte de a pleca de la el, m_a bătut pînă și-a rupt degetul, accident în căruia a avut 35 de certificat medical"(l). întîmplarea are ceva . . liu în conținutul ei, Maria B. a luat lucrurile în serios și a procedat ca atare. In ziua de 12 octombrie 1978 și-a luat în grabă cîteva lucruri, și a plecat, lăsînd în urma ei după

trecătoriisă nu o:de ( ăsni-

reci,perdeaua de la geamul a- partamentului cinci copii cu ochii umeziți de lacrimi, fără vreo speranță că își vor mai întîlni mama. Uncie s_a dus Maria B.? In lumea largă? Nicidecum: la un alt bărbat, care poartă același prenume eu al soțului ei, Durhitru G., care‘la rîndul său se despărțise de. Elena 13., după un concubinaj de cîțiva ani. „Eu mi-am rezolvat problema, spune Dumitru G. Eu am luat un copil si „soția" altul"...In scurt timp se transferă amîndoi la Petroșani, atît cu locuința cît și’ cu serviciul. Din noua poveste de dragoste se naște alt copil al șaptelea la număr, care, așa cum afirmă cei doi „soți“, a constituit liantul iubirii lor, ce-i va uni pentru totdeauna. Nu punem la îndoială această făgăduință exprimată la unison de către cei doi proaspăt „căsătoriți". Dar, cum era și firesc, Dumitru B., runias cu cei cinei copii, își cere drepturile. In prințul rînd dorește ea soția să se reîntoarcă acasă, cetind u-ne_ ajutorul. Am încercat să i-1 dăm, discu- tînd pe îndelete cu Maria B., dar care a refuzat categoric această propunere motivînd că și_a refăcut viața, nici un cuvînt, nici o promisiune n-o poate reîntoarce din drumul pe care și-a propus să-1 străbată. In acest fel, cei doi soți ajung să apeleze la literele de lege, Maria B. obligîndu_se să plătească pensia alimentară cuvenită, să facă orice numai să nu revină în mijlocul fa-

urma zile Deși haz-

miliei. „I-am promis că voi face orice pentru ea, numai să vină înapoi acasă...", ne spune Dumitru B, în timp ce scotocește geanta plină de decrete și legi, în care încadrează fărădelegile soției sale, condamnînd cu asprime atitudinea ei de nepăsare.Aceasta este situația, destul de complicată. Nu vom. spune cîtă dreptate are unul și cîtă are celălalt, sau cît este partea lor de vină. Departe de noi gîn- dul de a susține că un om după un eșec în căsnicie n-ar mai avea dreptul la viață, pentru a și-o reface. Și nici părerea bună pe care o avea conducerea întreprinderii unde lucrează acum cei doi concubini n-o vom pune la îndoială. Dar, de la toate acestea și pînă la atitudinea lipsită de răspundere de a semăna copii pe drumul vieții, fără nici un fel de discernământ, este o distanță lungă. Mai ales dacă adăugăm ușurința eu care s-au descotorosit propriile lor odrasle, principiul „unul mie, altul ție“, folosind o aritmetică simplă, dar înjositoare. Toate acestea denotă imaginea unei gîndiri greșite despre rolul pe care familia trebuie să-1 aibă în societatea noastră. Dc aceea organele în drept vor trebui să facă tot ceea ce este posibil pentru a rezolva a- această situație extrem de importantă pentru viața și viitorul celor șapte copii, care nu merită această pedeapsă aspră.
C. VALERIU

de
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Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C.C. al P. C. R.

.N LU/Hg

°'N'u- Adunarea Generală a adoptat rezoluția 
privind înghețarea și reducerea bugetelor militare 

ale statelor, inițiată de România(Urmare din pagina I)

anul 1980 să fie supuse dezbaterii și a_ 
probării sesiunii Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat propunerile făcute de Consi
liul Național al Frontului Unității Socia
liste privind alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și consiliile popu
lare. care vor avea loc la 9 martie 1980.

In vederea îmbunătățirii reprezentării 
cetățenilor în Marea Adunare Națională, 
ținînd seama de sporirea numărului popu
lației țării de la alegerile precedente și 
pînă în prezent, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit creșterea numărului de de
putați în Marea Adunare Națională de la 
349 la 369 și modificarea în acest sens a 
unor articole din Constituția Republicii 
Socialiste România și din Legea electo
rală, modificări ce vor fi înaintate spre, 
aprobare sesiunii Marii Adunări Națio
nale. S-a stabilit, de asemenea, ca numă
rul deputaților ce urmează să fie aleși 
în consiliile populare să înregistreze une
le modificări față de cel existent, ca 
urmare a sporului natural al populației, 
precum și a trecerii unor orașe în cate
goria municipiilor, modificări care se în
cadrează în limitele minime și maxime 
prevăzute de Legea electorală pentru fie
care categorie de consilii populare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
totodată, propunerile Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste privind 
creșterea, în comparație cu alegerile pre
cedente, a numărului de circumscripții e- 
lectorale în care vor fi depuse două can
didaturi pentru fiecare deputat în Marea 
Adunare Națională și în consiliile popu
lare, precum și măsurile organizatorice

Ședința Camerei legislative a consiliilor populare
(Urmare din pagina I) te al Comitetului executiv al Consiliului popular ju- . dețean Neamț — secretari. In continuarea ședinței, Camera legislativă a a- doptat în unanimitate ordinea de zi :1. Proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980 ;2. Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1980 ;3. Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare ;4. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor populare.In legătură cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi au luat euvîntul tovarășii Nicolae Vereș, președintele Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular județean Mureș, Ștefan Panaitiu, prim-vicepre- ședinte. al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Botoșani, Dumitru Ciuclea. prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Maramureș, Andrei Csillag, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Cluj, Lucian Bălteanu, membru al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți, Nicolae Bușui, președintele ; Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ca- raș-Severin, Nicolae Buzdugan, membru al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău, Dumitra Smarandache, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, Ion Catrinescu, președintele Comitetului exe

cutiv al Consiliului popular județean Brăila.In euvîntul lor, deputății au evidențiat însemnătatea istorică a Congresului al Xll-lea al partidului în elaborarea orientărilor de dezvoltare economico- socială a patriei noastre și au exprimat hotărîrea fermă a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a acționa pentru transpunerea în viață a hotărîrilor forumului comuniștilor români, de a asigura dezvoltarea neîntreruptă a României pe drumul progresului și civilizației socialiste.Ei au dat glas satisfacției unanime a întregului nostru popor față de hotărîrea Congresului de a-1 realege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului — garanție sigură a înfăptuirii Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. In același timp, vorbitorii au adus un vibrant omagiu secretarului general al partidului a cărui viață .Sp identifică de aproape o jumătate de secol cu idealurile de luptă ale partidului pentru libertate, independență și suveranitate națională, pentru fericirea și prospe- tatea poporului român.Luînd in dezbatere proiectul Planului național linie de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980, Camera legislativă a constatat că documentul a fost elaborat pe baza sarcinilor stabilite pentru a- cest an de planul cincinal, ținîndu-se' seama de hotă- rîriie Congresului al Xll-lea al partidului.In cadrul dezbaterilor s-au evidențiat în mod deosebit îmbunătățirile aduse proiectului de plan ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea la o nouă calitate a

privind delimitarea tuturor circumscripți
ilor electorale, depunerile de candidaturi, 
pregătirea și desfășurarea campaniei e- 
lectorale, acțiunile politice și culturale ce 
vor fi întreprinse în această perioadă.

Apreciind că alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și consiliile 
poulare constituie o nouă expresie a 
largului democratism ce caracterizează 
societatea noastră socialistă, Comitetul 
Politic Executiv cere tuturor organizați
ilor de partid județene, municipale, oră
șenești și comunale, tuturor organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste să desfășoare 
o intensă activitate politică asigurînd bu
nul mers al întregii campanii electorale, 
alegerea în organele supreme și locale ale 
puterii de stat a celor mai destoinici, ca
pabili și harnici cetățeni, oameni de frun
te ai societății noastre, profund devotați 
cauzei socialismului, militanți neobosiți 
pentru înfăptuirea consecventă a politicii 
interne și externe a partidului și statului 
de propășire a patriei, de creștere per
manentă a prestigiului său în lume. Co
mitetul Politic Executiv îșî exprimă con
vingerea că perioada premergătoare ale
gerilor de deputați în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare va deter
mina o largă mobilizare a organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, a organe
lor locale de stat, a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate în înfăptuirea 
exemplară a istoricelor hotărâri ale Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., a Progra
mului de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

întregii activități economice și sociale.Subliniind faptul că prevederile de plan pe anul 1980 reflectă politica partidului și statului cu privire la dezvoltarea continuă, echilibrată și dinamică a economiei naționale, deputății au evidențiat sarcinile eare revin consiliilor populare pentru îndeplinirea ritmică și depășirea planului de dezvoltare e- conomico-socială în profil teritorial, au scos în relief măsurile care vor trebui să fie luate de organele locale pentru realizarea indicatorilor de plan, reducerea cheltuielilor materiale, întărirea autoconducerii și autogestiunii, creșterea eficienței și îmbunătățirea în continuare, a întregii activități din fiecare județ, municipiu, oraș și comună.Totodată, au fost evidențiate măsurile ce ~ se impun pentru îmbunătățirea aprovizionării populației. pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, realizarea lucrărilor de interes obștesc, pentru ridicarea nivelului de viață, material și spiritual al populației din toate, zonei'' țării. •Dezbătind proiectul bugetului de stat și proiectele bugetelor locale pe anul 1980, Camera legislativei a constatat că acestea au fost elaborate în conformitate cu obiectivele economice ale partidului, avîndu-se în vedere sarcinile fundamentale stabilite de Congresul al Xll-lea al . partidului privind dezvoltarea în continuare. a etății noastre.Participant:! la dezbaterile pe marginea proiectului de buget au făcut numeroase propuneri vizînd creșterea răspunderilor organelor centrale și locale, îmbunătățirea activității consiliilor populare, a colaborării cu organele centrale în soluționarea programelor legate de realizarea și depășirea planului de producție și de investiții, precum și în legătură cu

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U, a aprobat, prin consens, rezoluția privind înghețarea și reducerea bugetelor militare ale statelor — adoptată anterior de Comitetul politic, la inițiativa României.Importanta inițiativă a României la actuala sesiune a Adunării Generale, sprijinită în unanimitate de forumul suprem al Națiunilor Unite, derivă din orientarea constantă și preocupările susținute ale partidului și statului nostru, ale președintelui Nicolae Ceaușescu — puternic reafirmate la cel de-al XII- lea Congres al Partidului Comunist Român — de respingere ferma a politicii înarmărilor și de inițiere a unui proces autentic de încetare a cursei înarmărilor. de reducere a cheltuielilor militare, și de dezarmare, ca o sarcină primordială a epocii noastre.Rezoluția Adunării Generale subliniază necesitatea de „a se da un nou impuls eforturilor în vederea realizării unor acorduri de înghețare, reduce- 
căile concrete de asigurare a dezvoltării economico- sociale a județelor și localităților țării. S-a stabilit ca toate propunerile făcute în ședință să fie înaintate Consiliului de Miniștri.In numele consiliilor populare, al tuturor cetățenilor pe care îi reprezintă, vorbitorii s-au angajat să acționeze «u fermitate pen- tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului privind accelerarea procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și înaintare a României spre comunism.In acest sens, participau- ții la dezbateri au subliniat importanța constituirii — din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, care oferă tuturor.-cetățenilor țării posibilitatea de a lua parte ■ în mod nemijlocit la viața politică.Luînd în dezbatere proiectele de lege cu privire la modificarea unor prevederi ale Legii, de organizare și funcționare a consiliilor populare și a Legii privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Camera legislativă a apreciat că acestea sînt în concordanță cu ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului vizînd perfecționarea cadrului legislativ de organizare și funcționare a aparatului de stat, ele contribuind la creșterea răspunderii, operativității și eficienței acestuia, la îmbunătățirea activității în îndeplinirea la un. nivel superior a atribuțiilor ce le revin.In încheierea lucrărilor, deputății au adoptat ho- tărîri prin care Camera legislativă a Consiliilor populare a aprobat proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi. 

re sau limitare de orice altă natură, într-o manieră echilibrată, a cheltuielilor militare, inclusiv măsuri adecvate de verificare satisfăcătoare pentru- toate părțile interesate".O deosebită semnificație politică în împrejurările actuale are apelul adresat în rezoluție tuturor statelor, și în special statelor cel mai puternic înarmate, ca, pînă la încheierea unor acorduri de reducere a cheltuielilor militare. să manifeste autoreținere în Cheltuielile lor militare, cu scopul de a canaliza fondurile astfel economisite pentru dezvoltarea econo
Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O.

BRUXELLES 12 (Agerpres). La Bruxelles au început miercuri după-amia- ză lucrările sesiunii extraordinare a Consiliului ministerial al NATO, care vor dura două zile.. Participă miniștrii afacerilor externe și cei ai apărării din țările membre, cu excepția Franței, care nu tace parte din sistemul mi

ASCULTAREA IN CON
DIȚII DE LABORATOR a benzii de magnetofon găsite în „cutia neagră" a avionului DC-10 care ș-a prăbușit recent în Antarctică a dus la descoperirea .unui semnal de alarmă care este declanșat de obicei eînd aparatul zboară la o altitudine prea mică. Nu sînt înregistrate alte elemente care să . permită o apreciere asupra posibilității piloților de a redresa aparatul. După cum s-a măi anunțat, avionul, apar- ținînd .‘linei companii, neozeelandeze, s-a prăbușit în ziua de 28 noiembrie, toate cele 257' de persoane a- flate ia bord pierzîndu-și viața. ■ ;

SECRETARUL DEPAR
TAMENTULUI DE STAT AL S.U.A., Cyrus Vance, și-a încheiat, miercuri, dimineață, vizita în R.F. Germania. EI a fost primit
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mică șj socială, îndeosebi în folosul țărilor în curs de dezvoltare.Prin rezoluția propusă de România —• căreia i s-au alăturat, în calitate de coautoare,alte 11 țări — problema examinării unor căi și modalități eficiente de înfăptuire a unor măsuri practice în domeniul înghețării și* reducerii bugetelor militare este înscrisă între preocupările majore ale sesiunii Comisiei dezarmării a O.N.U., care se va reuni în vara anului 1980, precum și ca punct distinct pe -ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
litar integrat al NATO. Sesiunea este consacrată aprobării, proiectului NATO privind amplasarea de noi rachete nucleare pe teritoriile a cinci țări membre ale Alianței Atlantice, și anume Marea Britanie. Republica Federală Germania, Italia, Belgia și Olanda.de cancelarul federal Helmut’ Schmidt și a avut convorbiri cu omologul său vest-german, Hans- Dietrich Genscher — - informează agenția DPA.Anterior, ministrul de externe american a efectuat scurte vizite în Marea Britanie, -Franța Și Italia.

LA SCURT TIMP după confirmarea sa de către Parlamentul țării în funcția de prim-ministru al Republicii Irlanda. Charles Haughey a anunțat, marți seara, componența noului său cabinet, pe care urmează să-l prezinte forului legislativ suprem al țării.
MARȚI DUPA-AMIAZA, la Torino, un grup de teroriști a atacat un centru . - de formare a cadrelor în domeniul administrației publice, rănind cu focuri de armă zece persoane — profesori și studenți. UI! lor, membri ai unei g^,.păn extremiste autoini.mlate „Prima linie" au anunțat că sînt autori ai atentatului.
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