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Țraducînd în viață indicațiile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, rostită la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură

a producției de cărbune
r
* K Bogat program de lucru, din care de- 

arg valoroase acțiuni de viitor pentru 
fiecare domeniu al activității politice și 
economice din patria noastră, cuvîntarea 
rostită de secretarul general al partidu
lui, Ia consfătuirea cu cadrele de con
ducere din industrie, construcții, trans
porturi și agricultură, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la începutul acestei săp- 
tămîni la București, este în aceste zile 
permanent pe masa de lucru a colecti
velor întreprinderilor miniere din Va-

lea Jiului, unde se caută noi modalități 
de transpunere neabătută în viață a in
dicațiilor de mare valoare practică da
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în dorința de a informa cititorii noș
tri despre principalele acțiuni asupra că
rora stăruie conducerea Combinatului 
minier Valea Jiului, am adresat cîteva 
întrebări tovarășului ing. Iulian Costescu. 
director tehnic al C.M.V.J., participant Ia 
lucrările consfătuirii.

Vizita președinteluiRepublicii Franceze,Valery Giscard d’Estaing, în țara noastră
Continuarea convorbirilor oficialeVineri dimineață au continuat la Palatul Republicii convorbirile între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing.In cadrul schimbului de păreri a fost abordat berc larg de probleme actuale nale, tr-un și de tuij-ea . . . . .relor spre destindere, pace și colaborare, spre instaurarea în relațiile dintre state a principiilor libertății, independenței și

unate vieții internațio- care preocupă în- înalt grad omenirea care depinde înfăp- aspirațiilor popoa-
bertății, independenței suveranității naționale.Pornind de la faptul că în Europa sînt concentrate cele mai puternice forțe militare din lume, precum și cel mai mare ar

senal de arme, cei doi președinți au relevat necesitatea adoptării de măsuri concrete, eficiente, pentru dezangajarea militară a continentului fără de care nu este posibilă asigurarea păcii și securității în Europa, parte integrantă’ și o cerință de seamă pentru înfăptuirea dezarmării în întreaga lume. S-a a- preciat că dezarmarea în domeniul armamentului convențional și nuclear reprezintă o problemă centrală a vieții internaționale, o necesitate vitală pentru destinele umanității ș.i s-a subliniat că trebuie făcut totul pentru realizarea acestui biectiv major, pentru berarea popoarelorgreua povară a cheltuielilor militare, de amenințarea pe care cursa înarma-
o- eli- de

rilor o prezintă pentru p cea și securitatea omenir de pericolul unui război mondial.In timpul convorbirilor au fost examinate, d< semenca, probleme țiale ale activității polHi ce internaționale cum sînt dezvoltarea unei largi colaborări între toate popoarele, lichidarea subdezvoltării, asigurarea condițiilor pentru progresul economic și social al tuturor statelor și îndeosebi al celor rămase în urmă. Președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing au evidențiat necesitatea e- dificării unei noi ordini e- conomice internaționale în. care raporturile dintre națiuni să se bazeze pe principiile echității, egalității
(Continuare în pag. a 4-a)

Depuneri de coroane de flori
—■ Cuvîntarea tovarășului Nicplae Ceaușescu — un veritabil program de acțiune, amplu, dar mai a- les concret — a însemnat pentru mine, pentru noi toți, lin exemplu de analiză a dezvoltării economice a țării și, legat de creșterea economică, de îmbunătățire a nivelului de. viață material și spiritual al oamenilor muncii. Cuvîntarea este o vibrantă < is 'mare a dresată cadrelor de coiul u- ' cere, tuturormuncii la analiză ci itică și autocritică a situațiilor care impietează asupra realizării exemplare a sarcinilor de plan, la găsirea căilor de depășire a momentelor grele și de eliminare a deficiențelor care mai persistă în activitatea colectivelor de oameni ai muncii. înseamnă, pentru noi minerii, un puternic îndemn la continua îmbunătățire a întregii activități economice.Transpunerea în viață a sarcinilor reieșite.din cuvîntarea secretatului general al partidului trebuie să se regăsească în îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan, a prevederilor pentru anul 1979, că- ■‘1... ‘ sîht liotărîtoare pentru■înfăptuirea tutiu'Or obiecti-

velor cincinalului. Rezultatele, anuluicut nu s-au ridicat după cum se cunoaște la nivelul așteptărilor. în acest an însă, în primele două luni, la nivelul combinatului, am realizat aproape toți indicatorii. Este dovada certă a activității îmbunătățite a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, care au început să conducă cu mai multă eficiență activitatea de programare oamenilor și urmărire a producției, să simtă mai mult răspunderea perspectivei.
— Tovarășe director, 

într-adevăr situația rea
lizărilor economice la 
nivelul combinatului este 
mult îmbunătățită, s-a 
înregistrat un salt cali
tativ și cantitativ deose
bit față de anul trecut. 
La nivelul întreprinderi
lor, însă, realizările nu 
sînt peste tot la fel de 
bune.— Avem întreprinderi miniere unde conducătorii, conducerile colective, prin ritmicitatea realizărilor și depășirilor de plan, au dat dovada că au reușit să instaureze un climat de înaltă exigență'în respectarea și înfăptuirea atribuțiilor ce le revin în domeniile cercetării și dez-

voltării, a sarcinilor de producție, a aprovizionării și desfacerii, a realizării indicatorilor econOntico-fi- nanciari și a problemelor de personal — stabilizarea cadrelor, calificarea și policalificarea acestora. în această situație se găsesc minele Lupeni, Petrila, Pa- roșeni, Uricani și Dîlja. Rezultatele economice sînt convingătoare.O a doua categorie de întreprinderi miniere o constituie minele Vulcan, Lonea si Aninpasa, care în ultima perioadă și-au îmbunătățit mult activitatea economică, dînd speranțe de redresare. Conducerile
Intreviu consemnat de

Dorin GHEȚA
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Brigada condusă 
Pavel Șchiopu de Ia sec
torul III al minei Dîlja. 
și-a 
lunii 
kg 
productivitatea muncii.

depășit sarcinile 
februarie cu 

cărbune/post
350
la

Foto: Gh. OLTEANU

La Lupeni a avut loc faza pe oraș a concursului cercurilor „Prietenii pompierilor*  cu participa rea echipajelor tuturor școlilor generale din localitate. Cei mai bine pregătiți ș-au dovedit pionierii — pompieri de la Școala generală nr. 6, care vor reprezenta orașul

In cursul dimineții de vineri, președintele Repu- Valery de- la lup- po- pen-
blicii Franceze, Giscard d’Estaing, a pus o jerbă de flori Monumentul eroilor tei pentru libertatea porului și a patriei, tru socialism.La solemnitate au ticipat persoanele oficiale romane și franceze, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureșteneO gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste Romania și Republicii Franceze.

' ★ i : 'Președintele Valery Giscard d’Estaing a depus, de asemenea, în aceeași zi, o

par-

jeibă de flori la Monumentul eroilor francezi că- zuți în. primul război mondial pe pămîntul României.La sosire, în fața monumentului, din Parcul Cișmigiu, o gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.

S-a păstrat, apoi, un mo- irient de reculegere.Au asistat personalități oficiale române și franceze.Președintele Franței s-a întreținut cu un grup de veterani români din timpul primului război mondial, prezenți la ceremonie.
Astăzi, posturile de radio și televiziune vor trans

mite direct :
— în jurul orei 11,45 : solemnitatea semnării do

cumentelor oficiale româno-franceze ;
— în jurul orei 15,00 : ceremonia plecării pre

ședintelui Republicii Franceze Valery Giscard d’Es- 
taing, care, împreună cu doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing, a făcut, la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită o- 
ficială în țara noastră.

La minele Vulcan, Paroșeni și Lonea

Produc tivi tați înalte
• I. M. VULCAN. Trei zile consecutiv, co

lectivul și-a depășit planul la producția de 
cărbune.

Consecvenți în realizări, minerii sectorului II, din 
cadrul căruia s-au remarcat în mod deosebit brigăzi
le conduse de Petru Ailincăi, Florea Petrișor, Grigo- 
re Cojocaru, au obținut în aceste zile succese de sea
mă. Intr-o singură zi, 8 martie, sectorul a adăugat 
încă 197 tone de cărbune la plusul de 1200 tone 
acumulat de la începutul lunii. Și încă un fapt sem
nificativ : productivitatea muncii planificate a fost 
realizată. în această perioadă, în proporție de 130 la 
sută.

• I.M. LONEA. Pe loc de frunte 
rele V și IV.

Rezultate meritorii in 
realizarea sarcinilor de 
pian ale lunii au obți
nut colectivele miniere 
din cadrul sectoarelor V 
și IV. Plusul realizat, la 
zi, de cele două sectoa
re este de 281 și, respec-

tiv, 190 tone de
S-au remarcat _____
deosebit brigăzile condu
se de Constantin 
Chițoiti, Antal Andrei, 
Viorel Negru, Iosif Clăm- 
ba și Nicolae Golea.

Lupen-i Ia faza municipala. (A. Mica).
♦ -Maeștrii cofetari din Lupeni își etalează produsele realizate cu migală în cadrul unei expozi- 0 ții cu vînzare, care poate fi văzută în aces.le z.ile în cofetăria „Liliacul* 1.*----------------Tronsonul cu prima scară a blocului nr. 55 din prelungirea cartierului 8 Martie din Pe-

trila a fost terminat și dat în folosință. 20 de familii, în majoritate de mineri, s-au mutat în noile apartamente. (V. Beldie) .

cărbune, 
în mod

sectoa-

în abataje
• I.M. PAROȘENI. 
Intr-o singură 
plus 100 tone
Prin mecanizarea opera

țiilor de tăiere și susține
re în frontul de lucru, 
numai într-o singură 
8 martie, Ia nivelul 
treprinderii au fost 
trase peste prevederi 
tone cărbune. Sectorul I 
are cea. mai mare realiza
re de la începutul lunii 
martie — plus 1 100 tone 
cărbune. Productivitatea 
muncii planificate la ni
velul sectorului a fost de
pășită cu 1 200 kg/post. 
Printre cele mai bune bri
găzi, s-au afirmat cele 
conduse de brigadierii I- 
lie Filiche si Titu Teacen-

Ca urinare a rezultatelor obținute în acțiunea de înfrumusețare în a- nul 1978, circumscripțiile electorale nr. 10 (deputata Ileana Sichitiu), nr. 5 (Aurel Cristea) și nr. 13 (Nicola Scored au fost

declarate, in cadrul tirnei sesiuni a Consiliului popular comunal A-" ninoasa, fruntașe în întrecerea gospodarilor. Cu același prilej un număr de 51 membri ai comitetelor de cetățeni și de- putați au primit insigna „Fruntași în gospodărirea comunei pe anul 1978". (Iosif Șimo).
vă ai formăm

I
In viitorul centru al Pe- 

troșaniului prind contur 
semețele siluete ale blocu
rilor.

Foto : Gh. OLTEANU
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Steagul roșu SIMBAtA, 10 MARTIE 1971

Decret prezidențial
privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consumîn. concordanță, cu politica partidului șl statului de dezvoltare în ritm susținut a economiei naționale, a întregii vieți econo-' mice; și sociale, în condițiile asigurării echilibrului financiar și monetar, ale unei circulații bănești sănătoase, nivelul general al prețurilor a fost menținut la limita inferioară a indicelui de prețuri stabilit pentru primii trei ani ai cincinalului.In conformitate eu prevederile planului cincinal — care stabilește ca indicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor să fie la sfîrșitul anului 1980 de. 105—106 la sută — urmează a se efectua unele majorări și reduceri dc prețuri la anumite produse industriale.Majorările și reducerile de prețuri prevăzute în prezentul decret influențează indicele prețurilor cu amănuntul și al tarifelor pentru populație, la nivelul anului 1979, cu 0,5 la sută, asigurînd în continuare caracterul de stabilitate a nivelului general al prețurilor.Aceste majorări de prețuri nu afectează realizarea integrală a programului de ridicare a nivelului de trai al populației,. a- doptat de Conferința Națională a partidului, care prevede creșterea retribuției reale, pînă la sfîrșitul anului 1980, cu oca. 32 la sută.De asemenea, modificările de prețuri vor conduce la eliminarea pierderilor ce se înregistrează la unele produse, la stimularea unităților economice de a fabrica sortimentele de mărfuri solicitate de populație și de a îmbunătăți continuu calitatea acestora și vor contribui, totodată, la asigurarea condițiilor de aplicare a ' auto- 

gestiunii și autofinanțării întreprinderilor.In acest scop, Președintele Repu blicii Socialiste România decretează:- AHT. 1. — Cu începere de la 12 martie 1979, se majorează prețurile cu a- mănuntul, în limitele indicelui prețurilor cu a- mănuntul și tarifelor stabilit prin plan, la unele grupe și subgrupe de produse, după <j,um urmează •a) unele produse din industria lemnului și hîr- tiei, cum sînt : uși-ferestre, placaje și panele, unele articole mărunte de uz gospodăresc, unele articole din hîrtie ;b) unele produse din industria ușoară cum sînt ; unele articole de sticlărie, geamuri și oglinzi, unele sortimente de confecții și încălțăminte pentru copii; .c) unele produse din industria chimică, cum sînt: lacuri și vopsele, unele articole din mase plastice, unele medicamente de uz uman și veterinar ;d) unele produse din metal, cum sînt: uncie tipuri de mașini de spălat rufe, de biciclete, de mașini de gătit și încălzit, rinele unelte de uz casnic și gospodăresc.Prețurile cu amănuntul la produsele prevăzute la alineatul 1 se majorează în medie cu 28,0 la sută.Pe grupe și subgrupe de produse procentele medii de majorare a prețurilor cu amănuntul sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.ÂRT. 2. -— Pe aceeași dată, se reduc prețurile cu amănuntul la unele grupe și ! subgrupe de produse, după cum urmează :a) tricotaje din fire sintetice, relon și în amestec, pentru adulți și copii ;b) tricotaje din fire po- linitrilacrilice și fire po-

Hester, pentru copii ; 'c) unele confecții pentru copii și adulți, din fire sintetice ;d) unele țesături tip mătase, din fire sintetice ;e) unele medicamente de uz uman ;f) unele medicamente de uz veterinar.;g) emailuri pe bază de rășini alchidice.Prețurile cu amănuntul la produsele prevăzute la alineatul 1 se reduc în medie cu 22,6 la sută..Pe grupe și subgrupe-de produse procentele medii de reducere a prețurilor cu amănuntul sînt cele prevăzute în anexa nr. 3.ART. 3. — Ministerul Comerțului Interior și celelalte organe centrale coordonatoare ale desfacerii mărfurilor, cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri, vor stabili prețurile cu amănuntul pe sortimente, eu respectarea procentelor medii de majorare și reducere prevăzute prin prezentul decret.ART. 4. — Cotele de rabat comercial la unele grupe de produse se modifică în mod corespunzător, potrivit anexei nr. 4.ART. 5. — La bunurile de consum ale căror prețuri cu amănuntul și cote de rabat comercial se modifică potrivit prevederilor prezentului decret, ministerele, celelalte organe centrale și locale producătoare vor stabili noi prețuri de producție la nivelul rezultat prin scăderea rabatului comercial din prețurile cu amănuntul. La produsele și grupele de produse prevăzute în anexa nr. 5 prețurile de producție rămîn în vigoare.ART. 6. — Pentru eliminarea subvențiilor dc la buget la produsele ale căror costuri au scăzut, se autorizează ministerele, ce

lelalte organe centrale și locale producătoare să reducă prețurile. de producție cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri, prețurile cu amănuntul ale acestora rămînînd nemodificate.Procentele medii de reducere ale prețurilor tie producție sînt cele prevăzute în anexa nr. 6.ART. 7. — Ministerele, celelalte organe . centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru reducerea costurilor în vederea rentabilizării tuturor produselor. In cazurile în care rentabilizarea nu poate fi realizată prin reducerea costurilor, de comun acord cu Ministerul Comerțului Interior, se vor lua măsuri în vederea înlocuirii produselor nerentăbile cu altele noi, calitativ superioare ,solicitate de populație, la care se ;vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri, prețuri rentabile, influențele luîndu-se în calculul indicelui de prețuri prevăzut în plan.ART. 8. — Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum și Ministerul Comerțului Interior. împreună cu Comitetul de Stat pentru Prețuri și ministerele producătoare vor prezenta Consiliului de Miniștri, pînă la 30 iunie 1979, propuneri de reglementări referitoare la :— sortimentul minimal pe grupe și subgrupe de produse necesar aprovizionării populației ;— organ i zarea produ cerii acestora în ritmurile și cantitățile impuse de cerințele de consum și de prevederile din plan. în conformitate cu profilul și specialitatea întreprinderi

lor ;— fixarea sarcinilor minimale de lărgire anuală și a etapelor de reînnoire și adaptare a structurii sortimentelor la condițiile noi din economie și cerințele populației.ART. 9. — Pentru a pre- veni fabricarea unor bunuri de consum îp eondi- ții de nerentabilitate, u- nitățile producătoare vor lua măsuri pentru reducerea sistematică a consumurilor specifice și creșterea productivității, muncii, fără a afecta calitatea- produselor.ART. 10. — Limitele maxime de prețuri pe grupe și subgrupe de produse în vigoare la data prezentului deefet se modifică în conformitate cu noile prețuri stabilite potrivit art. 1 și 2. Ministerele și celelalte organe centrale co*-  ordonatoare ale desfacerii mărfurilor sau prinei-, pale producătoare vor a- plica noile limite maxime de prețuri cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri.ART. 11. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale vor asigura reevaluarea stocurilor de produse ale căror prețuri se modifică, existente la unitățile în subordine la data intrării în vigoare a prezentului decret, în conformitate cu normele e- mise de Ministerul Finanțelor.Ministerul Comerțului Interior și celelalte organe eu sarcini de desfacere a mărfurilor către populație vor lua măsuri de înscriere sau etichetare a 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România(k) Anexele se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

noilor prețuri, precum șl de vînzare a mărfurilor în conformitate cu reglementările în vigoare.ART. 12. — Comitetulde Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor face propuneri privind introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii de plan economici și financiari cît și în volumul, și structura bugetului de stat pe anii 1979—■ 1980, Ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret. In, acest scop ministerele, celelalte organe centrale, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care au în subordine unități care desfac produse ce fac o- biectul prezentului decret, vor prezenta Comite'.șilui de Stat al Planific.^11’1' și Ministerului Finanțelor, în termen de 45 de zile, propuneri de modificare a indicatorilor economici și financiari.ART. 13. — Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, își încetează valabilitatea prețurile, limitele maxime de prețuri și rabaturile comerciale ce se modifică, precum și acordarea de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea diferențelor dintre prețurile de producție și cele de livrare la produsele destinate fondului pieții ce fac obiectul ..prezentului decret, precum și orice alte dispoziții contrare.ART. 14. — Anexele nr. 1—6 (x) fac parte integrantă din prezentul decret.

Sporirea producției de cărbune SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT;*!  SPORT

• (Urmare din pag. 1)colective, directorii întreprinderilor amintite însă nu au rezolvat toate problemele cu. care se confruntă.
— Cînd considerați că 

a avut loc revirimentul la 
întreprinderile amintite ?— în momentul în care conducerile colective și conducătorii de formații de lucru au înțeles și i-au făcut și pe alții să înțeleagă necesitatea de a insista pe folosirea judicioasă, eficientă a mecanizării. La mina Lonea, unde conducerea colectivă a fost mai persistentă în respectarea tehnologiilor de Itî- cru de la. complexele mecanizate, cu . același utilaj cu cîteva luni în urmă se obținea 3—4 tone pe post, iar acum productivitatea muncii s-a dublat. Urmărirea îndeaproape a tuturor problemelor, analiza deeadală, i-a adus colectivului m i n e i Vulcan noi reușite în acțiunea de redresare a producției. Iar la mina Aninoa- sa, insistența, conducerii colective pe exploatarea rațională a utilajelor, dar mai ales pe întreținerea acestora, pe revizuirea lor de calitate și operativ e- fectuată, fără stagnări de producție, a condus la creșterea substanțială a producției de -cărbune.

— Tovarășe director, a 
mai răinas o a treia cate
gorie de mine...— Da, mai există și o 

a treia categorie, din care fac parte minele JSărbă- teni și LiVezeni. Sigur, au 

condiții dificile, unele dintre ele obiective, dar nici conducerile colective nu au epuizat toate posibilitățile de îmbunătățire. Spre exemplu, la mina Li- vezeni s-a întocmit un program pentru punerea în funcțiune a noului flux de transport în subteran, lucrare vitală pentru creșterea producției de cărbune extras. Programul s-a întocmit, dar termenele nu se respectă și se tot amină punerea în funcțiune. Vina nu o au deeît conducătorii — pentru stabilirea u- nui program trebuia o a- naliză temeinică pe . bază cunoașterii exacte a posibilităților. La Bârbăteni, de exemplu, direcțiile în care Tuf. a acționat suficient conducerea întreprinderii sînt crearea liniei de front și aprovizionarea locurilor de muncă.Dar, lăsind de o parte această categorisire pe care am făcut-o după rezultatele economice obținute, rezultate care reflectă preocupare, strădaniile și direcțiile în . care au acționat și acționează conducerile colective, trebuie să spunem deschis că fiecare om trebuie să înțeleagă faptul că, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — „în calitatea de coproprietar al mijloacelor de producție, producător și beneficiar al roadelor muncii — răspunde de felul cum este administrată și gospodărită partea din avuția socialistă încredințată colectivelor respective**.

— După ce s-a întors de la 
Baia Mare cu o înfringere 
severă, Jiul ințîlnește dumi
nică pe Corvinul Hunedoa
ra., Care credeți că va fi e- 
chipa învingătoare dintre 
cele două divizionare A din 
județul nostru ?— Indiscutabil, Jiul. Spun aceasta nu din simplă complezență și patriotism local, ci și pentru faptul că avem o echipă mai completă care, după cum se știe, a cedat în tur la mare luptă chiar la Hunedoara. în plus, avem de spălat „rușinea" celor patru goluri primite la Baia Mare, din care trei ni le-a dat fostul coechipier, Rozsnay. De fapt nici locul în clasament și nici diferența de puncte între noi și siderurgiști nu ne permite să ne jucăm cu punctele. Va fi deci un meci în „familie**,  dar fără menajamente, la sfîrșitul căruia cred că o să ne mărim „zestrea" la 21 de puncte. . .

— Potrivit „actorilor" care 
joacă pe aceeași „scenă", se 
pare că vor fi mulți soliști.— Da. Argeșul, in dorința de a urca din nou in fruntea clasamentului, își va rotunji, aproape sigur, la 26 „zestrea" de puncte în dauna studenților ieșeni, Soliști intre soliști îi văd pe dinamoviștii bucureșteni, care au început returul cu intenția nemărturisită de a „escalada" vîrful „piramidei" clasamentului, și nu văd cum miine să le poată sta împotrivă A.S.A. Tîrgu Mureș, echipă amenințată să coboare spre baza „pirami-

Etapa a XX=a cu... actorul Corvin Alexedei“. Un adevărat derby studențesc se anunță la Craiova. Cuceritori a trei puncte din patru posibile, studenții din Bănie se întrec cu colegii lor din București, care se mîndresc cu cucerirea tuturor celor patru puncte ce se puteau obține în primele două etape. La Craiova, însă, cred că vor suferi prima înfringere. învingători îi văd și pe băcăuani în fața Gloriei Buzău, precum și pe C.S. Tîrgoviște în compania Chimiei Rra. Vîlceă. Spun aceasta nu numai prin prisma locurilor ocupate în clasament. ci și prin cea a evoluțiilor anterioare.
— Care meci îl considerați 

deschis oricărui rezultat ?— Cel de la Oradea, dintre
A v an c• Bogat sfirșit de săptămî- nă la fotbal. In cadrul etapei a 20-a a diviziei A, favo- riții noștri intilnesc duminică, ora 16, pe teren propriu, echipa siderurgiștilor din Hunedoara. Tot duminică, ora 11, se dă startul și in campionatele diviziei C și județean. Divizionara noastră C, Minerul Lupeni, își dispută victoria cu Lotrul Brezoi, iar Minerul Vulcan are ca parteneră de întrecere pc Constructorul Tg. Jiu. în a- ceeași zi, ora 11, în campionatul județean de fotbal, protagoniste sînt : Preparatorul Petrila — Constructorul Hunedoara, Minerul Uricani 

F.C. Bihor și F.C. Baia Mare. In dorința de a nu rănaî- ne și mai mult chiar și în urma plutonului codașelor, purtătorii lanternei se vor „bate**  pentru cucerirea celor două puncte puse în joc. Băi- mărenii vizează victoria cit gindul la menținerea unuia din „fotoliile de orhestră**.  Așa că nu-i exclus ca din a- ceste două aspirații, la pronosport să fie posibilă oricare din cele trei variante.
— Pe cine vedeți învingă

tor la Timișoara 1— Politehnica Timișoara a- re șanse să scape, pentru prima dată după 19 etape, de cele trei locuri codașe ale clasamentului. Pentru ea întâlnirea cu Steaua e deci me-
r o n i c ă— Dacia II Orăștie, Minerul Aninoasa — Metalul Șime- ria și Paringul Lonea — C.F.R. Petroșani.' în deschidere juniorii. Pe stadionul ' studenților din Petroșani, are loc duminică meciul din campionatul republican al juniorilor dintre C.S.Ș. Petroșani — Metalurgistul Cugir.• Sala de sport a I.M.P. va găzdui duminică, începind cu ora 10, meciul de baschet dintre divizionarele B Jiul — Știința și C.F.R. București.• Pe arena cu patru piste a preparatorilor din localitate, flu loc duminică, ora 8,30, întrecerile de popice din 

ciul speranțelor, poate chiar decisiv pentru răminerea in divizia A. Steaua, la rîndul ei, dorește să-și mențină poziția de lider. E deci firesc că la o asemenea miză să se meargă la pronosport cu unu sau doi.
— Dar în meciul dinirc-’ 

chipele din Satu Mare ș. - . 
rad pe cine vedeți ciștigători?— In primele două etape ale returului gazdele n-au obținut nici un punct. iar U.T.A. doar unul. E firească deci „setea**  de puncte a ambelor echipe. Prevăd un meci cu șanse de victorie pentru F.C. Olimpia, dar nu-i deloc exclus un rezultat de egalitate. .

D. CRIȘANcampionatul diviziei A dintre Jiul Petrila — Voința Cluj. Simbătă, ora 16, și duminică. ora 8,30, au loc și îmîlnirile din campionatul municipal de popice dintre Minerul Vulcan ■— Constructorul minier Petroșani, Jiul II Petrila — Paringul Lonea, iar duminică, ora 8,30 Vîscoza Lupeni (fete) — Preparatorul Petrila (băieți).• Campionatul județean de șah, pune, duminică, ora 9,30, în fața meselor jucătorii de la Preparatorul Lupeni și Dacia Orăștie.• In sala de sport din Petrila, are loc duminică, o- ra 9, etapa municipală a campionatului republican de judo rezervat copiilor. (C.D.)
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Cultură * *■"  Artă • Cultură Artă Cultură — Artă

■i • La Craiova, intre 8—11 : martie, se desfășoară faza | zonală a Festivalului Națio- i nai al Artei Studențești,• manifestare integrată în i Festivalul . național „Cînta- i rea României", ediția a Il-a. ș Studenții Institutului de j . mine din' Petroșani partici- i pă la această manifestare■ cultural-educativă cu lucrări | de artă fotografică (realiza- i te în cadrul cercului de■ speologie), artă plastică, ! formația de teatru (come-■ dia „Escrocii în aer liber" : de Ion Băieșu), corul stu- ; dențesc (dirijor — Vladimir ț Ureche), brigada artistică, ; formația de muzică ușoară

fc— II ........................................................................................................................................ Mill... ~ ■

S-au împlinit 225 de ani 
de la nașterea lui Gheor
ghe Șincai, eruditul ilu
minist, cel care, împreu
nă cu ceilalți cărturari ai 
Școlii ardelene și cu cei 
moldoveni și munteni, a 
pus pietre la temelia cul
turii noastre moderne 
și a deschis noi orizon
turi cunoașterii noastre de 
sine ca ițopor în istorie.

225 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Șincai

! On mare gînditor și
î luptător patriot

Recitind astăzi opera lui 
și' ceea ce s-a scris, des
pre el, o coincidență 
de date îmi stăruie 
în minte : Șincai 
s-a născut la 28 februarie 
(1754) și a murit la 2 no
iembrie (1816) — în 2 
noiembrie (1784) începea 
răscoala condusă de Ho
rea, Cloșca și Crișan, iar 
în 28 februarie (1785) Ho
rea și Cloșca erau trași 
pe roată. Desigur, e vor
ba de o simpiă întimpla- 
re iar anii și distanțele 
dintre ei diferă, dar fap
tul în sine mi se pare 
tulburător — întîmplarea 
ne oferă simboluri. Pen-

Condeierii Văii—mai aproape de 
viață, de preocupările oamenilorReprezentanți ai cenaclurilor . literare „Panait Istrati" din Petroșani, „Lira" — Lupani,' „Orfeu" — Vulcan și „ Venus" — ’ Petrila, ai cercurilor literare din Urieani și Paroșeni, din cadrul școlilor și liceelor din munieijjiul nostru șî-au dat întîlnire, in după-amiaza zilei de marți, pentru a dezbate activitatea desfășurată pînă în prezent și obiectivele mișcării literare din Valea Jiului. Fertilul dialog, la care au participat poeți și prozatori ca Ion Pascal Vlad, Mircea Andraș, luliu Popa. Ștefan Nagy, Valeria Zamfir, Dumitru Velea și alții, a subliniat pregnant necesitatea ancorării inspirației tuturor membrilor cenaclurilor și cercurilor literare în cotidianul vieții minerilor și a celorlalți oameni ai muncii din Vale, îmbunătățirea calitativă a manifestărilor cultural-artistice, dedicate oamenilor muncii, a unei prezențe mai active în ziarele și revistele literare, în activitatea de editare la nivel jude

țean sau național. De asemenea, S-a insistat asupra creșterii aportului mișcării literare din municipiul nostru la manifestările de anvergură din cadrul celei de a doua ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României", la acțiunile organizate pe plan municipal sau județean, precum festivalul „Cîntecul adîncuiui", „Săptă- niîna de creație în Valea Jiului", „Festivalul educației politice și culturii socialiste hunedorene „Sarmis", la manifestările jubiliare dedicate celei de a 35-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XII-lea al P.C.R. etc. în acest sens, parti- cipanții la discuții, propunînd îmbunătățirea plaiiul ui de acțiuni, au pus în valoare sprijinul pe care trebuie să-1 acorde în permanență cenaclurilor și cercurilor literare, așezămlntele culturale din Vale — case de cultură, cluburi muncitorești, cămine culturale, casele pionierilor și șoimilor patriei —, precum și profesorii de limbă și literatură română. (I.V.)Intr-o scurtă epistolă, o tînără din Lonea, Tatiana T., ne somează să-i publicăm două poezii, intitulate „Muncitoarea" și „La noi în Vale". Cităm din prima : „La fabrica de confecții / La noi / Sînt multe muncitoare, ! Harnice și de soi" Edificator este și debutul celei de-a doua piese (trecem cu vederea ignorarea normelor de ortografie) : „La noi în Vale, poftiți, / Și veți vedea / Cum vara înfloresc / Multe flori în ea". Dincolo de intenția bună de evocare a minunatului prezent, pe care îl trăiesc tinerii din patria noastră, nu descoperim însă valențe poetice în rîn- durile Tatianei T.O fi tinerețea vîrsta p'oeziei, a exuberanței, a zborului, luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu a strălucit încă de pe băncile școlii sau cînd era student, Nicoiae Lablș a avut un destin poetic similar. Aceste exemple ilustre nu verifică însă vreo axiomă că orice tînăr care ia condeiul în mînă trebuie să 

tru că apropierea simbo
lică dintre ei nu este de
loc întîmplătoare. Gheor- 
ghe Șincai a fost un căr- 
turar-luptător, toți acești 
corifei, și Samuil Micu 
și Petru Maior și Ion Bu- 
dai—Deleanu au fost căr- 
turari-luptători, oameni 
luminați a căror întreagă 
viață a fost pusă în sluj
ba înălțării neamului.

în condițiile asupririi 
naționale și sociale a ro
mânilor din Transilvania 
și ale negării permanen
ței noastre pe pămîntul 
Daciei, ei s-au aplecat cu 
ardentă spre studiul is- 
t<)riei și al limbii prin 
care puteau aduce do
vezi de necontestat în 
sprijinul dreptului nostru 
asupra acestui pămînt 
străbun. La „Cronica ro
mânilor și a mai multor 
neamuri", prima noastră 
istorie națională. Șincai a 
lucrat 34 de ani (1777— 
1811), cercetînd, la Roma 
sau Viena, la Budapesta 
sau Oradea, prin arhive

ajungă neapărat poet. Mai întîi, pentru1 aceasta este nevoie de talent. Talentul trebuie însă cultivat, tainele meșteșugului sînt greu de deprins. Drumul spre poezia adevărată începe cu
De la o inimă la alta

Drumul spre 
poezie...

cultivarea marilor valori ale literaturii. naționale și universale, cu alte cuvinte înainte de a scrie e nevoie de muiță lectură. In condițiile de azi acest drum este deschis oricui. Stau la dispoziție școli, biblioteci, librării, cenacluri literare, ziare și gazete literare. E un drum ușor, în sensul că aceeași cale este la în- 

și biblioteci manuscrise 
vechi, documente, cău- 
tînd date revelatoare des
pre poporul și pămintul 
românesc. O spune el în
suși în „Elegie": „Și-am 
răsfoit manuscrise-o mul
țime, / Cărți tipărite — 
am citit așijderi acolo 
noian și ziua și noaptea, / 
Ca să pot scrie frumos 
isțoria Daciei noastre".

Avînd același scop ca si 
acel SUPPLEX LIBEL- 
LUS VALACHORUM, la 
a cărui redactare a parti
cipat, Șincai își începe is
toria de Ia anul 86, cînd 
are loc prima înfruntare 
puternică între daci și 
romani, și urmărește an 
cu an procesul formării 
poporului nostru și dăinui
rea lui pe teritoriul Da
ciei, vestejind teoriile 
blasfematoare ale unor 
istorici străini ce încer
cau să justifice asuprirea 
națională a românilor din 
Ardeal. Desigur, autori
tățile străine n-au per
mis tipărirea „Cronicii" și

demîna oricărui talentat versificator. Parcurgerea lui este însă dificilă, ucenicind din greu la școala clasicilor și a marilor poeți contemporani.lată de ce somația tinerei noastre corespondente nu poate fi luată in seama. Numai mesajul unui versificator, cît de generos ar fi, nu se constituie în poezie. Dacă însă, cu toate încercările, Tatiana T. nu ajunge în sfera inefabilului versificat, nu este nici o nenorocire. Se pot spune lucruri minunate, se poate povesti despre tovarășii de munca, despre Valea noastră și într-o singură scrisoare sau corespondență. Vom descifra aceeași emoție și dragoste a autorului pentru vrednicii mineri și ceilalți oameni ai muncii de pe aceste străvechi și fără de seamăn meleaguri românești. Tată de de o rugăm pe Tatiana T., și pe alții, să nu se supere pe noi, dacă nu-i vom publica versurile.
Ana PANDURU

n-au întîrziat să-l loveas
că pe autorul ei. „Hroni- 
ca Iui Șincai, spunea Ko- 
gălniceanu, este un lucru 
atît de mare, de prețios, 
îneît cuvintele îmi lip
sesc spre a-mi arăta mi
rarea. Mii de documente 
necunoscute, rare, se află 
adunate, și nu stau la 
îndoială a zice că cît 
Hronica aceasta nu va fi 
publicată, românii nu vor 
avea istorie".

Credincios idealului de 
luminare a poporului, 
Șincai, ca director al șco
lilor românești din Ar
deal, a ridicat numărul 
lor pînă la 300, a tipă
rit cărți de popularizare 
a științei precum „Istoria 
naturei sau a firei", „Po- 
vățuire către economia de 
cîmp" sau „învățătură fi
rească spre surparea su
perstițiilor norodului".

Curajul lui Șincai a în
flăcărat urmașii. Tradiția I 
păstrează amintirea ulti
milor săi ani de viață ; un I 
bătrin rătăcitor pe dru- • 
murile Ardealului, pur- I 
tînd în desagi de lînă | 
manuscrisul operei sale. . 
Poetul Șt. O. Iosif va da I 
acestei imagini întrupare ’ 
poetică : „...Ca Dante, ne- I 
nțeles, pribeag prin sate / |
11 văd apoi părtinii ■ 
trudit de cale / Gi- I 
gantica sa operă în 
spate, / întreg tre- I
cuiul națiunii sale...". I

Prin ani, idealul pen- | 
tru care Gheorghe Șincai | 
a luptat a ieșit triumfă- i 
tor, iar poporul român îl | 
cinstește astăzi ca pe u- . 
nul din marii ctitori ai I 
conștiinței sale.
Cornelia RADULESCU 3

Secvență din specta
colul cu piesa „Petru 
Rareș" de Horia Lovi
nescu, piesă prezentată 
pe scena Teatrului de 
stal din Petroșani.

SFoto : Gh. OLTEANU

Cronică teatrală

„Petru Rareș"
de Horia Lovinescuîn ansamblul pieselor istorice românești, Horia Lovinescu a adus, cu „Petru Rareș", un punct de vedere nou prin concepția non-lineară a scriiturii și prin contemporaneizarea, într-un anume fel, a unei pagini de istorie deosebit de interesantă. Scriitorul, înclinat spre dezbaterea lucidă a unor conflicte etice, a creat o piesă cu o structură modernă, în care personalitatea complexă a domnitorului patriot se compune printr-o întoarcere în timp, prin tehnica rememorării momentelor e- sențiale, reținute de cronicari, amplificate, pentru atmosferă, de elemente folclorice. Figură dramatică, shakespeariană întrucîtva, Petru Rareș, sugerează autorul, a fost însuflețit de idealul unității și independenței neamului, un domnitor a cărui gîndire s-a lovit de neînțelegeri, rivalități și meschinărie.Opțiunea Teatrului de stat din Petroșani pentru această piesă plină de sens se înscrie într-o orientare mai veche de a monta lucrări de respirație istorică. Spectacolul, pus în scenă de un regizor tînăr și foarte dotat, cuprinde multe momente frumoase, de reală și sinceră emoție. în demersul său, regizorul Florin Fătulescu nu a ales calea simplității, a limbajului direct, ci a sugestiei, uneori încărcată cu simboluri și cu lungimi care, deși creează atmosferă, scad ritmul și tensiunea spectacolului. 'Dintre interpreții unei distribuții impresionante se detașează Mihai Clita (Petru Rareș) —- actor talentat care a sesizat structura personajului, evoluînd cu acoperire psihologică. într-un rol ce-î solicită toate resursele — și Virgil Flonda (Grigorie). Cei doi actori, înzestrați pentru roluri de compoziție, se impun prin distincția inter

Carnet„Diamantele negre" și ansamblul folcloric „Parîngul".• In domeniul folclorului, faza județeană a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a, are loc\astăzi și miine, la Deva. Valea Jiului este reprezentată la spectacole- le-concurs de ansamblul folcloric „Mîndra" al Văii Jiului, formațiile de dansuri populare de la Casa de cultură din Urieani și de la clubul sindicatelor Aninoa- sa, grupurile vocal-folclori- 

pretării, deși se naște o confuzie : domnitorul Petru Rareș — negustor de pește, după cum se știe, și l'iu nelegitim al lui Ștefan cel Mare — pare a fi o creație a călugărului, a- poi mitropolit, Grigorie. De fapt regizorul nu este limpede nici în altă privință, anume că Mihai Clita (Petru Rareș) evoluează, de la început pînă la sfîrșit, deci și înainte de a fi domnitor, în aceeași costumație (scenografia, semnată de Bogdan Ulmii, servește ideea spectacolului printr-o bună proporționare a simplității decorului cu costumele frumoase, . de efect plastic). Dintre multele personaje unele sînt caracterizate, în spiritul, piesei, printr-o tipologie de grup (boierii, ostașii, dansatorii care execută ritualul transferului bolii etc.). Creații artistice .exacte, pe măsura rolurilor, mai au Șerban Ionescu și Avram Birău, celelalte personaje avînd un rol de coloratură. împlinit cu mai mult sau mai puțină profunzime.Spectacolul complex, „Petru Rareș" se ridică, din punct de vedere al realizării artistice, în genul lui și al sensurilor cuprinse, cu mult peste media valorică a realizărilor din ultimii ani de pe scena Teatrului de stat din Petroșani. In ansamblul, se caracterizează o epocă, se definește conținutul patriotismului, un mod de gîndire în care se împletesc elemente tradiționale, folclorice. Se creionează cu destulă siguranță personalitatea lui Petru Rareș, a mediului în . care a trăit. Pregătit, de-a Iun-, gul cîtorva luni, pentru a- niversarea a 30 de ani de teatru în Valea Jiului, „Fetru ,Rareș" este un spectacol care atestă existența unui potențial artistic, regizoral și actoricesc, eu care se pot realiza lucruri și mai bune.
T. SPATARU

ce de la Casa de cultură : din Urieani și de la cămi- : nul cultural Cimpu lui ș Neag, soliști vocali (Nico- ; lae Agăleanu, Vasile Aista- | nei, Florica Sudrijan, Mihai j Stancu, Ileana Gheorghe), ! soliști instrumeriliși (Gheor- s ghe Calotă și Gustav Mol- Ș dovan), rapsod popular (I- i leana Lazăr-Podari din Lu- s peni) și formația de fiule- j rași din Dealul Babii.• Teatrul de stat „Valea ; Jiului" din Petroșani pre- j zintă mîine, la | sediu (de Ia ora 17,30), spec- Ș tacolul cu piesa istorică i „Petru Rareș" de Horia Lo- ; vinescu.
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Continuarea convorbirilor oficiale Sosirea
(Lunare din pag. 1)depline în’ drepturi și vantajului reciproc.Cei doi șefi de stat a-au exprimat hotărîrea Romă-, de a con- acțiv pe a-niei și Franței lucra tot mai

rena internațională, de a contribui; prin eforturi .comune,: la rezolvareaconstructivă a problemelor complexe ce confruntă o- menirea, la democratizarea vieții internaționale, la triumful cauzei păcii, des-
' tinderii și colaborării . între popoare.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă- și că. înțelegere rccipro-

Președinții Nicolae Cea șescu și Valery Giscare! d’Estaing au continuat, în prezența tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Anne-Aymone Giscard d’Estaing, în trenul prezidențial și, apoi, la Sinaia. convorbirile oficiale începute la București.Cei doi șefi de stat au abordat, în continuate, probleme ale relațiilor ro- mârvo-franceze pe multiple

planuri, exprlmîndu-și convingerea că dezvoltarea și adîhcirea acestora corespund pe deplin intereselor celor două țări și popoa-
' re- iIn timpul convorbirilor au fost discutate, de asemenea, aspecte ale conlucrării pe arena internațională a României și Franței, în vederea sporirii contribuției lor la soluționarea politică a proble-

complexe omenirea
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FILMEPETROȘANI — 7 iembrie •> Drumuri Cumpănă; i Un pod prea îndepăr- J tat, seriile I-II ; Unirea : Poliția învinsă.LON'EA : Cascadorii.AN (NO AS A : Ghinionistul...VULCAN : Eliberarea orașului Fraga, seriile I—II.LUPENITotul .Muncitoresc :URICANI : mă în depărtarea minoasă.

No- înPreședințele N i c o I a e Ceaușescu și președintele Valery Giscard d’Estaing au plecat, vineri după- amiază, cu un tren special la Sinaia. Cu același tren au călătorit tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne- Aymone Giscard d’Estaing.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de miniștri a- facerilor externe ai României, i Ștefan Andrei, și Franței, Jean-Francois Poncet.La plecarea din gara Bă- neasa, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Valery Giscard d’Estaing, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing, au fost salutați de tovarăși din conducerea de partid și de stat. ■" ;.Numeroși locuitori ai Capitalei le-au făcut o manifestare de caldă simpatie.Cunoscuta stațiune montană Sinaia a întîmpinaț sărbătorește pe președinții, N i c o 1 a e Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, pe tovarășa Elena Ceaușescu și pe doamna Giscard ra Sinaia cil drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Franceze, care încadrau portretele celor doi președinți. Pa frontispiciul gării, in limbile. română și franceză, era. înscrisă urarea : „Bun venit excelenței sale, domnului Valery Giscard d’Estaing, președintele Republicii Franceze !".O gardă militară, formată din trupe de vînățori de munte, a prezentat o- norul,

I 
Icare de păcii Con- as- și justiției, în interesul tuturor națiunilor, al năzuințelor lor de progres și bunăstare. ■La convorbiri au luat parte ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Francois Poncet.

melor fruntă tăzi, în spiritul ofe-si , Un

La întreprinderea de calculatoare
electronicecelei con- â n o- • înalt,Republici i Giscard cu

După încheierea de-a doua runde a vorbirilor romfranceze la nivel președintele Franceze, Valeryd’Estaing, împreună persoanele oficiale franceze care îl însoțesc în țara noastră, a vizitat întreprinderea de calculatoare eleetrotiiee de pe platforma industrială Pipera, . unde, în ultimul deceniu, s-a construit cel mai puternic centru al industriei electronice românești.Înaltul oaspete a fost însoțit de tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Gheorghe Pană, primarul general al

Capitalei, Constantin Stă- teșcu, ministrul justiției, de alte persoane oficiale române.înființată în anul . 1970, întreprinderea de calculatoare electronice, unul din rezultatele Cele mai grăitoare ale politicii de industrializare în ritm susținut a țării, de dezvoltare. prioritară a ramurilor de progres tehnic, produce în condiții de eficiență ridicată mașini de facturat . și contabilizat, calculatoare electronice universale, precum și calculatoare birou și. de buzunar.Gazdele au înfățișat acest prilej evoluția .cestei unități de vîrf a dustriei românești,
decu . a- in- evo-

cînd, totodată, cooperarea fructuoasă cil unele firme franceze de te.PreședinteleFranceze a avut înaltă apreciere realizările bUcUreștean, uc UI-vplul tehnic ridicat al industriei electronice românești, fapt ce creează putem ipe premise pentru o _ colaborare mai strînsă cu industria similară franceză.Pe întregul traseu muncitorii și muncitoarele întreprinderii au salutat cu deosebită căldură pe înal- ții oaspeți, au aclamat pentru prietenia dintre România și Franța.

speciali tn-Republicii cuvinte de față de colectivului față de ni-
Anne-Aymoine .d’Estaing. Ga- eră împodobită

la SinaiaIn numele locuitorilor județului Prahova și oraș ti- lui Sinaia, cei doi șefi de stat au fost. Salutați de Ion Cîrcei, președintele. Consiliul. :i popular : județean Prahova, și de Constantin 
Neagil, primarul orașului Sinaia. ..In semn de respect și caldă ospitalitate, distinșilor oaspeți li s-au rit tradiționala pîine sare, ploșli cu vin... grup de pionieri au oferit buchete de flori tovarășU- ; lui ' Nicolae Ceaușescu, președintelui Valery Giscard d’Estaing, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Anne-Aymone Giscard d’Estaing.Pe peron și în piața gării, un mare număr de locuitori ai frumoasei stațiuni de pe Valea Prahovei au aclamat îndelung pe cei doi președinți. Ei și-au manifestat satisfacția pentru noul dialog româiio-francez la nivel înalt, menit să deschidă noi perspective dezvoltării pe mai departe a tradiționalelor relații prietenești ce leagă cele două țări și popoare.Președinții N i c o l a e Ceaușescu și Valery Giscard d'Esțaing, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing au răspuns eu prietenie acestor calde manifestări de respect și patie.Coloana oficială de șini spre castelul Peleș.. lungul traseului, sute cetățeni din Sinaia, cum și numeroși turiști a- flați la odihnă, au aplaudat cu însuflețire pe distinșii oaspeți.

s-a îndreptat sim-mă- apoi De-a depre-

Cultural ; pentru fotbal ;Chirurgii. Cheamă- lu-
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In jurul orei 11,45 — 
Transmisiune 
la Palatul 1 
Solemnitatea 
documentelor 
româno-franceze.13,50 Telex. 13,55 Concert de prînz.

In jurul orei 15,00 — 
Transmisiune directă de 
la aeroportul 
țional 
peni : Ceremonia 
carii președintelui 
publicii Franceze 
lery Giscard d’Estaing, 
care împreună cu doam
na Anne-Aymone Gis
card d’Estaing, a făcut 
la invitația președinte
lui Republicii Socialis- 

' ‘ , tovarășul 
________  Ceaușescu și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită o- 
ficială în țara noastră.15,20 Muzică populară, 14,45 Cum crește un copac. Medalion Octav Onicescu. 16;15 Agenda culturală. 16,40 Clubul tineretului. 17,40 Săptămî na politică internă și internațională. 17,55 Antologia filmului pentru copii și tineret, 18,45 Hochei : România — Austria (repriză â Ilî-a). 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele,en- eielopedia. 20,30 Film seriaI „In spatele ușilor închise". Producție a studiourilor americane. 22,05 Intîlnirea sîmbătă seara. 32,30 Iejurnal.
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guvernamentaia 
din Belgia

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Paul Vanden Boeynanțs a declarat re-, prezențânțil.or -presei că a rehunțât la misiunea sa de formator al viitorului guvern belgian, întrucît nu a reușit să ajungă la o înțelegere între principalele formațiuni politice a- supra statutului ce ar urma să fie acordat Bruxel- les-ulut în cadrul unei Belgii. federalizate în trei regiuni semiautonome; Flandra, Valonia și Bruxelles.După cum s-a mai anunțat, Belgia este fără guvern de la alegerile anticipate organizate la 17 decembrie anul trecut, scrutin care s-a încheiat .cu rezultate' neconcludente. Aceasta este cea mai lungă criză din istoria postbelică a Belgiei, criză intrată în cea de-a 82-a zi.

CAIRO 9 (Agerpres). — ua Alexandria au continuat, vineri, convorbirile oficiale dintre președintele R.A. Egipt, Anwar El-Sadat, și președintele S.U.A., Jimmy Carter, a- ședințele egiptean, flat în ’ vizită în Timp de patru ore, doi șefi de stat au cedat la examinarea tallată a tuturor lor referitoare la nuărea negocierilor teaiio-isrâeliehe în reă de pace între R.A. și Israel — transmite â- genția M.E.N.Președinții Anwar El- Sadat și Jimmy Carter și-au reafirmat hotărârea de a continua . - eforturile în scopul soluționării tuturor problemelor: râmase în discuție pentru a se a- junge la o pace justă și

globală în regiune latează agențiile Associated Press și Reuter. Șeful executivului american a apreciat drept fructuoasă convorbirile avute cu pre- ădău- gînd că „fămîn încă o ’serie de probleme" de reglementat — scrie agenția Reuter. *

de 
te-

ținute de Româniadezvoltarea economicăLONDRA 9— La Palatul _____ ....teri, (sediul parlamentului și socială, britanic), a avut Ioc o re- ... Cu acest prilej, uniune consacrată Roma- Bujor. însărcinat, niei, organizată de Asociația Rțișkin. Philip Cohen, președintele asociației a subliniat că o- pinia publică din Marea Britanie urmărește: cu interes acțiunile poli-rpmâhești președin-
Ceaușescu,eminentă

(Agerpres). Westmins- RADIO

tivii externe, promovată de; Rele Nicolae; personalitate= a vieții politice conțem- s porane. El a relevat, de5 asemenea, rezultatele bb- .

Cu acest prilej, N.icu , >cuafaceri a.i. la Londra, a făcut o expunere asupra politicii interne și externe a țării noastre,La reuniune au participat Alan Lee Williams, ministru de stat la Ministerul Industriei, .membru al guvernului lan ic, membri ai merei Comunelor, prez.entanți ai unor ganizații sindicale și fesionăle.

Egipt. cei pro- de- aspecte- conti- egip- vede- îneheîerii tratatuluiEgiptbri-1Ca-

au început ,...... primulal Indiei, Morarji președintele Conde Miniștri -"'-al Aleksei Kosî- fost abordate aș-
LA DELHI convorbirile între ministru i Desai, și sili ului U.R.S.S., ghin. Au pecte ale țiilor de cele două bleme internaționale tu ale.
PREȘEDINTELE REPU

BLICII ARABE YEMEN, Aii Abdallah Saleh, a revenit-joi seara la Sanaa, după vizitele efectuate la Bagdad, Damasc și Aman, transmite France Presse. Intr-o declarație a ministrului informațiilor, Salem Bassendoah, se subliniază că în cursul convorbirilor purtate cu con-

ducătorii vizitatedezvoltării reia- a fost examinată situația prietenie dintre țări și unele pro-ac-

.este confruntat și cu unele neînțelegeri survenite în cadrul coaliției guvernamentale referitoare la măsurile ce ar urma să fie adoptate pentru a se pune capăt inflației, fenomen galopant . în Islanda.
IN ORAȘUL BAKRAN- 

CABERMEJA, important centru muncitoresc din departamentul columbian Santander, au fost' inaugurate „Zilele filmului românesc". Sînt prezentate producțiile „Evadarea", „Pe aici nu se trece", „Prin cenușa imperiului" și „Tă- nase Scatiu". La spectacolul inaugural au participat oficialități locale, oa- - meni de cultură, ziariști, Partidului progresist, muncitori și studenți. ’

de la Granița dintre R.A. Yemen și R.D.P. Yemen. Aceste convorbiri au fost încununate cu succes, a spus el.
PRIN RESPINGEREA 

UNEI MOȚIUNI DE NE
ÎNCREDERE, depusă de o- poziție în Althing (parlamentul Islandei), guvernul de la Reykjavik al primului . ministru Olafur Johannesson a obținut cîș- ' tig de cauză. Premierul Olafur Johannesson, lider ■ al 1

★
TEL AVIV 9 (Agerpres). Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, a expus, vineri, cabinetului, reunit la Tel Aviv, ultimele propuneri americane menite să ducă la continuarea dialogului de pace israeliano-egîptean, asupra cărora s-a convenit încursul convorbirilor pecare le-a avut cu președintele Jimmy Carter la Was-- liinglon. Guvernul a examinat ,de asemenea, .probleme legate de apropiata vizită a președintelui 

S.U.A. în Israel.

e că în milioane

(10,00 Buletin de știri. 16,05 Revista literară fa- dio. 10,40 Legenda și dor: balade, doine 11,00 11,05 11,25 12,00 12,05
și jocuri. Buletin de știri. Atlas cultural. Discoteca n"Buletin deDin t clorului nostru.Medalion —: Johnny 13,00 De la 1 la 3.Meridiăn-club. Radiojurnal. 16,15 diorecording. 18,00 O- rele serii. 20,30 Azi, în România. .20,40 Cadențe sonore. 22,00. Radiojurnal. 22.39 Maratonul dansului. 24,00 Buletin de știri. 0,05—6,00 , Non stop muzical; nocturn.
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12.45componistic Rădueanu.15,00 16,00Ra-

ACȚIUNE
DE ECARISAJ

Fotografii de pe satelitul 
jupiterian IODovada unor scurgeri de lavă pe suprafața satelitului jupiterian IO, adusă de sonda spațială „Voyager 1", indică faptul că satelitul parcurge• încă uri proces de evoluție, ceea ce explică și absența craterelor de im- , pact —- au relevat ex- perții de la Jet Propulsion Laboratory. Fotografiile conținînd detalii transmise de sonda spațială au dezvăluit o su-

prafațâ a satelitului relativ netedă. Aceasta, a relevat unul din geologii americani, arată ultimii 10—100de ani suprafața satelitului a fost activă. Materialul din jurul vulcanului, fotografiat de „Voyager 1" este relativ tî- năr, ceea ce impune concluzia că IO nu este un corp ceresc mort, ci are, ea și pămîntul, un nucleu incandescent.
s

O înștiințare care interesează posesorii de clini. Serviciul de ecarisaj al E.G.C.L. organizează, în- cepînd din ziua de 10 martie a.c,, o amplă acțiune arând drept scop prinderea și eradicarea clinilor vagabonzi din cartierele orașului Petroșani. Pentru a nu avea neplăceri, posesorii de eîini sînt invitați să-i țină legați ori închiși în curte. Clinii lăsați: liberi vor fi lichidați. (T.V.)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii, nr. Oft leletoane 4 16 62 (secretarial), 4 24 64 (secții). TIPARUL! Tipografia Petroșani, str. Republicii, ore 67.


