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După prima lună de generalizare

ACORDUL GLOBAL
în dezbaterea 

brigadierilor minieri

Imperativul sfîrșitului de an

MOBILIZARE DE EXCEPȚIE 
PENTRU SPORIREA EXTRACȚIEI

j încheierea celei de a 
I doua decade a lunii no- 
i iembrie a evidențiat din 
i nou, preocuparea constan- 
. tă a colectivelor unități- 
\ lor miniere Paroșeni și

Cariera Cîmpu lui Neag 
pentru creșterea necon
tenită a realizărilor, pen
tru îndeplinirea integrală 
a prevederilor de plan, 
pentru depășirea aces
tora. Plusurile înregis
trate de colectivele a- 
mintite sînt de aproape 
5000 tone de cărbune la 
l.M. Paroșeni și peste 
5300 tone de cărbune 
pentru cocs la Cariera 
Cîmpu lui Neag.

Cu toate acestea, deși 
multe dintre întreprinde
rile miniere au îndepli
nit prevederile de plan 
în proporție de peste 90 
și chiar peste 95 la sută, 
rezultatele obținute la 
nivelul Văii Jiului sînt 
încă destul de departe 

Ș de a fi mulțumitoare. Și 
1 pe cine ar putea mulțu

mi un asemenea rezultat 
— 84,6 la sută, procent

(Continuare în pag. a 2-a)
V.____ ____________________

Sitaiăația realizărilor
La nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și 

brigăzilor, la sfîrșitul decadei a Il-a a lunii noiembrie
CARIERA CÎMPU LUI NEAG

— Plus 5378 tone.
l.M. PAROȘENI
— Sectorul III — plus 2956 tone ; abataje fron

tale — Francisc Fazakaș — plus 3130 tone ; abata
je cameră (—); lucrări de pregătiri — Vasîle Cojo- 
caru; lucrări de investiții — Alexandru Laszlo.

l.M. LONEA
— Sectorul IV — plus 2300 tone; abataje fron

tale — loan Boteanu — plus 530 tone; abataje ca
meră — Ludovic Repaș — plus 112 tone; lucrări de 
pregătiri — Alexandru Benko; lucrări de investiții 
(-)■

l.M. VULCAN
— Sectorul V — plus lt‘38 tone; abataje fron

tale — Gheorghe Păduraru —■ plus 490 tone; aba
taje cameră — Traian Borșa — plus 745 tone; lu
crări de pregătiri — Gheorghe Antal; lucrări de in
vestiții (—).

l.M. PETRILA
— Sectorul V —• plus 824 tone; abataje frontale 

— Ion Radu — plus 210 tone; abataje cameră — Cons
tantin Cozma — plus 120 tone; lucrări de pregă
tiri — Francisc Kovacs; lucrări de investiții — 
Vasile Pavel.

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de brigadă Gavril Ungur și frezorii Tudor Miicuță și Mircea 
Pucanschi, trei muncitori fruntași dii cadrul secției prelucrări mecanice de 
la S.S.H. Vulcan, inuit apreciați pentru calitateu lucrărilor efectuate.

. ....
Deplină aprobare față de cuvîntarect tovarășului Nicolae Ceausescu, 

față de Apelul Marii Adunări Naționale pentru apărarea păcii 

Rațiune și luciditate 
in rezolvarea problemelor omenirii

Harnicul colectiv mun
citoresc al carierei 

Cîmpu lui Neag rapor
tează la zi depășirea 
sarcinilor de plan pe 
luna în curs cu peste 
5300 tone de cărbune 
cocsificabil. Acest lucru 
îl menține pe primul 
loc în clasamentul vred
niciei minerești în bă
tălia pentru mai mult 
cărbune dat țării. In 
imagine, instantaneu de 
muncă din carieră.

Cuvîntul PACE, cuvîn
tul cel mai scump între
gii oameniri se află în 
aceste zile permanent pe 
buzele, în gîndul și sim
țirea fiecăruia dintre noi. 
Cuvîntul PACE a fost ros
tit cu înaltă trăire și pu
ternică vibrație in Mare
le sfat al țării de către 
conducătorul stimat și iu
bit al întregii națiuni, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In aceste momente, 
tind omenii ea se află în 
fața celui mai mare și 
catastrofal pericol din 
mult tnilenara-i exis
tență, în vibranta cuvin- 
tare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sesi- 

■. unea M.A.N., in Apelul 
ș adresat parlamentelor și 
i parlamentarilor din sta- 
i tele europene, S.U.Â. și 
i Canada se exprimă 
i dorința nestrămutată a 
i poporului român, pentru 
l pace, dezarmare și destin

dere. Nici noi, minerii nu 
putem rămîne indiferenți 
la acumulările de arma
ment nuclear in Euro
pa. De aceea, eu, în nu
mele brigăzii pe care o 
conduc, al tuturor mine
rilor de la l.M. Petrila 
susțin înflăcâralele che
mări și acțiunile pentru 
pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ape
lul M.A.N., apreciind că 

7 nu există nici o justifica
re pentru instalarea și 
dezvoltarea rachetelor 
nucleare. Vrem și trebuie 
să muncim și să trăim în 
liniște și pace, chemînd 
la rațiune și luciditate pe 
cei care promovează po
litica războiului și în
dreaptă lumea spre catas
trofă nucleară.

Pe bună dreptate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general ai par
tidului, președintele țării,

în vibranta cuvîntare 
rostită în cadrul sesiunii 
Marii Adunări Naționale, 
afirma : „Să acționăm cu 
toate forțele pentru apă
rarea dreptului vital al 
popoarelor, al oamenilor 
la existență, la viață, la 
libertate, independență și 
pace".

La aceste înflăcărate 
chemări, minerii răs
pund prin fapte de mun
că, asigurind economiei 
naționale cit mai multă 
căldură și lumină prin 
miile de tone de cărbu
ne extrase. In aceste 
momănte, noi mine
rii,' ca dealtfel între

gul nostru popor, sîntem 
angajați să muncim cu 
mult spor, să facem to
tul pentru a asigura pa
triei cit mai mult căr
bune.

Aurel GRIGORE, 
miner, șef de brigadă 

l.M. Petrila

REDUCEREA STOCULUI DE UTILAJE
un obiectiv pe șantierul 

noii instalații de fire din Lupeni

Colocvii 
medicale

Contribuția societății’?! culturale 
la dezvoltarea conștiinței niționale 

a poporului român
în pagina a 2-a

Pe șantierul noii insta
lații pentru producerea 
firelor artificiale din Lu- 
peni s-a prevăzut pune
rea în funcțiune în acest 
an a primelor capacități 
care trebuiau să produ
că 200 tone de fire. Si
tuația existentă pe șanti- 

este de așa natură în- 
practic se poate spu- 
că planul de investi- 
pentru acest an nu va 
realizat. Planul anual 
capitolul construcții si 

ce s-au 
mai bine de 10 
activitate, a fost 
doar în propor- 

56 ia sută. între 
de execuție nu

er
cit 
ne 
iii 
fi 
ia 
montaje, după 
încheiat 
luni de 
realizat 
ție de 
stadiile________
există o corelare judici-

oasă. De pildă, noua cen
trală termică, de care de
pinde în mod hotărîtor 
punerea în funcțiune a 
noii capacități de produc-
siaiiSEfiiiaiiaiiiDigiflii

Urgențe in investițiile 
anului 1983

1IUS1Î 3 111

ție, are lucrările mult ră
mase în urmă în compa
rație cu principalele ha
le de fabricație. în hala 
care adăpostește navetele 
primelor mașini de filare 
au fost montate pe pos
tamentul definitiv cîte- 
va zeci de mașini. Dar 
acestea nu au asigurate 
încă toate condițiile pen-

tru a fi puse în funcțiu
ne în probe tehnologice 
în sarcină. Rămîner!’e în 
urmă la 
construcții 
sînt, valoric, de 
milioane de lei.

între cerințele 
late prin planul 
ducție al I.F.A. , 
și ritmul de execuție nu 
există concordanța ne
cesară. Ritmul de execu
ție la toate lucrările este 
necorespunzător cerințe
lor. Antreprenorul ge
neral — Țrustul de con
strucții și montaje

lucrările de 
Și montaje 

peste 80

formu- 
de pro- 
Vîscoza"

Viorel STRÂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

în cadrul acțiunilor de 
educație sanitară, în sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani, sub generi
cul „Colocvii medicale" 
are loc astăzi (ora 17) o 
întîlnire a oamenilor mun
cii cu conf. univ. dr. Ilie 
Pavelescu și șef lucrări dr. 
Domokos Georgeta, medici 
specialiști la Spitalul 
Funden; din București, cu 

. tema „Bolile de inimă". A- 
ceastă manifestare este 
precedată de o altă întîl
nire (ora 12, Spitalul mu
nicipal) a medicilor speci
aliști cu cadre medicale 
din Valea Jiului. O acțiune 
pe această temă va fi 
ganizată și mîine (ora 
cu minerii de la l.M. 
vezeni. (T.S.)

or-
14)
Li-
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Contribuția societăților culturale la dezvoltarea
conștiinței naționale a poporului roman (II)

„Asociația transilvană 
pentru literatură româ
nă și cultura poporului 
român”, cunoscută sub 
denumirea de „Astra“, a 
fost cea mai cuprinzătoa
re societate cultural-na- 
țională a românilor tran
silvăneni la începutul se
colului nostru. Prin ma
nifestările de o mare 
amploare, societatea, în 
rîndurile căreia activau 
Ion Micu — Moldovan, 
Alexandru Mocioni, Iosif 
Sterca — Suluțiu, Andrei 
Bîrsean, C. Diaconovici, 
Octavian Goga, dr. I. Lu- 
paș, Amos Frîncu ș.a. 
a reușit să-și extindă sfe
ra de activitate în toată 
Transilvania, încît în 
1911, la aniversarea jubi
leului a 50 de ani de e- 
xistentă, avea 60 de des- 
părțăminte, cu aproxima
tiv 430 de biblioteci în 
diferite orașe și comune, 
însumînd circa 26 000 de 
volume. Conținutul patri
otic al cărților ce se a- 
flau în aceste biblioteci, 
ansamblul activități
organizate, cu adîncă 
semnificație politică, de 
„Astra" au determinat 
autoritățile de stat unga
re locale și centrale să 
ia măsuri care să împie
dice activitatea bibliote
cilor populare. Aceste 
măsuri nu au putut stă
vili însă dezvoltarea ac
tivității societății „Astra". 
în apelul asociației din 
3 noiembrie 1913 pentru 
primirea de noi membri 
se subliniau principalele 
rezultate dobîndite în 
decurs de 52 de ani de 

către „Astra” : editarea 
permanentă, de 43 de 
ani, a revistei „Transil
vania” și pentru un 
timp și a revistei „Țara 
noastră", organizarea 
Muzeului istoric și etno
grafic la Sibiu, editarea 
în trei volume a „Enci
clopediei române", apă
rută între 1898 și 1904 la 
Sibiu sub îndrumarea lui 
C. Diaconovici etc.

Prin cele 77 de despăr- 
țăminte ale sale, „Astra" 

se îngrijea de educația eco
nomică, culturală și na
țională a poporului ro
mân organizînd prelegeri, 
conferințe, șezători litera
re, expoziții, cursuri de 
alfabetizare.

O altă organizație cul
turală cu un rol însem
nat în cultivarea idealu
lui național a fost „Soci
etatea pentru cultura și 
literatura română", înfiin
țată încă din 1862, în 
rîndul căreia activau I. Gh. 
Sbierea, Al. Zota, D. Vo- 
ronca, frații Hurmuzachi 
etc. Societatea a avut 
strînse legături cu nume
roși reprezentanți ai miș
cării naționale din Tran
silvania și din vechea 
Românie, ceea ce a cons
tituit un suport puternic 
nu numai moral, ci și a- 
fectiv în activizarea so
cietății.

Una dintre cele mai 
prestigioase instituții na
ționale de cultură, știin
ță și artă, pusă în slujba 
propășirii și unirii ro
mânilor a reprezentat-o 
„Academia Română”. In 
întreaga sa activitate, A

cademia a urmărit fără 
întrerupere, în contextul 
general al preocupărilor 
sale, problema luptei 
prin mijloace tot mai va
riate pentru afirmarea u- 
nității culturale româ
nești. Prin scrierile sale, 
prin sesiunile de comu
nicări, prin cuprinderea 
în rîndurile sale a unor 
personalități marcante ale 
vieții științifice și litera
re, luptători aprigi pen
tru cauza națională, „A- 
cademia Română” a repre
zentat cel mai puternic 
sprijin al poporului ro
mân în lupta pentru rea
lizarea statului național 
unitar român. Mesajele 
de legătură între membrii 
Academiei erau străbătu
te de idealul comun al 
unirii poporului român.

Fără îndoială, numă
rul foarte mare al socie
tăților culturale româ
nești ridică problema 
timpului și spațiului cînd 
ne referim la activitatea 
lor. Iată de ce am consi
derat necesar să sublini
em activitatea celor mai 
reprezentative dintre a- 
ceste societăți culturale. 
Un lucru rămîne însă 
sigur : în activitatea pe 
care au desfășurat-o so
cietățile culturale româ
nești de la începutul se
colului al XX-lea au mi
litat neobosit pentru rea
lizarea unității culturale 
a românilor, pentru men
ținerea și dezvoltarea 
conștiinței unității de 
neam a acestui popor.
Prof. Viorel VANATORU, 
Arhivele Statului Deva

MOBILIZARE DE EXCEPȚIE
(Urmare din pag. I)

de realizare a sarcinilor 
de plan după două de
cade la nivelul combina
tului ? S-au altfel spus 
din 11 întreprinderi mi
niere doar două au înde
plinit și depășit preve
derile de plan stabilite.

Situație, după cum se 
poate ușor constata, de
loc îmbucurătoare, im
pune în aceste zile care 
au mai rămas pînă la 
încheierea semestrului 11, 
o activitate susținută, ac
țiuni hotărîte pentru creș
terea producției de căr
bune extras, dar și pen
tru pregătirea temeini
că a producției anului 
viitor.

Imperativul sfîrșitului 
de an — mobilizarea de 
excepție pentru sporirea 
producției extrase — tre
buie să determine toate 
Colectivele miniere la in
tensificarea preocupări
lor pentru recuperarea 
restanțelor și îndeplini
rea integrală a prevede
rilor de plan stabilite.

Reducerea stocului de utilaje
(Urmare din pag. I)

* „Gheorghe Gheorghiu- 
" Dej" — nu și-a respectat 
I promisiunile făcute in co- 
I mandamentele de investi- 
I* ții. Se constată serioase 

rămîneri în urmă. Pro
blema cea mai acută o 

| constituie în prezent a- 
j sigurarea și dezvoltarea 

frontului de lucru pen
tru montaje. Utilajele ca
re își așteaptă montajul 
au și fost livrate pe șan
tier de către furnizori.

Constructorii diferite-
 .

SHuația. reaiizariioi*
(Urmare din pag. I)

I.M. DTLJA
— Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje 

cameră — Gheorghe Matei — plus 479 tone; lucrări 
de pregătiri (—); lucrări de investiții (—).
I.M. LUPENI

— Sectorul II — plus 891 tone; abataje fron
tale — Simion Rus — plus 469 tone; abataje came
ră — Vasile Rusu — plus 111 tone; lucrări de pre
gătiri — Nicolae Kalman; lucrări de investiții — 
Andrei Cazan.
I.M. URICANI

— Sectorul II A — plus 500 tone; abataje fron
tale — Petru Mandriș — plus 300 tone ; abataje ca
meră — loan Sabău — plus 100 tone; lucrări de 
pregătiri — Petre Vreme; lucrări de investiții — 
lanoș Doboș.
I.M. ANINOASA

— Sectorul (—); abataje frontale — Pavel De- 
diu — plus 500 tone; abataje cameră (—); lucrări 
de pregătiri (—); lucrări de investiții (—).
I.M. BĂR3ÂTENI

— Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Kovacs — 
plus 200 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri — Andronic Grumăzescu; lucrări de investi
ții (-).
I.M. LIVEZENI

— Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Bu- 
cevschi — plus 195 tone; abataje cameră (—); lu
crări de pregătiri (—); lucrări de investiții (—).

lor obiective de pe acest 
șantier, precum și antre
prenorul general, justifi
că ritmul scăzut de lucru 
prin lipsa forței de mun
că pe anumite structuri 
de meserii, iar în unele 
perioade s-a invocat lip
sa materialelor. Pe lingă 
acestea, pe șantier se fac 
simțite și alte neajunsuri 
care pot fi și trebuie eli
minate : lipsa de urmări
re precisă, pe obiective, 
a mersului investiției pe 
viitorul flux tehnologic 
de producție, asigurarea 

promptă a documentați
ilor.

Pentru recuperarea ră- 
minerilor în urmă se ce
re o mai mare preocupa
re la nivelul antrepreno
rului general, cu atlt 
mai mult cu cit pe acest 
șantier, în anul viitor, 
mai sînt de realizat in
vestiții totale de peste 
550 milioane lei, iar prin 
planul de punere îd 
funcțiune se prelimină 
realizarea unei însemna
te cantități de fire arti
ficiale.

(
!

I
I
I

I
î

Sărbătoare șahistă
Așa cum am anunțat 

anterior în coloanele zia
rului nostru, marele mae
stru internațional Florin 
Gheorghiu a fost oaspe
tele Văii Jiului. Sîmbătă, 
19 noiembrie, apreciatul 
șahist Florin Gheorghiu, 
a susținut la Casa de 
cultură din Petroșani, un 
simultan la 31 de mese, 
obținînd 26 de victorii, 4 
remize, pierzînd doar o 
singură partidă. Satisfac
ția de a fi obținut vic
toria a avut-o Eugen 
Șink de la „Hidromin" 
Petroșani. Remizele au 
fost obținute de Ioan B. 
Muntean, Teofil Ghera- 
sim, ambii de la „Hidro

min", Mihai Pasca de la
I.M.  Dîlja și loan Albu 
de la I.M. Petrila. Dumi
nică a avut loc la Insti
tutul de mine din loca
litate un simultan la 20 
de mese. Din cei 20 de 
adversari ai marelui 
maestru internațional, 
doar doi au obținut re
mize. Ei sînt Mihai Io- 
nescu, student în anul II 
la facultatea de mașini 
și instalații miniere, pre
cum și Răducu Bordeian, 
student în anul IV, mine 
A fost o adevărată săr
bătoare șahistă, devenită 
deja tradițională pe me
leagurile Văii Jiului, pe 
care o dorim să devină 
o permanență.

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— VULCAN BUCUREȘTI 
15—4 (3—0). O dimineață 
de toamnă rece și limpede. 
Pe stadionul din dealul 
Institutului suporterii Ști
inței au fost prezenți la 
întrecerea care consemnea
ză finalul de sezon rugbys- 
tic în Valea Jiului.

Dealtfel, meciul s-a ri
dicat la nivelul așteptări
lor. Meciul debutează cu o 
avalanșă ofensivă și are In 
Sandu o adevărată piatră 
de temelie a atacului, iar 
în Mateescu un om-surpri- 
ză la deschideri fără gre
șeală și lovituri dc picior 
executate cu măiestrie. Pe

Xupa României11, la rugby pjnal de

acest fond, între min. 3 și 
8 Drumea și Cațană reu
șesc faze electrizante pe 
dreapta, dar tot pe acolo 
reușesc și oaspeții să ridi
ce tribunele în picioare 
prin ratarea unui eseu ga
ta făcut de Gordin, Popa 
și Mihcț, ultimul întoreînd 
balonul din but înspre te
ren (!!!) și fa’cilitînd inter
venția liniei noastre de 
treisferturi. Se părea că 
prima repriză se va înche
ia cu scorul de 0—0, dar 
Mateescu înscrie de la cir
ca 45 m, lateral : 3—0.

La reluare, tînărul și ta
lentatul Bezărău hiscrie 

printr-un dropgol precis : 
6—0 în min. 41. Bucureș- 
tenii acuză psihic reușite
le studenților și joacă mai 
puțin exact, permtțind 
grămezii noastre să se ma
nifeste percutant în tere
nul de țintă advers : l-©—0 
în min. 52 cu Sandu rea
lizator și Gh. Cristian, Șj- 
pețan (mai bun de la meci 
la meci), Sușinschi, Dru
mea, Palamariu, Băloi și 
Relu Viciu coautori ; Ma
teescu transformă impe
cabil 12—0. Urmează o tu
șă lungă expediată de Că
lin și reușita aceluiași 
Bezărău de la 40 m : 15—0

sezon
prin dropgol. Dczlănțuiți, 
studenții din Petroșani 
desfășoară atac după a- 
tac, schimbînd frumos jo
cul de pe o aripă pe al
ta (pe linile Medragonlu
— Năstase (Iliev) și Călin
— Catană. Oaspeții reu
șesc să înscrie punctele de 
onoare în finalul meciului 
prin Miheț. A arbitrat 
foarte bine FI. Zamfirescu 
(Constanța) un meci des
fășurat în limitele sporti
vității, frumos și reușit ca 
o avanpremieră a returu
lui care va începe in tuna 
martie 1984.

loan Dan BĂLAN

Fotbal,
CLASA

1. Steaua
2. Univ. Craiova
3. Sportul studențesc
4. Politehnica
5. F.C. Bihor
6. Dinamo
7. F.C. Baia Mare
8. J I U L
9. S.C. Bacău

10. F.C. Olt
11. A.S.A.
12. Rapid
13. Corvinul
14. Chimia
15. F.C. Argeș
16. C.S. Tîrgoviște
17. Dunărea
18. Petrolul

divizia A
M E bI T U L

13 9 1 3 27— 9 19
12 7 2 3 21—10 16
13 7 2 4 23—14 16
13 5 6 2 12—10 16
13 6 3 4 20—17 15
ie 6 2 2 18— 8 14
13 5 4 4 16—18 14
13 6 2 5 13—15 14
13 6 o 5 13—18 14
13 4 5 4 11—10 13
13 5 3 5 15—18 13
13 4 4 5 12—12 12
12 4 3 5 16—15 11
13 4 3 6 14r—20 11
12 4 1 7 13—17 9
13 1 5 7 9—19 7
13 1 5 7 3—13 7
13 2 3 8 11—24 7

REZULTATE TEHNI
CE : F.C. Olt — Steaua 
0—1, Dunărea— Universi
tatea Craiova 0—1, Dina
mo — A.S.A. 3—0, Chi
mia — Sportul studen
țesc 4—2, S.C. Bacâu — 
F.C. Bihor 1—0, Corvinul
— F.C. Arge., 3—1, Jiul
— C.S. Tîrgoviște 2—1, 
Petrolul — F.C. Baia Ma
re 1—1, Rapid — Poli
tehnica lași 0—0.

*
ETAPA VIITOARE : Se 

va desfășura la 4 decem
brie.
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După prima lună de generalizareACORDUL GLOBAL
in dezbaterea brigadierilor minieri

Inițiativa Consiliului municipal 
al sindicatelor și a Combinatului 
minier Valea Jiului de a organiza 
schimbul de experiență care a avut 
loc sîmbătă, la Casa de cultură 
din Petroșani, a fost apreciată de 
către participant! ca deosebit de 
inspirată. Organizatorii au dorit să 
valorifice, după prima lună de gene
ralizare in condițiile acordului glo
bal, experiența acumulată de for
mațiile fruntașe, să cunoască pro

blemele care mai creează unele nea
junsuri, pentru a orienta eforturile 
celor datori spre soluționarea lor, 
pentru a contribui efectiv la îmbu
nătățirea activității de extracție.

De această dată participarea Ia 
dezbateri a unora dintre cei mai 
buni mineri a avut menirea să asi
gure o eficiență sporită acestui dia
log constructiv dintre organizatori 
și participant!.

In esență, dezbaterile, căutările

comune ale celor care au organizat 
schimbul de experiență și conducă
torilor locurilor de mnncă au fost 
subordonate îndeplinirii sarcinilor 
trasate de conducerea partidului și 
statului, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. cu privire 
la creșterea producției fizice, îm
bunătățirea calității cărbunelui ex
tras și asigurarea unei activități 
rentabile în fiecare unitate econo
mică.

Participanții la consfătuire vizitează cu mult 
interes expoziția de machete a celor mai reprezen
tative mașini și utilaje din dotarea abatajelor sub
terane ale minelor din Valea Jiului.

----------------- .

Avantajele unei forme 
superioare de organizare 

și retribuire a muncii
Am ascultat, cu multă atenție, împreună cu toți 

cei aflați în sală, prezentarea făcută dc inginerul 
șef al C.M.V.J., loan Besserman, privind rezultatele 
lunii octombrie, prima lună în care s-a lucrat în 
condițiile generalizării acordului global. Pe fondul u- 
nei activități pătrunse de ordine și disciplină și în ur- 

. ma preocupărilor neslăbite pentru valorificarea ca
pacității și priceperii fiecărui om plasat la front, 
numeroase brigăzi au obținut rezultate despre care 
au fost rostite elogii. La I.M. Lonea, brigada con
dusă de cunoscutul miner Ludovic Repaș a extras 
peste plan, în luna octombrie, 1027 tone de cărbune, 
cu o productivitate de 9,56 tone pe post. în temeiul 
criteriului stabilit prin Lege, de nelimitare a cîș- 
tigurilor, minerii încadrați în această formație au ! 
obținut retribuții, corespunzător încadrării și vechi
mii în muncă, de pînă la 11 mii lei. La aceeași în- 

i ireprindere, brigada condusă de Grigore Mîndruț a 
realizat cîștiguri pe post de miner, de peste 10 mii 
Iei. Exemple de acest fel au mai fost date de la mi
nele Petrila, Lupeni,Vulcan, Paroșeni unde cîștigu- 

I rile brigăzilor conduse de Ștefan Alba, Constantin 
' Popa, Gavrilă Mesaroș, Paraschiv Ciurăscu și altele 

s-au situat între 8—10 mii lei.
Luna octombrie a fost deosebit de fructuoasă 

pentru formațiile care au știut să-și organizeze for
țele, pe toate schimburile care nu au risipit timpul 
de lucru. S-a vorbit și despre mulți maiștri minieri 
ale căror retribuții lunare s-au situat între 6—3 mii 
lei. Departe de a fi doar simple excepții, exemplele 
furnizate confirmă avantajele reale ale aplicării , 
acordului global.

în condițiile acordului global, există o relație 
economică directă între producția fizică și retribuția 
lunară. Se poate spune că toți minerii au înțeles a- 
ceastă relație: cărbune mai mult înseamnă retribuții 
mai mari. Avantajele care se creează prin depășirea 
planului fizic la cărbune se ivesc însă și pe alte căi. 
Prin întărirea economică a patriei se asigură, me
reu, condițiile necesare creșterii bunăstării, prin 
dezvoltarea activității sociale pusă în slujba oame
nilor muncii. Deci, cărbune mai mult înseamnă 
creșterea venitului național și, prin aceasta, înseam
nă întărirea bazei materiale a învățămîntului, a 
ocrotirii sănătății, a științei și culturii, toate acestea 
contribuind la asigurarea unor parametri superiori 
ai calității vieții.

In atenție
DEZVOLTAREA

CAPACITĂȚILOR DE 
PRODUCȚIE, MECANIZA
REA și MODERNIZAREA 

EXTRACȚIEI
Prin măsurile întreprin

se de conducerea C.M.V.J. 
peatru dezvoltarea capaci
tăților de producție ale 
întreprinderilor miniere, 
pînă la finele acestui an 
și în primul trimestru 
din 1984 vor fi puse în 
funcțiune încă 16 abataje 
frontale și 6 abataje came
ră. Vor fi introduse, în 
dotarea unor abataje, 5 u- 
tglaje complexe de susți
nere mecanizată și 6 com
bine de abataj. Totodată, 
va fi continuată acțiunea 
de concentrare a producției 
pe fluxuri de benzi și în 
silozuri tampon.

Ua întreprinderile Ali
niere și secțhle de prepa
rare a că-bunelui vor 53 
create noi locuri de mun
că și va îi intensificată 
preocuparea pentru califi
carea și policalificarea 
nou-încadraților, _____ .

Aspect din timpul 
desfășurării consfătuirii 

in sala mare a Casei 
de cultură din Petro
șani.
Ft>to: Cristian ȘTEFAN

Pe scurt, despre calitate...
Dacă munca în abataje este bine or

ganizată, rezultatele nu pot să nu se i- 
vească. Dar în această „bună organiza
re" este inclusă și condiția de a acorda 
toată atenția calității cărbunelui extras. 
.Sînt multe brigăzi care au reușit să de
pășească planul fizic, dar nu s-au înca
drat în indicatorii de calitate", a arătat 
contabilul șef al C.M.V.J., Iosif Bîrsan, 
în analiza amănunțită pe care a făcut-o, 
pe baza unor exemple desprinse de la 
toate întreprinderile miniere.

Calitatea cărbunelui are o influență 
directă asupra indicatorilor economico- 
financiarî. Deci și asupra retribuțiilor. 
Stă la îndemîna fiecărei brigăzi să asi
gure un cărbune curat, fără cenușa și 
umiditatea care conduc în mod direct 
la penalizări. Aceasta poate fi asigurată 
prin măsuri concrete cum sînt: organi-

Ca de fiecare dată cînd 
minerii de bază ai Văii 
Jiului sînt consultați, din 
capacitatea lor de analiză 
și pe baza unei temeinice 
experiențe rezultă o sea
mă de propuneri judici
oase, capabile să ajute la 
îmbunătățirea activității de 
extracție. în mod deschis, 
toți cei care au luat cuvîn- 
tul în cadrul dezbaterilor 
eu apreciat avantajele a- 
plicării acordului global, 
au reliefat dorința colecti
velor de a-și spori efortu
rile pentru ca fiecare lu
nă de activitate să fie în
cheiată cu rezultate cît 
ma1 bune.

îată, cîteva opinii ale 
participanților la dezba
teri :

ȘTEFAN ALBA, șef de 
brigadă, I.M. Petrila: A- 
vem o producție suplimen
tară de circa 35 mii tone de 
cărbune și nu ne vom opri 
aici. Viem să încheiem a- 
nul cu un plus de 40 000 
de tone O propunere : 
prepaiația să-și îmbună
tățească activitatea ca să 
poată prelua zilnic cărbu
nele extras de mineri. Sînt 
zile cînd înregistrăm din 
această cauză stagnări de 
cîte 4 ore pe schimb.

CONSTANTIN POPA, șef 
de brigadă, I.M. Lupeni :

zarea încărcării separate a sterilului re
zultat din pregătiri; intensificarea clau- 
bajului la toate punctele de încărcare; 
depistarea tuturor surselor de 
măresc umiditatea; executarea 
susținerii și podirii abatajelor; 
selectivă și evacuarea separată 
lui.

S-a arătat că dacă conținutul de cenu
șă ar fi redus cu un singur punct, la 
fiecare întreprindere minieră, prețul de 
decantare a producției marfă ar crește 
cu 7 lei/tonă, iar cantitatea de cărbu
ne preparat ar fi cu 1,7 la sută mai ma
re. în aceste condiții, la o producție lu
nară de 10 mil tone, valoarea producției 
marfă ar spori cu 70 mii lei, ceea ce ar 
conduce la creșterea retribuțiilor tutu
ror membrilor colectivului de muncă.

noi avem posibilitatea 
obținem un plus de cir-
40 mii tone. Toate e-

Și 
să 
ca
forturile le vom îndrepta 
spre acest obiectiv. In 
1984 vom beneficia de un 
utilaj nou și vom pune în 
centrul atenției exploata
rea și întreținerea lui 
cele mai bune condiții.

PAUL GRASU, șef 
brigadă, I.M. Lupeni : 
cadrul întreprinderii noas
tre, prin colaborarea bună 

în

de 
în

Preocupări, inițiative, sugestii
ce există între specialiștii 
electromecanici și mineri 
au fost realizate multe îm
bunătățiri la utilajul cu 
care lucrăm în abataj. A- 
cest utilaj complex se a- 
flă la a treia întrebuința
re. Era de dorit ca și spe
cialiștii în construcții de 
utilaje să vină mai des în 
abatajele noastre, să cu
noască și să-și însușească 
adaptările făcute de noi, 
astfel ca viitoarele utilaje 
să răspundă mai bine ce
rințelor din subteran.

AUREL BELEȚ, șef de 
brigadă, I.M. Vulcan : De 
la introducerea acordului 
global, personalul munci

apă care 
corectă a 
pușcarea 

a sterilu- 

tor care era retribuit în 
regie simplă a devenit 
mult mai interesat de vo
lumul producției extrase 
și se preocupă să ne asi
gure o servire mai bu
nă. In privința calității, 
am intrat în stratul 5 cu o 
metodă de exploatare care 
ne va permite să facem a- 
legerea sterilului.

GIIEORGIIE NISTOR, 
șef de brigadă, I.M. Uri
cani : La investiții, sînt 

două probleme. Să benefi
ciem de o bună colaborare 
din partea celor care ne a- 
s ură aprovizionarea și 
transportul, iar noi, bri
gada, să asigurăm lucrări 
de cea mai bună calitate.

ION STOI, președinte
le comitetului de sindicat, 
I.M. Uricani : Acolo unde 
sint brigăzi cu planul ne
realizat înseamnă că nici 
sindicatul nu și-a făcut pe 
deplin datoria. Va trebui 
să ne preocupăm mai 
mult de organizarea și 
desfășurarea întrecerii so
cialiste, să eliminăm for
malismul, să stimulăm ini
țiativele...

...și despre
Strîns legată de cerin

ța îmbunătățirii calită
ții, se află și cea a redu
cerii consumurilor de 
materiale, energie elec
trică și combustibili. 
I^a înregistrarea unor con
sumuri mai mari au con
tribuit în general, 
cutarea 
menta re 
datorită 
faza inițială a monogra
fiei de armare, obține
rea de avansări reduse 
in abatajele cu susținere 
metalică, • revenirea la 
susținerea în lemn, cu 
totul ne.iustificată, la u- 
nele lucrări executate la 
minele Bărbăteni, Ani-

exe- 
lucrărilor supli- 
de armare — 

nerespectării în

IOSIF BOCAN, direc
torul minei Paroșeni ; La 
abatajele noastre în luna 
octombrie nu s-a cîștigat 
sub 10 mii lei, mă refer la 
un miner de categorie 
maximă, cu toate posturile 
prestate. Avem peste 70 la ) 
sută din efectiv, calificat « 
și policalificat și am reu- ’ 
șit să stabilizăm anul a- 
cesta 240 de tineri. E 
drept că toți ne preocu
păm de integrarea lor, îi i 
ajutăm să devină munci
tori de bază ai întreprin
derii.

MIHAI BUCEVSCHI, șef 
de brigadă, I.M. Livezenl: 
Tinerii trebuie să fie puși 
la treabă, dar înainte de 
asta să vadă că sînt în
țeleși. Că ne preocupăm 
de problemele lor. în bri
gada noastră, toți sîntem 
dotați cu o trusă de scule, 
cu care facem minimum de 
intervenții, fără să mai 
așteptăm echipa .servi
ce".

LUDOVIC REPAȘ, șef 
de brigadă, I.M. Lonea: 
E foarte greu să muncești 
mult și să nu cîștigi. Va 
trebui să fim mai atenți 
la calitate, ca să nu pier
dem din cauza sterilului. 
Noi am introdus automat 
tizarea la benzi, ca să nu 
mai funcționeze în gol.

rentabilitate
mecanizate la 

activității lor în 
aprovizionarea 

verde și cheres-

noasa. Vulcan, Lonea, 
întîrzierea evacuării com
plexelor 
încetarea 
abataje, 
cu lemn
tea nedimensionată, func
ționarea în gol a unor 
utilaje și instalații mari 
consumatoare de energie 
electrică. Pe bună drepta
te, s-a arătat în cadrul 
consfătuirii, economisirea 
materialului lemnos tre
buie să înceapă îneă din 
depozit, iar reducerea 
consumurilor de energie 
să fie asigurată. încă din 
faza de concepție și pro
iectare a instalațiilor din 
subteran.
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Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, în R.P. Chineză

Primire la
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., primul 
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, 
aflat in vizită oficială de 
prietenie în R.P. Chineză, 
a fost primit luni de către 
tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al C.C. al 
P.C. Chinez.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, primul mi
nistru al guvernului român 
a transmis tovarășului Hu 
Yaobang un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire personală, de noi suc
cese în activitatea de înal
tă răspundere pe care o 
desfășoară în fruntea parti
dului, iar poporului chinez

BEIJING 21 (Agerpres). 
Corespondență de la loan 
Erhan: Tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv a’ C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
a sosit, luni după-amiază, la 
Beijing, într-o vizită ofi
cială de prietenie, la invi
tația tovarășului Zhao 
Ziyang, membru al Comi
tetului Permanent al Bi-

Manifestări peste hotare, consacrate aniversării a 85 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

LONDRA 21 (Agerpres). 
în cadrul manifestărilor 
desfășurate în Marea Bri- 
tanie pentru aniversarea s 
65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar ro
mân, la sediul Bibliotecii 
centrale din Coventry, o- 
raș înfrățit cu municipiul 
Galați, "b avut loc verni
sajul unei expoziții docu
mentare de fotografii, de 
carte și artă populară ro
mânească.

Un loc central ocupă, în 
cadrul expoziției, operele 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Primarul din Coventry a 
evidențiat, în cuvîntul său, 
aprecierile deosebite de 
care se bucură politica ex
ternă a statului nostru.

tovarășul Hu Yaobang

încheierea Întîinirii prietenești dintre reprezentanți ai tineretului din Româniași ai tineretului din Bulgaria
prieten urări de progres și 
prosperitate.

Exprimînd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, to
varășul Hu Yaobang a 
transmis, din partea sa, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de 
caldă prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar 
poporului român prieten 
împliniri tot mai mari în 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvolta
te.

în cadrul întrevederii, 
desfășurate într-o atmosfe
ră cordială, de 
stimă și încredere 
reciprocă, s-a dat o înaltă 
apreciere dezvoltării conti
nue a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidarita
te militantă dintre cele do
uă partide, țări și popoa
re, manifestîndu-se hotă- 
rîrea de a face totul pen-

•i- 4r
roului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze.

La puțin timp după so
sire, tovarășul Constantin 
Dăscălescu s-a întîlnit cu 
tovarășul Zhao Ziyang.

in cadrul întrevederii, 
desfășurată într-o atmosfe
ră caldă, cei doi premieri 
au evidențiat cu satisfacție 
cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și cola-

contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la fău
rirea unei lumi mai drep
te și mai bune, de pace și 
colaborare între toate po
poarele. La rîndul său, pri
marul municipiului Galați 
a relevat semnificația deo
sebită a făuririi statului 
național unitar român în 
istoria poporului nostru, 
precum și realizările deo
sebite înregistrate în dez
voltarea economico-socială 
a patriei, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezenți membri 
ai Consiliului orașului Co
ventry, reprezentanți ai 
ambasadei și un numeros 
public. 

tru amplificarea și mai pu
ternică a bunelor raporturi 
româno-chineze și, în mod 

easebit, a relațiilor eco
nomice.

în cadrul întîinirii, s-a 
realizat un larg schimb de 
păreri asupra unor proble
me internaționale de in
teres comun. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez, tovarășul Hu Yaobang, 
a dat o înaltă apreciere ac
tivității constante și perse
verente desfășurate de 
România socialistă, perso
nal de' secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în solu
ționarea marilor probleme 
cu care se confruntă astăzi 
omenirea și, îndeosebi, lup
tei sale neobosite pentru 
oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarma

și la reluarea procesului 
de destindere.

borare dintre cele două 
țări și popoare pe multiple 
planuri, cărora le-au im
primat dinamism și pers
pectivă întîlnirile la nivel 
înalt din ultimii ani de la 
București și Beijing.

Cei doi premieri și-au 
exprimat convingerea că 
actualele convorbiri vor 
înscrie noi contribuții la 
consolidarea și lărgirea ra
porturilor de prietenie și 
colaborare dintre România 
și R.P. Chineză.

OTTAWA 21 (Agerpres). 
în cadrul acțiunilor prile
juite de a 65-a aniversare 
a zilei de 1 Decembrie 
1918, la Biblioteca publică 
Nepean — Ottawa a avut 
loc vernisajul unei expozi
ții de carte istorică româ
nească. Sînt prezentate lu
crări din opera președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pre
cum și lucrări din istoria 
României, referitoare, în 
principal, la desăvîrșirea 
statului național unitar 
român.

Cărțile expuse sînt des
tinate să intre în fondul 
de carte al bibliotecii.

vV
CIUDAD DE MEXICO 

21 (Agerpres). în cadrul 
acțiunilor consacrate zilei

La Varna, s-a încheiat 
Intîlnirea prietenească din
tre reprezentanți ai tine
retului din Republica So
cialistă România și ai tine
retului din Republica Popu
lară Bulgaria.

Ampla manifestare, or
ganizată în perioada 14—20 
noiembrie 1983, în județul 
Constanța din România și 
în județul Varna din Bul
garia, a marcat un mo
ment important în dezvol
tarea raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
tineretul român și tineretul 
bulgăr, dintre Uniunea Ti
neretului Comunist din 
România și Uniunea Ti
neretului Comunist Dimi- 
trovist din Bulgaria. Pe 
parcursul întîlnrrii, desfă
șurată într-o atmosferă de

Șg LAGOS. La Lagos 
a fost inaugurat cel de 
cl Ill-lea Tirg interna
tional nigerian, la care 
participă 157 de firme 
din zece țări.

La actuala ediție, ța
ra noastră este prezen
tă, prin intermediul 
tntreprinderii de comerț 
exterior „Vitrocim“, cu 
o gamă variată de ma
teriale de construcții — 
produse pentru finisaje 
și izolafii.

de l Decembrie, în orașul 
mexican Texmelupan, la 
Centrul de pregătire a ca
drelor medii pentru sec
torul industrial, a avut loc 
o acțiune culturală con
sacrată acestui eveniment.

Directorul centrului, Jai
me Reinoso Hernandez, a 
vorbit despre însemnătatea 
istorică a actului de la 1 
Decembrie 1918 și despre 
realizările economiei Româ
niei socialiste, din ultimii 
18 ani, de cînd la conduce- ' 
rea țării se află tovai ășul i 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate filme 
documentare despre țara 
noastră și s-a organizat o 
masă rotundă pe marginea 
importanței actului istoric 
de făurire a statului națio- i 
nai unitar român.

FILME

I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : Șatra ; Unirea t 
! Roberto Carlos și dia- 
• mântui roz.
| LONEA i Un comando 

| pentru apa grea, I—II.

I ANINOASA i Cafe
| Express.

. VULCAN — Luceafă-
I rul: Raidul vărgat.

LUPENI — Culturali
I Aventură în Arabia.
! URICANI: Portretul
| soției' pictorului.

TV.

I 11,00 Telex.
I 11,05 România pitorească.
i 11,25 Roman-foileton: „în

toarcerea lui Vodă

ILăpușneanu". Par
tea I. (C)

j 12,15 Civica.
1 12,35 Desene animate: „Po

vestiri din pădurea
I verde“.

113,00 închiderea progra
mului.

C 16,00 Laureați ai Festi- 
J valului național
s „Cîntarea Româ-
L niei“.

16,10 Clubul tineretului.
I 16,35 Amfiteatru studen

țesc.
17,15 Publicitate.

17,20 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor. (PC) 

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal. (PC)
20,20 Energia, o proble

mă a noastră, a tu
turor.

20,35 Videotecă internațio
nală. (C)

21,05 Munca, izvor al bu
năstării.

21,20 Teatru TV: „Răs- 
pintia cea mare" 
de Victor Ion Popa. 
Partea I.

22,15 Farmecul operetei.
22,30 Telejurnal. (PC)

CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
22—27 NOIEMBRIE 1983

Marți, 22 noiembrie 1983
— Republica Liban aniversează 40 de ani de la pro

clamarea independenței. Sărbătoare Națională.
— La Washington au loc convorbiri între președin

tele S.U.A., Ronald Reagan, și președintele Is
raelului, Chaim Herzog.

— Primul ministru norvegian, Kaare Willoch, so
sește la Bruxelles.

Miercuri, 23 noiembrie 1983
— La Delhi se desfășoară reuniunea la nivel înalt a 

țărilor membre ale Commonwealth-ului (23-30).
— Secretarul general al C.G. al P.C. Chinez, Hu 

Yaobang, efectuează o vizită oficială în Japonia 
* (23—28).

Si — Primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu 
întreprinde o vizită în Franța.

— Președintele venezuelean, Luis Herrera Campins, 
efectuează o vizită în Argentina (23—25).

.’••i 24 noiembrie 1983 . ,•*«__
1 oăroătcarea națională a Republicii Zair.
| convocarea noului parlament turc (Ankara).
| -.- .rnnza Consiliului ministerial al Asociației

vest-europene a Liberului Schimb (AELS) 
(24—25).

— La Bonn au loc convorbiri între cancelarul Hel
mut Kohl și președintele Franței, Francois Mit
terrand.

— Vizita în Belgia a primului ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu.

Vineri, 25 noiembrie 1983
— Sărbătoarea națională a Republicii Suriname. 

Ziua Independenței.
— Vizita în R.F.G. a primului ministru al Greciei 

Andreas Papandreu.
— La Bruxelles, miniștrii economiei ai țărilor C.E.E. 

discută măsurile privind eliminarea barierelor e- 
conomice în cadrul comunității.

Simbătă, 26 noiembrie 1983
— Proclamarea R.P. Mongole și adoptarea primei 

Constituții.
— A fost adoptată Convenția O.N.U. asupra impres

criptibilității crimelor de război și a crimelor 
centra umanității (la sesiunea a XXIII-a a A- 
dunăni Generale a O.N.U., a intrat în vigoare la 
11 noiembrie 1970).

lucru, de caldă prietenie, 
s-a realizat un util și rod
nic schimb de opinii și ex
periență privind activitatea 
U.T.C. și U.T.C.D. consa
crată educării comuniste, 
prin muncă și pentru mun
că a tinerei generații din 
cele două țări.

Participanții au vizitat 
obiective economice și so- 
cial-culturale și s-au în
tîlnit cu tineri, cu cadre 
ale U.T.C.D. din Varna. A 
avut loc o primire la Co
mitetul județean Varna al 
P.C. Bulgar.

Formații ale tineretului 
român și ale tineretului 
bulgar au prezentat, în 
fața a numeroși tineri din 
Varna, un frumos program 
artistic.

Daclaiația 
prașsdinietai 

brazilian
ALGER 21 (Agerpres). 

Brazilia consideră că situa- 
ț' de criză din America 
centrală și zona Caraibilor 
este de natură structurală 
și impune rezolvări pe ter
men lung, excluzînd re
curgerea la forță — a decla
rat președintele brazilian 
Joao Figueiredo, intr-un in
terviu acordat agenției de 
presă algeriene A.P.S. Pre- I 
ședințele brazilian a arătat 1 
că țara sa se pronunță ] 
pentru aplicarea strictă a I 
principiilor respectării su- ’ 
veranității statelor, nea- 1 
mestecului în treburile in- I 
terne, rezolvării pe cale 1 
negociată a conflictelor. ,

Pe de altă parte, șeful J 
statului brazilian, aflat în . 
prezent într-un turneu în ’ 
Africa, a arătat că aceste | 
vizite sînt expresia dorin
ței Braziliei de a strînge I 
legăturile de cooperare cu | 
statele continentului afri- . 
can. ’

Pentru un consum de apă 
cit msi judicios, 

I în spirit gospodăresc! |
Datorită perioadei îndelungate de sece- i 

i tă și a timpului friguros din ultima vreme, î 
i capacitatea surselor de apă potabilă este 

foarte scăzută, situație ce impune distribu
ția apei potabile pe perioada cit se menține 
această stare, cu PROGRAM DE RESTRIC
ȚIE ÎN TOATE LOCALITĂȚILE DIN VA
LEA JIULUI.

Programul de restricție este zilnic, în
tre orele 10—16 și 22—5.

Totodată toți consumatorii de apă pota
bilă (casnici, instituții și întreprinderi indus
triale) sînt rugați să folosească și să gospo
dărească apa în mod judicios la strictul ne
cesar pentru A EVITA ORICE RISIPA DE 
APA.
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