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Moment de referință Echipa condusă de Traian Căpeț în timpul consolidării paletelor unui utilai 

Ia noua preparațic a cărbunelui Livezeni. Foto : I. LICIU '

în noua istorie a patriei REALIZAREA PLANULUI IN PROFIL TERITORIALVom âniversa, în curînd, împlinirea a 21 de ani de la evenimentul de excepțională însemnătate în viața partidului, a întregului nostru popor —Congresul al IX-lea al P.C.R. —- moment de referință, care a inaugurat epoca celor mal mari și mai răsunătoare prefaceri pe pământul străbun al patriei, deschizînd perspectiva înfloririi multilaterale a României socialiste. înscris ca p i a t r ă de ho- • tar în marea- cronică a construcției socialiste, înaltul forum al comuniștilor din patria noastră a stabilit o nouă și înțeleaptă strategie a devenirii istorice, a pus bazele politicii științifice, profund realiste de valorificarea superioară a bogățiilor și resurselor țării, a potențialului creator al națiunii, pen
Cu planul pe șapte luni îndeplinit

Producții și productivități 
sporite prin aplicarea corecta 

a tavanului de rezistența
• PESTE 17 000 TONE DE CĂRBUNE EXTRAS 

SUPLIMENTAR DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI. 
• PRODUCTIVITATEA MUNCII A FOST DEPĂ
ȘITA LA NIVEL DE SECTOR CU 350 KG PE POST, 
IN CĂRBUNE CU 480 KG PE POST, IN ABATAJE 
CU PESTE 500 KG PE POST. • Frontalistii din bri
găzile conduse de GRIGORE MINDRUȚ, FLOREA 
ANTON, ION BOTEANU ȘI GHEORGHE LIPȘA, 
realizînd un tavan de rezistență corespunzător, au 
obținut productivități superioare sarcinilor ^planifi
cate, în medie, cu 1000 kg pe post. • La lucrările 
de pregătiri s-ati realizat 80 ml peste sarcinile pla
nificate.Extinzînd tavanul de rezistență la toate locurile de muncă, minerii sectorului IV de la I.M'. Lonea, au reușit, în cele șase luni și jumătate care au trecut din acest an, să-și depășească ritmic sarcinile de plan Ia producția fizică de cărbune. Datorită pro- ducțiyităților mari obținute în cele patru abataje frontale echipate cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră, prin formarea unui tavan de rezistență corespunzător și prin folosirea eficientă a, întregului potențial tehnic și uman, colectivul sectorului a extras suplimentar prevederilor de plan peste 17 000 tone de cărbune, reușind în cursul zilei de ieri să extragă ultimele tone de cărbune aferente sarcinilor de plan pe primele șapte luni ale acestui an. Prin aceasta, harnicii mi

Cărbune pentru cocs, 
peste planBunele rezultate înregistrate în primul semestru al anului de către preparatorii de la Corcești sînt continuate și în cursul acestei luni. In primele zece zile din iulie, colectivul 7 uzinei de preparare a expediat centrelor siderurgi

tru consolidarea și amplificarea cuceririlor revoluționare ale poporului. Rememorăm, cu sentimente de deplină satisfacție, drumul parcurs în această e- pocă înfloritoare. La temelia mărețelor înfăptuiri din acești ani s-a aflat și se află gîndirea creatoare, revoluționară a celui mai iubit și devotat fiu al poporului, tovarășul Nicolae. Ceaușescu, ales de cel de-al IX-lea Congres să conducă destinele întregii națiuni. Gîndirea înaintată a secretarului general al partidului, vasta sa activitate revoluționară pusă în slujba progresului multilateral al patriei au stat la baza elaborării și înfăptuirii politicii generale, de transformare revoluționară a României socialiste, asigurînd, de la o etapă la alta, dezvoltarea forțe- 

neri din sectorul IV, și-au creat condiții ca timp de o jumătate de lună să livreze economiei naționale însemnate cantități de cărbune peste sarcinile planificate. Merite deosebite revin minerilor din brigăzile conduse de Grigore Mîndruț, Florea Anton, Ion Boteanu și Gheorghe Lipșa.Conducerea sectorului s-a preocupat în această perioadă de realizarea lucrărilor de pregătiri în vederea asigurării liniei de front active la nivelul sarcinilor planificate și în următoarele luni din acest an. Eforturile depuse de minerii din ' brigăzile Conduse de Gheorghe Hume- niuc și Aurel Marian, au fost concretizate, în perioada care a trecut din acest an, în 80 ml de lucrări de pregătiri executați peste sarcinile de plan.
Gheorghe BOȚEA 

ce, .suplimentar sarcinilor planificate, 2350 tone de cărbune pentru cocs. Printre fruntași pot fi amintite schimburile conduse de maiștrii principali Alexandru Buruiană, A- lexandru Laszlo și Ion Urechescu. (Gh.O.) 

lor de producție, perfecționarea organizării și conducerii științifice a societății, a relațiilor de producție și sociale, în condițiile adîncirii continue a democratismului socialist și afirmării spiritului novator în toate domeniile vieții politice, economice și sociale.Avînd în frunte un strălucit conducător, și pe fondul unei activități creatoare eroice, poporul nostru a înregistrat an de an succese fără precedent istoric. In timp scurt s-a trecut la modernizarea e- conomică a țării, acordîn- du-se o maximă atenție întăririi bazei de materii prime și energetice, modernizării ramurilor industriale înalt competitive, promovării tehnologiilor „de vîrf“, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei contemporane. Extracția și prepararea substanțelor minerale utile, construcția de mașini, e- lectrotehnica și electronica, chimia, ramurile industriei ușoare și alimentare, toate celelalte sectoare ale economiei naționale au înregistrat înnoiri profunde, situîndu-se astăzi la cote de înaltă exi-
(Continuare în pag. a 2-a)

Imagine citadină din noul centru civic al Lupeniului. Foto: Ăl. TĂTAR

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VULCAN

Pași fermi pe calea redresăriiDinamica producției de cărbune extras în ultimele luni la mina Vulcan demonstrează, cu prisosință, că întregul colectiv. este hotărît. să depună eforturi stăruitoare pentru a scoate mina din impasul în care s-a aflat în ■ primul semestru al anului. Restanțele au . scăzut de la, 21000 tone în luna mai, la 8000 în, iunie, iar pe iulie vor fi reduse, după toate calculele, la 4000 de tone.— Incepînd din "partea a doua a lunii august avem posibilități mari să ne îndeplinim integral sarcinile zilnice de plan, ne spu

sarcină de mare răspundere pentru toți oamenii muncii 
ȘTEFAN POPA, secretar al Comitetului orășenesc de partid 

99Sînt posibilități certe pentru 
îndeplinirea planului pe trimestrul III64

— Tovarășe secretar, 
pe raza orașului ,Lu- 
peni se desfășoară o 
complexă activitate e- 
conomică ce are o pon
dere însemnată în rea
lizările municipiului. 
Care este bilanțul •pri
mului semestru ?— Sînt indicatori la care numeroase colective de oameni ai muncii din orașul Lupehi și-au. realizat și depășit sarcinile planificate. Lâ altele, realizările sînt sub nivelul posibilităților de care dispunem. Dăm c î t e v a exemple de realizări superioare sarcinilor de plan. La producția globală • industrială I.M. Bărbăteni a îndeplinit prevederile în proporție de 102,7 la sută, EGCL — 101.7 la sută; ÎCS. Mixtă — 104,6 la sută, morărit și panificație 101,6 la sută. Dar cea mal mare realizare o are7 brigada 4 IACMM — condusă de șeful de brigadă Carol; Ridzi — 146,9 Ia sută. In domeniul investițiilor am depășit:- sarcina de plan cu 8,6 procente la 

nea zilele trecute, ing. Mitică Nicolescu, ' directorul tehnic al minei.Argumentele prezentate confirmă optimismul. Productivitatea muncii realizată în această lună este superioară celei obținute în luna precedentă, și chiar mai mare decît sarcinile de plan. Astfel, dacă în iunie productivitatea muncii în cărbune și abataj era realizată 100 la sută, în iulie s-au obținut depășiri cu 300 kg pe post în cărbune, cu 100 kg pe post în abataje și 10 kg pe post în subteran. In acest dome-’ niu s-au făcut cei mai se

activitatea de. - construeții- montaj, realizări deosebite Înregistrînd I.M. I.U- peni (112,3 la sută), IFA „Vîscoza“ (113,7 la sută), șantierele MTTC și ACMCF. Planul la export a fost depășit cu 31,6 la sută de colectivul IFA „Vîscoza" și
ANCHETA NOASTRĂ

Az’b orașul Lupenicu 1,3 la sută de Ocolul silvic. La prestări de servicii EGCL și-a îndeplinit sarcinile în proporție de 112 la sută, iar Cooperativa „Straja“ în proporție de 103,9 la șută. La desfacerea de mărfuri, de asemenea, planul a fost depășit cu 1,9 la sută, ceea ce reprezintă o valoare de a- proxiniativ 8 000 000 lei. In ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de e- ficiență evidențiem, în mod deosebit, colectivul I.M. Bărbăteni și aceasta datorită preocupărilor susținute pentru îmbunătățirea calității cărbunelui, unde

rioși pași pe calea redresării, și nu sînt singurii, La lucrările de pregătire conducerea minei - și-a propus să obțină în această lună un plus de 200 ml, recu- perînd în felul acesta mai mult de jumătate din minusul acumulat în primul semestru al anului. Se depun, altfel spus, eforturi serioase pețitru creșterea liniei de front active, nu pentru că aceasta ar fi sub nivelul sarcinilor (estechiar mai mare), ci pen-
G. DORIN

(Continuare in pag a 2-a) 

au primit bonificații în valoare de 15 milioane ...lei. O activitate bună au desfășurat preparatorii dip Luperii care au obținut o depășire * 1 ai producție; nete totale cu 3 800.000 let, , a producției marfă cu 5.1 000 000 lei. iar la planul fizic de cărbune sortat au un plus de 249 000 tone. Aceste rezultate le-au obținut în principal pe seama recuperării în „special0 care â. crescut cu 3,4 procente. Dar realizările sînt legate de activitatea întreprinderilor • miniere.

i treprinderi ci și trecă- i 
i torii, cu ora exactă. U- ț 
; til, plăcut, frumos — i 
; demn de o puternică în- i 
i treprindere construe- ș 
i toare de mașini niinie- | 
i re. Dar... (De ce oare i 
i trebuie să există me- j
1 reu cîte un „dar ?"), au | 
i început să se ardă, sau, ; 
[ mâ rog, să se stingă be- j 
i curile, rînd pe rînd, că î 
i nu mai puteai înțelege i 
i exact, ce oră exactă ș 
: era. Acum, în acest an. i 
i pentru â elirițină orice ; 
i dubiu privind ora e- ;

xactă, ceasul a fost o- i 
prit. Nu mai funcție-î 
nează deloc. Păi nu-i | 
păcat să irosim atîta i 

i muncă, fantezie și piese i 
| pentru un „monument", | 
; care nu spune nimic ?

Tudor MUNTEANU j 
i ■ ' i

— La producția fizi
că de cărbune extras 
minele Lupeni și Bărbă
teni nu și-au îndeplinit 
prevederile de plan. Ca- ‘ 
re sînt principalele cau
ze ?— La întreprinderea minieră lupeni a fost întârziată punerea în funcțiune a unei mari capacități de producție de aproape 1000 tone pe zi, la sectorul III. Au fost numeroase defecțiuni electromecanice . care s-au. datorat, pe de o parte neeXec uțării cu promptitu-dine a reviziilor «1. reparațiilor preventive, mai ales, iar pe ele altă parte lipsei unor piese de schimb și.

Interviuri realizate de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a) 
j ...Și ce frumos j 
î și util era! I

In ultima parte a anu- :■ 
i lui trecut, la ieșirea din ș 
J J’etroșani, mai exact, i 
I chiar în poarta Intre- î 
i prinderii de utilaj mi- \ 
i nier. un ceas monumen- ț 
i tal, electronic, înălțat ț 
i pe un piedestal impu- j 
i nător informa, nu . nu- | 
i mai lucrătorii din în- |

INSCRIPȚII |
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a patrieisemnatăPrața,a co- întregii
Stația de radioamplificare 

prea puțin implicată în viata colectivului»Opinia conștientă leclivului asupra vieți a unei întreprinderi constituie o condiție indispensabilă obținerii unor producții sporite. Este și cazul minei Lupeni, mină care în momentul de față 
se confruntă cu unele probleme în realizarea planului la producția de cărbu
ne, unde se impune ca, printr-o acțiune conjugată 
a tuturor factorilor politico-organ izatorici, aceastăopinie a colectivului să ac- ' ționeze mult rțiai ferm in sprijinul producției. Prima treaiptă a formării opiniei 
o constituie informarea promptă, eficientă, multilaterală a oamenilor muncii asupra întregii vieți a colectivului, informare ca
re presupune o activitate continuă, mobilizatoare, o folosire judicioasă a mijloacelor de informare specifice muncii politice propaganda audio-vizuală.Stația de radioamplificare a minei Lupeni emite silnic. între orele 7 și 15, 
dar, dintru început, trebuie să afirmăm că, în urma mai multor vizite la mina Lupeni. constatările noastre în ceea ce privește conținutul programelor transmise, nu sînt de natură să mulțumească, primele ore ale zilei.

ția este conectată la posturile centrale de radio. Intre 12,30 și 13 are loc o primă emisiune locală în care sînt transmise informații asupra producției, rubrica „Norma zilei", cu caracter de protecție a muncii, precum și una dintre rubricile cu caracter săptămînal „Moment juridic" — transmis în zilele de miercuri —, „Sărbători-

tul specializat și de inginerul loan o planificare care cuprinde teme specifice din subteqșifc Nu am putut asculta, din păcate, nici unul dintre materialele de protecție a muncii, care, repetăm, sînt prevăzute zilnic în program.Am fost informați, de operatoarea ției, că se colaborează bine
MUNCA POLITICĂ DE MASĂ 

IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

muncii

totsta-

tul s.ipt.imînii" — rubrică transmisă în zilele de joi, rubrica medicală sau „E- ' misiune pentru tineret" — aceasta din urmă, transmisă sir# bata. Urmează o nouă conectare la posturile centrale de radio și reluarea, între orele 14,20—14,50 a emisiunii locale.Am dorit să cunoaștem mai în amănunt conținutul rubricilor, dar în zilele vizitelor noastre nici una dintre rubricile prevăzute în program nu a fost transmisă, emisiunea stației re* zumîndu-se la... muzică.Operatoarea stației, Ra- veca Bot, ne-a prezentat o planificare a temelor de protecție a muncii, bine alcătuită de compartimcn-

cu secretarul ?. comitetului U.T.C.. cu juristul întreprinderii sau cU cadrele medicale de' la dispensarul întreprinderii. Nu ne-au fost prezentate în scris nici un material, care, depășind informația în sine, să. pUnă accent pe opinie, pe formarea ei, în rîndul minerilor din Lupeni, în sprijinul producției, al vieții colectivului. Am fi vrut să găsim rubrici cu carac- fie br- și că la

fie o tribună a ideilor, a muncii politice în rîndul maselor, o invitație concretă la dezbatere ; ascul- tînd emisiunile, materiale, interviuri, dezbateri prinse în direct asupra producției, asupra aspectelor sociale ale muncii în colectiv, oricare dintre mineri trebuie să simtă pulsul minei, să se regăsească cu problemele și aspirațiile sale, să găsească răspuns la propriile întrebări. Iătă ceea ce am fi dorit să scriem de la mina Lupeni. Pe drept cuvînt, secretarul adjunct al comitetului de partid, Gomoi, în discuția cu noi și tovarășul Aurel Angheluș, președintele comitetului de sindicat, recunoscut minusurile xistente în activitatea stației de radioamplificare, în mod deosebit lipsa implicării acesteia, ca factor de educație, ca modalitate de acțiune politică, în viața colectivului minerilor din Lupeni.Stația de radioamplificare are un colectiv de conducere pe care nu l-am simțit prezent. Operatorul este un singur om, dar stația de radioamplificare este a întregii mine...

(Urmare din pag. t)gență tehnică și de eficiență economică, făcînd dovada justeței orientărilor strategice trasate de Congresul al IX-lea al partidului.In bilanțul mărețelor înfăptuiri din acești ani, pe un loc de frunte se înscriu în al în întregul
Nicolaeavutăau

e-

ter formativ care să realizate cu sprijinul ganizațiilor de masă obștești. Se cunoaște propaganda vizuală de mina Lupeni este actuală, răspunde comandamentelor producției și stația de radioamplificare trebuie să Horațiu ALEXANDRESCU

fermi
redresăriiductivitățile obținuteductivitățile obținute de brigada condusă de Gheor- ghe I’ădureanu care, în stratul 3, a obținut depășiri ale acestui indicator de aproape 3 tone de cărbune pe post. De fapt în general, productivitățile înregistrate în abatajele cu tavan de rezistență sfiit, mai mari decât m cele unde se aplică tehnologii de lucru clasice, cum ar ti abatajele cameră. Aceasta pe lîngă celelalte avantaje oferite ea : siguranță^. în exploatare, consum redus de.materiale mai ales de lemn de mină, și ușurarea efortului fizic și eficiență i cărbunelui „pușcat". Practic 80 la -ută din cărbunele excavai este evacuat fără a mai ii folosită lopata, ci doar priri ridicarea capacelor de pe transportoare.Din preocupările tate spre creșterea ducției de cărbune și îndeplinirea integrală a prevederilor de plan, notăm mecanizarea operațiunii de tăiere a cărbunelui în abataje prin introducerea a noi combine, a mecanizării lucrărilor de pregătiri și introducerea unui complex de mare înălțime d<j tipul "CMA-5I1. Dar a- cestea sînt acțiuni de perspectivă asupra cărora vom reveni. Deocamdată reținem hotărîrea întregului colectiv de a-și îndeplini sarcinile de plan și de a trece la recuperarea minusului din prima parte a anului.

tru a avea noi fronturi de lucru care să.. suplinească productivitățile iniei din straiele aflate acum în exploatare. Tot în aceasta direcție trebuie să amintim <:â o capacitate de producție. imobilizată pînă acum, a fost redată circuitului productiv. In curînd un nou abataj frontal, cu o capacitate de aproximativ 500 de tone pe zi va intra în funcțiune, Termenul planificat era 1 septembrie, dar va fi devansat eu a- proape 2 săptămîni datorită eforturilor depuse de brigăzile de pregătiri care-I ridicată în evacuarea conturează și pentru aprovizionarea cărora s-a înființat o formație specială. Era neceSărâ această formație de aprovizionare pentru că cele două brigăzi de pregătire realizează zilnic avansări de cîte 6 . ml, față 
de 4 cît era planificat.

O altă direcție de acțiune spre care sînt orientate preocupările conducerii întreprinderii și conducerilor sectoarelor o constituie extinderea tavanului de rezistență, tehnologie care și-a dovedit pe deplin eficiența .și la această întreprindere minieră. Dacă acum ponderea producției extrase din abataje cu tavan de rezistență se ridica doar la 30 la sută din volumul total realizat, pînă la sfîrșitul anului Vă ajunge la aproximativ 45 la sută. Cît este de valoroasă, atunci cîrid este aplicată corect, o demonstrează pro-
EXCURSIE. Un grup de elevi din clasa a iX-a a Liceului industrial minier Petroșani a plecat ieri inti-o excursie de două zile la Băile Felix. Cu. acest prilej vor fi vizitate obiective istorice . și sociăl-culturale aflate pe acest itinerar. (T.S.)
CUM VA FI VREMEA ? 

Ieri dimineață, la Petro
șani, s-au înregistrat 12

I I II Il G
leli

orien- pro- extras

«ASPUNDEM C I TI T O R I L O R• AURELIA PANA, Petroșani : Sesizarea dv. privind unele impurități observate în pline a fost analizată împreună cu șeful secției din: Petroșani a Fabricii de morărit și panificație. Cazurile relatate, așa cum a rezultat din analiza făcută, au putut avea drept eauze un nodul uscat din făina de cartofi care se folosește în aluatul plinii și uzura ramei unei site. Pentru evitarea pătrunderii oricăror impurități în pline, am fost asigurați că brutarii vor supraveghea cu atenția cuvenită operația de cernere a făinii intrată în procesul de fabricație.

și înnoirile petrecute mineritul carbonifer Văii Jiului, nostru municipiu. Este cunoscut că printre primele zone industriale ale vizitate de secretarul neral al partidului, scurt timp după Congresul al IX-lea, s-a aflat și Valea Jiului. De atunci, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins mai multe vizite de lucru în municipiul nostru și în județ, s-a interesat îndeaproape de munca și viața minerilor, a purtat un rodnic dialog de cu minerii chiar în turile de lucru, unde hotărăște realizarea ducției. Din inițiativa la indicația secretarului general al partidului a ''•fost elaborat un amplu program de modernizare a extracției cărbunelui și de ridicare a calității vieții în toate localitățile municipiului. In subteran, s-a trecut la promovarea tehnologiilor de înalt randament și introducerea mecanizării principalelor o- perații de susținere, tăiere și transport, sporind rodnicia muncii minerilor și, concomitent, contribuind la reducerea efortului fizic

țării ge- la

lucru fron- se pro- Și

și creșterea gradului de securitate minieră. S-a realizat dotarea tuturor minelor cu instalații tele- grizumetrice și stații de degazare, la unele unități a fost introdusă televiziunea cu circuit închis pentru coordonarea principalelor utilaje de transport și s-a îmbunătățit substanțial evacuarea din subteran a producției. Automatizarea și dispecerizareă — ca elemente definitorii ale unei activități moderne — constituie, la mine, cum sînt cele de la Lupeni, Pa- roșeni, Livezeni și .altele un sprijin prețios în organizarea superioară a producției, a muncii.Toate aceste înnoiri petrecute în mineritul Văii Jiului sînt rodul măsurilor întreprinse din inițiativa și la indicația secretarului general al pai titlului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ele sînt dovada lacului de frunte pe care minerii îl ocupă în societatea noastră. Conștienț i de rolul prioritar ce le revine în asigurarea bazei de materii prinsă și energetice a țării, minerii din toate colectivele noastre muncitorești acționează zi de zi pentru creșterea nivelului extracției de cărbune, animați de dorința de a contribui, pe măsura condițiilor create, la accelerarea dezvoltării multilaterale a patriei noastre, România socialistă, la creșterea prestigiului țării în lume. . '

REALIZAREA PLANULUI IN PROFIL TERITORIAL

„Sîiit posibilități certe pentru îndeplinirea planului
(Urmare din pag. I) activă o au asigurată, ca de altfel și dotarea tehnică necesară. Este adevărat căcon- IPSRUF.EM si IU.M I’etro- ii

subansămble, precumși c a J i t ă ț i i sla- mina Bărbătcni sebe a celor existente. O altă fl’Untă cu lipsa de efectiv,cauză — nefolosirea rațio- dar alte probleme deosebi- nală a forței de muncă și te nu are. Ar fi necesar ca a fondului de timp destinat producției, celor 8 ore la frontul de lucru. La mina Bărbătcni, cauză o constituie nirea tehnicii din Pe lingă acestea, prinderile miniere copfruntat și cu i marea unor rezerve, cu
principala nestăpî- dotare. intre-■ s-au neeonfir- o tectonică accentuată la u- nele capacități de producție, care a îngreunat mult desfășurarea normală a proceselor tehnologice. Colectivul IM. Lupeni. pe lîngă nerealizarea sarcinilor de plan la producția fizică de cărbune extras, nu s-a încadrat nici in indicatorii de calitate, ceea ce a atîrnat greu în balanța economico-financiară a unității.

— Care sînt perspec
tivele de îndeplinire a 
sarcinilor de plan la 
cele doua unități mi
niere '— Sînt posibilități că din trimestrul III, ambele între pri n d cri mini ere

șam, in limita posibili tăți- , să le mare ce privește motoarelor e- aprovizionarea
lor de care dispun, dea un ajutor mai în ceea rebobinarea lcctrice și

cu grinzi, dar mai ales cu pene și bolțuri. Repet, cele două mine au posibilitatea să-și îndeplinească sarcinile de plan jși să treacă la recuperarea minusului.
MIRCEA DRAGA, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc:

„Trebuie intensificat ritmul 
lucrărilor de investiții

— Tovarășe vicepre
ședinte, azi, mai mult 
ca oricînd, Lupeniul este 
un adevărat șantier al 
prefacerilor înnoitoare. 
Cu toate acestea, planul 
la apartamente nu a 
fost realizat. De ce ?— Practic sînt atacate toate blocurile de locuințe, sînt eliberate amplasamentele, sînt asigurate documentațiile necesare, trebuie o organizare bună a activității pe tiere, trebuie întărită diriea și disciplina,, timpul de lucru să fie eficient.în

99
iicr arilor ridicăm investiții să ne nivelul dorit.

Care sînt obiecti- 
mai importante pe 
le aveți de termi-

de la

dar mai șan- briar folo-

unde ritmul lucrărilor este nesatisfăcător.In general trebuie să intensificăm ritmul lucrărilor din investiții.
— Care este situația 

predărilor produselor 
contractate la fondul 
centralizat al statului ?— In general, bună I La ovine, bovine, lapte de oa- ■ ie și lină am livrat aproximativ 50 la sută din planul anual. Stăm mai rău la porcine și la lapte de vacă. Din această cauză am fost ncvoiți să luăm măsuri pentru a fi respectate contractele încheiate cu . statul.

— Celelalte activități 
— EGCU, comerț, co
operație ?— Nu sînt probleme deosebite, principalii indicatori de plan sînt și vor fi ră la drumul de tranzit, realizați.

Jele 
care 
nat în acest an ?— Sperăm ca pînă la 15 august să finalizăm lucrările la bulevardul Păcii și modernizarea drumului : național-66A. De a- semenea, pînă la „Ziua minerului" sînt promisiuni că vor fi finalizate lucrările la peronul orășenesc al gării Lupeni. De asemenea, se va da în folosință, parțial, pînă la 30 septembrie gara din Bărbăteni. Se desfășoară o activitate intensă la cele două benzi centrul vechi al orașului și la hala agr oali men tară. O activi-

sit integral șiAici trebuie să insistemod. deosebit conducerea _____,____________  ,brigăzii 40 a ACM. Prin de circulație din măsurile luate - și ca-.......... ......... să-și re le discutăm săptămînalrealizeze sarcinile de plan în . cadrtil unui comanda- . , , . , ..și să treacă la recuperarea ’ ment special — sperăm ca tete mai slaba se desfașoa^ minusului. Linia de front și în acest domeniu al lu-.Cîntarea României", for-grade Celsius, o valoare 
mai mică decît în zilele 
precedente, ne , informea
ză meteorologul Gheorghe 
Paca. Cantitatea 
pitații căzută în 
de sîmbătă spre 
a fost de 3 litri 
pătrat. In acest „___ .
și pentiu următorul inter
val de timp, se prognozea- 
ză „o vreme instabilă, fiind 
posibile averse de ploaie __ _ _____________
în cursul serii și al nopții", trosani se va ăfla joi. 17 
(Gh. O.) . .TURNEU ARTISTIC. In cadrul etapei de masă a Festivalului național

de preci- 
noaptea 

duminică 
pe metru 

context.

, ora 14 are Ioc dezbatereaușoară cu tema „Din tainele uni
versului". (G.B.)INVITAȚIE. In pitoreasca în reiașezămintelor construit o cochetă cabană sindicale de cultură. (Ai.II.) destinată petrecerii timpu- 

grjga,ja ■ luj liber de la sfîrșit de săptămînă. Amenajată cu deosebit gust, beneficiind de spații, de cazare, cabana își așteaptă oaspeții, oa-

D mația deRaid-rock ,sub egida clubului din Lo- nea, un turneu artistic în toate localitățile Văii Jiului, începînd din 20 iulie. Spectacolele vor ■ avea loc pe scenele
muzicăva întreprinde. ■■■ zonă montană, situată perimetrul carie- Cîmpu lui Neagj oame- muiiGii de aici ' și-au

DEZBATERE, 
științifică a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe-

sală", comedie scrisă de 
Ion Băieșu a fost primită 
cu multă căldură de iubi
torii teatrului din Deva. 
Spectacolul — prezentat zi
lele trecute în reședința 
județului a reunit pe cei 
mai tineri actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani. Regia este 
semnată de Radu Băiesu.
(Al. H.) 'CENTRU STOMATOLOGIC IN. construcție. Lîngă Spitalul municipal Petroșani se desfășoară con- . strucția noului centru stomatologic. Constructorii

din brigada nr. 10 a Antreprizei construcții montaje Petroșani, care execută această importantă lucrare au turnat fundația, iar în prezent ridică structura de rezistență. Noul centru stomatologic se prevede să fie dat în folosință pînă- la sfîrșitul a- cestui an. (V.S.)
Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR

I
I

iulie, în mijlocul colectivu
lui de oameni ai-muncii meni ai muncii de la ca
de la Fabrica de produse riera CîmpU lui Neag.
lactate din Petroșani. ' TEATRU. „Autorul e în
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Plimbăreții pe banii statului să fie puși la plata!

Un sfîrșit de săptămtnă
„bogat“ în... contraveniențîEvoluția continuă a circulației rutiere din Valea Jiului, pe fondul creșterii numărului de autovehicule din parcul întreprinderilor socialiste își găsește o- glindirea și în perfecționarea necontenită a legislației rutiere, pentru ca a- Ceasta să fie corelată și să răspundă cît mai bine cerințelor traficului modern, civilizat, întăririi siguranței rutiere și prevenirii accidentelor.Dorind să vedem cur* sînt respectate toate aceste reglementări, ele refe- rindu-se și la folosirea optimă a capacităților \ de transport, a economisirii carburanților, a respectării traseului de îndrumare, precum și a altor aspecte vizînd circulația autovehiculelor, sîmbătă, 12 iulie a.c., am întreprins un raid- anchetă pe raza orașelor Lupeni și Uricani. Și-au dat concursul pit. Ioan Tabun, șerg. major Gheorghe Catargiu și serg. major Florin Neagu, precum și șoferii voluntari Lucică Fîntînă și Gheorghe Bucti- rescu. In rîndurile ce urmează, constatările noastre.In centrul orașului Lupeni este depistată autobasculanta 31 HD 7865 (16 tone) — circulînd fără încărcătură. Conducătorul auto Rudolf Stepanek a pornit în. căutarea unei camere de frînă. Autovehiculul are anvelopele — toate! — uzate la maximum, sistemul de direcție defect. Șeful de coloană Viorel Rotaru — Petroșani, știe că autovehiculul circulă astfel, perieiitînd viața și integritatea conducătorului auto, dar și ale celorlalți parti- cipanți la trafic. Și totuși...In cartierul Viitorul o

după un bolnav la , Uricani... Abaterea de la traseu, precum și faptul că pentru zilele de 11 și 12 iulie foaia de parcurs este... necompletată, nu mai au explicații... 1? Alături, este parcată autobasculanta 31 HD 8715, condusă de Iosif Simonfi — coloana 1 —SUCT. încearcă să ne aducă niște argumente lipsite de orice sîmbure de adevăr pentru abaterea de la
RAID

traseu." Peste o oră îl găsim parcat în Bărbăteni, iar în Jurul orei 19,30 se deplasează dinspre Paroșeni spre centru Lupeni. Oare cine îi furnizează motorină necesară plimbărilor ?Ne mutăm locul de observare în zona intrării în orașul Lupeni. După ce verificăm cîteva mașini a- flate în regulă, îngrijite și conduse exemplar, oprim autobasculanta 31 HD 8909; Ion Bocșițan nu poate justifica lipsa foii de parcurs, iar faptul că vine de la Vulcan fără încărcătură (dar cu trei persoane în cabină I?) îl explică spu- nînd că a fost să facă „o reparație la mașină". Cu toate , acestea la sistemul de direcție are grave defecțiuni. Era ora 16,00...La ora 17,00 este depistată autobasculanta 31 IID

7485. Conducătorul Roini- că Mănucă este „beneficiarul" unui lanț întreg nereguli; împreună cu cei doi „amici" din cabină,dorit să facă o plimbare în zona agrementului... Cu 
ce scop ? Așteptăm răspunsul ILa Uricani. după ce controlăm cele cîteva autobasculante aflate pe traseu (foarte multi șoferi, profi- au la de situa-tînd că e „zi de plată" renunțat de bunăvoie prezentarea la locul muncă-!?), notînd ția gravă în care ele circulă pe drumurile publice — lipsă semnalizatoare, defecțiuni la sistemul de frânare, lipsă numerele de înmatriculare — constatăm urmările unor grave neglijențe : în curțile gospodarilor din Cîmpu lui Neag, pe malurile Jiului se află multe autobasculante... părăsite. Degradate, scoase prematur din uz, ele dovedesc că cei ce le-au avut (sau încă Ie mai au în inventar) tratează cu indiferență bunuri ale statului.Aceste constatări, pe care le supunem atenției cititorilor noștri, dorim să intre și in sfera de recepție a celor care, dovedind neglijență, neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, ne-au oferit prilejul consemnării lor. Așteptăm măsurile și răspunsurile ce se impun în urma celor relatate.

SPORTSPORT g SPORT

Foto : Vasile POLLAK

$ a h Bogată activitate a echipei 
„Preparatorul44 LupeniDespre activitatea rodnică a șahiștilor din echipa „Preparatorul" Lupeni am mai avut prilejul să scriem. O informație telefonică, pri- ' mită.de la tovarășul viu Florea, secretarul mitetului de partid al zinei de preparare, ne prilejul unor noi exemplificări.Astfel, duminică, 13 iulie- a.c., echipa „Preparatorul" (formată1 din Ungureanu,- Nicolae roș, ion Caragea, Miclii, Vasile Luca, vie Kercso, Călin Lumperdean, ing. Rodica Miere, Jana

Oli-co-U-dă
MihaiMesza-MarinLudo-

întreagă echipă de „plimbăreți" î motoscuterul 46 HD 458 este parcat în fața blocului K4. Aparține ICS Mixtă Lupeni și conducătorul său îl lasă deschis la îndemîna oricui. Era ora 14,55... Dacia 1300 2 HD2066, autosalvare, este o- piită lingă poștă. Conducătorul auto IIie Săraca Un aspect care ilustrează lipsa spiritului gospodăresc și a grijii față de avu
tul obștesc ! Aceste defici ențe — însă — costă milioane!

Dalidis), a susținut o partidă amicala la Sadu, cu formația „Metalurgistul". In urma unor partide frumoase, reprezentanții Văii Jiului au obținut victoria cu scorul de 8—2.Pentru viitor în calendarul sportiv al șahiștilor de la „Preparatorul" figurează participarea celor patru reprezentanți la concursul individual dotat cu „Cupa litoralului", întrecere ce. va fi găzduită de stațiunea Mangalia, în perioada 20— 31 iulie. Vor participa Natalia și Nicolae Meszaroș, — seniori, Jana Dalidis și Elena Toader — junioare.
T. ALEXANDRU

Tabără Salvamont 
în RetezatInimoșii și neobosit ii salvamontișii din Lupeni și-au montat din nou tabăra pe malul lacului Bucura.După transportul și montarea cortului care adăpostește salvamonti.ș- tii, acțiune la care a participat întreaga echipă Salvamont Lupeni, precum și ajutoarele ei, au rămas la datorie membrii primei serii de salvamontișii — patru tineri sportivi gata să intervină în orice moment, zi și noapte, și să acorde primul a- jutor medical și... omenesc semenilor lor care au nevoie de asistența salvamontiștjjdr; (I.D.)S-a deschis un nou ștrand !Poate tocmai din . dorința de a se împotrivi capriciilor acestei veri, existentă doar în filele Calendarelor, gdspbdării bazelor

spune că trebuia să meargă

sportive destinate înotului își dublează eforturile. Așa se face că duminică, 13 iulie a.c., și-a deschis porțile și ștrandul „Sohodol" — Paroșeni.Prin hărnicia celor doi gospodari care răspund de această cochetă bază sportivă (i-am numit pe Ana și Gheorghe Niță), ștrandul dispune de un bazin de înot, aparate de gimnastică, masă de tenis, teren

de tenis de chnp și o frumoasă peluză cu iarbă verde, amenajată .- pentru plajă? r;Cvțm pentru zilele următoare sînt promisiuni și pentru deschiderea unui chioșc destinat vînzării dulciurilor și răcoritoarelor, iată că și aici, singurul element care ar putea completa condițiile ideale pentru petrecerea plăcută a timpului liber rămîne vremea favorabilă. Speranțe deci, pe care le dorim transformate în raze solare I
Robert T AVIAN

FOTOCRITICĂ pe adresa neglijenței și nepăsării

Acțiunea de recupe
rare, recondiționare și 
refolosire are o impor
tanță deosebită pentru 
dezvoltarea economiei 
noastre socialiste și este 
privită de majoritatea 
colectivelor dc oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui cu toată .răspunde
rea cuvenită. Se fac 
studii și cercetări, se 
inițiază acțiuni, se sta
bilesc și se materiali
zează măsuri in urma 
cărora fiecărui gram dc 
material sau materie 
primă, fiecărei piese de 
schimb sau fiecărui sub- 
ansamblu i se găsește o 
nouă întrebuințare, este 
valorificată și revalori
ficată în mod corespun
zător.

Dar. din păcate apare a- cest „dar", se mai întîlnesc și aspecte ca cele din imaginile alăturate. Fotografiile pe. care vi le prezentăm , obiectele care le aveți în imagini se află, toate, pe o suprafață de cîteva sute de metri, în plin oraș Petroșani, mai exact, pe strada Independenței, în spatele blocului XI. Primele două, imagini au fost luate lingă fosta centrală termică din apropiere, centrală termică transformată în punct termic. Odată lucrările terminate, tot ceea ce nu a mai trebuit a- cestor puncte (conducte, elemente de încălzire), au fost scoase și,.,, aruncate, după cum se vede, chiar în ușa punctului termic. O

bună parte au fost deja acoperite cu pămînt, celelalte au rămas pradă ru- ginei și intemperiilor. Pî- r,ă cinci ? l’ină . cind s-or milostivi proprietarii lor să le dea o altă întrebuințareCelelalte două imagini sînt ale unor cazane (?), sau recipienți (specialiștii pot decide ce sînt și la ce slujesc în mod normal) care zac abandonate, primul pe un spațiu verde, chiar sub geamurile locatarilor dm blocul XI. iar celălalt în apropiere de recipionții cu resturi menajere. Primul, cel de pe spațiul ver- . de, are o vechime do câțiva ant,

Ale cui sînt ? La ce slujesc (la ce ar. fi trebuit să slujească); pentru că deocamdată copiii au făcut din ele gonguri răsunătoare ? g: fWACei din jur nu știu nimic. Poate': văzîndu-le a- cum în imaginile prezentate, proprietarii lor își a- duc aminte de ele și le vor ridica pentru a le da întrebuințarea cuvenită.
Rubrică realizată de

Dorin GHEȚA.
Fvța : O. PARÂIANU

mit%25c4%2583.de
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21,5022,00întîlnirea prietenească 
a tinaretului

și R.P.D.
din România 
Coreeană

TOVARĂȘUL TRUONG CHINH A FOST
ALES SECRETAR GENERAL AL C.C. AL

P.C. DIN
FILME

PHENIAN 14 (Agerpres) — Conducerea delegației tineretului român, care a participat la manifestările ocazionate de întîlnirea prietenească dintre repre- ,, zentanți ai tineretului din ■. Republica Socialistă Roniâ- . nia și ai tineretuluiKF.D. Coreeană^ s-a tîlnit,. luni, 14 iulie,Palatul congreselor „Mand- . sude“, cu tovarășul Hoâng Gian Yap, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.

din inia

In cadrul întrevederii, s-au relevat bunele raporturi existente intre Organizațiile de tineret din cele două țări, evidențiindu-se că întîlnirea ' prietenească dintre reprezentanți ai tineretului român și ai tineretului coreean constituie o expresie elocventă a evoluției mereu ascendente a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate pe linie de tineret, ce au la bazătradiționale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre popoarele și țările noastre, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul dialogurilor la cel mai înalt , nivel, între tovarășul NicolaeCeaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Sen, secretar generalC.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

HANOI 14 (.Agerpres). -- La Hanoi a avut loc. luni, plenara extraordinară a C.C. al P.C. dm Vietnam, consacrată alegerii secretarului general al C.C. al P.C.V. Plenara l-a ales în unanimitate pe tovarășul Truong Chinh. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, ■ președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, în

funcția de secretar general al C.C. ăl partidului.In cadrul plenarei a luat cuvîntul Truong Chinh, care a mulțumit pentru încrederea acordată și a chemat comuniștii, pe toți, oamenii muncii din Vietnam să întim- pine cu noi succese cel de-al VI-lea Congres al P.C.V.
--------- j------------------------------

DEZBATERI GENERALE *LA SESIUNEA 
CONSILIULUI ECONOMIC Șl SOCIAL

PETROȘANI - - 7 
ienibrie: Hangar 18; 
rîngul : Noi, cei hial; Unirea;

Imagini din R.P.D. Coreeană — documentar.(color).Telejurnal.Închiderea programului.
t

i

legăturile

dinMoșteni-Trenul . de

IN CONFORMITATE cu ■convenția semnată între Consiliul de protecție a resurselor naturale a S.U.A. și Academia de științe a U.R.S.S., oameni de știință americani au început instalarea în localitatea Karakaralinsk (R.S.S. Ka- zahă) aparatură pentru controlul asupra experiențelor nucleare.In S.U.A., specialiștii so- f vietici vor instala, lunaviitoare, aparatura de control în apropierea poligonului Nevada. Potrivit cobvenției, instalațiile amplasate to; cele două țări vor fi identice, informează agenția TASS.ORAȘUL PALMF.LA, situat în apropierea capitalei portugheze, a fost proclamat zonă liberă de arme nucleare. In rezoluția consiliului municipal al localității, adoptată cu majoritate de voturi, se ă- rată că pe teritoriul orașului și al zonei. învecinate se interzic amplasarea, stocarea și transportarea armelor nucleare.

AL O.N.U.

Ir al

GEN EV A 14 (A gerpres). — Participanții. la sesiunea Consiliului ~ și Social al (ECOSOC), care se desfășoară la Geneva, au încheiat dezbaterile generale, în cadrul cărora s-a. procedat la o analiză a- profundată a situației eco- nomico-sociale a'' .lumii șia măsurilor ce se impun pentru depășirea multiplelor dificultăți existente în economia mondială. Repre- zentanții țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate, au. evidențiat din nou necesitatea întreprinderii u-

EconomicO.N.U. nor acțiuni concrete și urgente, sub egida O.N.U. și instituțiilor sale specializate, în vederea atenuării și. eliminării , decalajelor economice, lichidării subdezvoltării, sărăciei și foametei, a soluționării problemei datoriei externe și înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, în scopul eliberării unor fon- . duri acut necesare pentru progresul economic . și social al tuturor națiunilor, în primul rînd al țărilor Scirucs,

LONEA:Kraljevo.VULCAN: Rîpa.LUPENI: Urmărit.URICANT: Hotel trai. Cen-
N.R. Eventualele dificăii intervenite programarea parțin întreprinderii,,' Cinematografice Județene Hunedoara.

mo- în filmelor, a-
TV.20,0020,2020.35

Telejurnal.Actualitatea în economie.Teatru TV:
„Avram IancuUltima parte, (color).

Numerele extrase.la tragerea excepțională „Pro- noexpres" din 13 iulie 1986 ;FAZA 1 :Extragerea29,: 37, 30, 1.Extragerea 1 : 45,42, 8.’ 15,a 2-a :5, 18, 39, 4, 45, 25, 2.Extragerea a 5-a :2, .23, 1, 45, 44, 15, 11.FAZA A. 2-A4.UExtragerea a 4-a : 23, 35, 22, 8, 9.Extragerea a 5-a: 6, 26, 37, 33, 14.Extragerea a 6-a24, 2, 33, 3, 21.

ț
8,

42
10.16,

fond total de cî.știguri:1 384 419 leL --

LA VIENTIANE a încetat din viață, în vîrstă de 76 de ani, Fâydang Lobli- yao, vicepreședinte . al Adunării Populare Supreme-a R.D.P. Laos, vicepreședinte al C.C. al Frontului Construcției Naționa
le din Laos — anunță a- genția TASS. In legătură cu aceasta, în țară a fost declarat doliu pe timp de cinci zile.

Fiesta de la Pamplona a; înregistrat pînă acum șase răniți din rîndurile celor care, plini de temeritate, au alergat în fața taurilor înfuriați pe străzile o- rașului, relatează agenția United Press International. Dintre aceștia, un spaniol se află în stare gravă, deoarece nu a putut evita coarnele unuia din taurii incitați de cei peste 2 000 de oameni care zilnic au luat parte la neobișnuita coridă. •„Bilanțul" față de trecuți este considerat favorabil toreadorilor circumstanță, care, form tradiției,' nu au armă decît un ziar 1 sul, șansa lor constînd agerimea cu care. se feresc de- tauri.

FAPTUL DIVERS

anii t mai de con- altă făcut în
In sudul Californiei" fost resimțit un cutremur ■ avînd magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter. Serviciile seismologice a-

mericane au localizat epicentrul pe coasta Pacificului.Se semnalează avarii la mai multe clădiri din localitățile din regiune.Acest nou cutremur s-a, produs la numai 12 ore după o mișcare telurică resimțită cel mai mult la Palm Springs, de asemenea, în California.
☆Din cauza unei ceti dense ce s-a lăsat brusc, pe o autostradă; care ducea sjire orașul brazilian Sao Paulo . s-a produs o ciocnire în lanț a numeroase • autove- a hicule. Au fost avariate 37 autoturisme, 35 de autobuze și 8 camioane.Un număr de 19 persoane au încetat din viață în

acest grav accident, menționează agenția United Press International.
☆Cinci persoane și-au pierdut viața și nouă au fost rănite într-un incendiu declanșat în mai multe imobile din suburbiile localității Maasara, la aproximativ 20 de km de Cairo, tr-o primă informație, genția MEN a relevat incendiul s-a produs urmare a unei scurgeri gaze.

. j ■ ,VIND Dacia 1300. stare bună. Iscroni, strada Câtă- nești nr. 37. (8502)VIND „IJ“ 350,8 Martie, bloc 39, (8489)
PIERDUT legitimație de serviciu pe nUniele Zorici loan, eliberată de I.M. Pe- ' trila. O declar nulă. (8495)

☆ .In ultimele două mai .multe provincii sud-estul Japoniei au

In* ' a* că ca ele
VIND casă, Petroșani strada Gli. Barițiu nr. 22. (8492)

? PIERDUT legitimație de serviciu pe nwmele Neam- țu loan, eliberată de I.M. Paroș'eni, O declar nulă. (8496)
ANUNȚURI DE FAMILIE

zile din fost afectate de ploi torențiale, generate de una din cele mai mari furtuni tropicale ale sezonului. In localitatea Arita,’ peste 70 de clădiri au fost distruse înurma unor alunecări deteren, alte 700 de locuințe fiind inundate. , .Poliția niponă a anunțat că din ’ cauza intemperiilor 20 persoane și-aii pier- dut viața. ’ . .

FAMILIA și rudele apropiate anunță cu pro
fundă durere dispariția fulgerătoare a celui care a 
fost un bun soț și tată, un suflet mare pentru toți 
cei care l-au' cunoscut

ec. FELDMANN LUDOVIC >
- (54 ani)

Inmormîntarea va avea Ioc miercuri, 16 iulie, 
ora 16. Cortegiul'funerar pleacă din strada Vilelor, 
Petroșani. (8497)

COLECTIVUL din cadrul I.P.C.V.J. Petroșani 
este alături de familia greu încercată de dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost un bun coleg, colabo
rator

ec. FELDMANN LUDOVIC
și transmite sincere condoleanțe. (8498)
— r — 1 1 -

...In tot ce s-a realizat pentru a se ușura situația critică din Africă (generată, între altele, de seceta care bîntuie în unele regiuni.) a existat o fisură, care i-a decepționat enorm pe africani, Printre milioanele de cuvinte scrise și . miile de metri de peliculă turnați în legătură cu cri* - za, puține lucruri s-au spus despre rolul și acțiunea a- fricanilor înșiși. Părerile lor cu privire la soluțiile în problemele foametei, pe termen scurt, și ale crizei profunde, în perspectivă, și propunerile lor pentru rezolvarea crizei au fost ignorate. Referindu-se, în esență, la imaginea. victimelor secetei, la eforturile de ajutorare din afară imediată, presa tat pe africani inadvertență și în mod incorect — drept niște spectatori în fața propriului lor calvar

preconizat, fără a se lua în considerare - necesitățile. ...Se persistă’.?în tendința de a se considera Africa incapabilă să formuleze di- și situațiile complexe ale recții politice eficiente, cum s-a întlmplat în problema imposibilității Africii sub- societăților africane, care sînt diferite, ale culturilor, . identităților, fără a mai
DIN PRESA STRĂINĂ

(„LE MONDE")

și■a prezen- - printr-o

sahariene.populația. In unele tarif occidentale se Că salvarea Africii de de cei din afara nentului. Ideea că liștii străini - în capitalele africane cu c, în Jnujenhlvalize pline cu soluții gata le mai variate. Aceștielaborate — ar ști mai bine ca oricine ce trebuie fă-.. cut a apăsat greu, din nenorocire asupra întregului continent Ea a determinat acceptarea fără discuții a tipului de orientare’

de a-și hrăni comen- spuneâ depin- conti- specia-, cei care vin'
vorbi de ecologia diferitelor țări.Nu mai sîntem în primii ani de după cucerirea independenței de către africani. Numeroase țâri au acum specialiști, cu înaltă calificare, în domeniile ce- ... .......     specialiști sînt rareori puși în situația de a-și îndeplini rolul ce. le revine în formularea și aplicarea unor orientări politice naționale, de asistentă și dezvoltare. (...) Soluțiile eficace la

problemele cu care este confruntat continentul sînt cele care decurg dintr-o conștientizare africană. (...) Numeroși conducători africani sînt hotărîți acum să procedeze la structurale în țărilor lor, inclusiv adop- tînd orientări politice menite să sporească rapid producția alimentară. (...) „Astăzi Africa are nevoie de sprijin pentru a-și redo- bîndi elanul de dezvoltare și a începe să refacă un mediu înconjurător grav deteriorat, dar trebuie ca, la rînclul ei, comunitatea internațională să țină seama de necesități așa cum le vedem noi, africanii, și să ne lase să ne stabilim singuri prioritățile" — a declarat Djibril Diallo, purtător' de cuvînt al Biroului O.N.U. pentru operațiunile de urgență in Africa ‘

schimbări economiile

(Agerpres)
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Fiberm SPATARU

' FAMILIA mulțumește tuturor rudelor, priete
nilor, vecinilor, care prin prezență și flori au fost 
alături de noi la greaua durere pricinuită de 
decesul scumpului nostru fiu și frate

COSTEA DANIEL
(8 ani)

Lacrimi și flori pe proaspătul lui mormînt. 
(8499) . - -

MAMA, tata și fratele reamintesc cu aceeași 
adîncă durere -împlinirea a șase săptămîni' de la 
decesul celui care a fost

CAIȚATU IONEL
Nu-1 vom uita niciodată. (8493)

CU aceeași durere în suflet familia Dobre a- 
nunță împlinirea a șase săptămîni de la'pierderea 
scumpului lor nepot, respectiv verișor

CĂIȚAȚU IONEL
Ii vom Păstra o veșnică amintire. (8494)

CU TRISTEȚE și du rere, soția, fiii, nurorile și 
nepoții reamintesc că se împlinește un an de cîhd 
ne-a părăsit pentru totdeauna cel care a fost 

DIMOFTE ANTOCHE
Nu-I vom uita niciodată, (8490)

?i . • ■ -
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